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Förord  
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vänner och familj som har bidragit med konstruktiv kritik och 
goda idéer. Även tack till alla opponenter och vår handledare Dennis Zalamans som bidragit 
med feedback under studiens gång.  
 
Vi vill även tacka respondenter på Nordiska Kompaniet vilka har gjort denna studie möjlig 
samt gett oss kunskap och värdefull information. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________  ________________ 
  

 Micaela Cardell      Sofie Ångström  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Abstract  
 
The aim of this study is to examine how the employees at Nordiska Kompaniet view the 
concept of world-class service and how they are motivated to deliver this level of service.  
Service is a central part of the tourism industry and the employees at Nordiska Kompaniet are 
educated in how to treat tourists, visitors and customers so that they will be able to deliver 
best possible service. The study is constructed on a total of eleven semi-structured interviews 
with employees at Nordiska Kompaniet in Stockholm. The interviews have contributed 
forward gaining a deeper understanding regarding the employees thoughts about the 
importance of the term word- class service within retail tourism sector. The study also 
highlights the importance of service education within retail tourism sector and the creation of 
customer value for international tourists, visitors and costumers. The collected empirical 
material has been interpreted using theoretical points which are motivation, identification, 
customer value and world-class service. 
 
The result shows a unified opinion among employees at Nordiska Kompaniet, Stockholm 
regarding the meaning of world-class service and how they think world-class service should 
be delivered to tourists, visitors and customers. However, there is divided opinion regarding 
the motivation the employees receive at Nordiska Kompaniet’s internal service education. 
  
Keywords: motivation, identification, customer value, world-class service, shopping tourism 
employees, need, expectation, surprise 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Sammanfattning  
 
Denna uppsats syfte är att undersöka hur de anställda på Nordiska Kompaniet ser på 
begreppet service i världsklass samt hur de motiveras till att leverera denna form av service.   
Service är en central del inom shoppingturismen och de anställda på Nordiska Kompaniet 
utbildas i hur de skall bemöta turister, besökare och kunder för att förmedla bästa möjliga 
service. Denna studie bygger på elva semistrukturerade intervjuer med anställda på Nordiska 
Kompaniet Stockholm. Intervjuerna har bidragit till en djupare förståelse för de anställdas syn 
på hur viktigt begreppet service i världsklass är inom shoppingturismen. Studien belyser även 
serviceutbildningens värde inom shoppingturismen och skapandet av kundvärde för 
internationella turister, besökare och kunder. Det insamlade empiriska materialet har tolkats 
med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna gällande motivation, identifikation, kundvärde 
samt service i världsklass. Studiens resultat visar att de anställda är överens om vad service i 
världsklass innebär samt hur denna service förmedlas till turister, besökare och kunder. Det 
råder dock en delad mening hos de anställda gällande hur de motiveras av Nordiska 
Kompaniets interna serviceutbildning Service i världsklass. 
 
 
Nyckelord: motivation, identifikation, kundvärde, service i världsklass, shoppingturism 
anställda, behov, förväntan, överraskning 
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1 Introduktion  
 
I detta avsnitt presenteras studiens valda problemområde, bakgrund samt problemdiskussion 
vilket leder fram till studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras studiens 
avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Tjänstekvalitet, tjänstemöten eller tjänsterelationer handlar om olika aspekter av anställdas 
beteende och uppträdande. (Gutek et. al, 2000) En upplevelse skapas i interaktion mellan de 
anställda och kunderna. (Grove & Fisk, 1992) De anställda bör identifiera och hantera olika 
typer av kunder och deras önskemål samt förväntningar för att öka kundtillfredsställelsen. 
(Solomon et. al, 1985) I själva tjänsteinteraktionen förväntas de anställda ofta använda sig av 
sina känslor för att framkalla den stämning situationen kräver. (Gabriel, 2012) Det kan krävas 
att de anställde döljer sina egna uppfattningar och åsikter för att istället uttrycka samma eller 
liknande som kunden. (Bettencourt & Gwinner, 1996) 
 
Turism handlar om aktiviteter där människor reser och vistas på olika platser utanför deras 
vanliga miljö under en kortare tidsperiod för fritid, affär eller andra syften. (WTO, 2016:15) 
Coles (2004:360-373) anser att turism och shopping/ handelsrelationen är självklar. Han 
beskriver att konsumtionen för turisten startar när exempelvis flygbiljetter köps, bilen 
förbereds, hotell bokas med mera. När turisten anlänt till destinationen fortsätter hen att 
konsumera i form av utflykter, mat eller shopping. (Coles, 2004:360-373) Detaljhandeln 
växer och turismen får en större och betydande roll inom shopping. Shopping har kommit att 
allt oftare vara huvudsyftet med resan istället för att bara vara en delaktivitet. (Coles, 
2004:360-373) Coles (2004:360-373) beskriver att kombinationen av turism tillsammans med 
shopping har blivit en tydlig form av turism, nämligen shoppingturism. Bohlin & Elbe 
(2007:13-14) beskriver att en resas syfte kan vara primärt, sekundärt eller tertiärt. Det primära 
syftet med en resa betyder att det är den huvudsakliga orsaken till varför man reser till en viss 
plats eller destination, en anledning kan vara just shopping. Det sekundära syftet med en resa 
är det som finns utöver den primära, detta kan mycket väl påverka ett val av en specifik 
destination då liknande destinationer eventuellt erbjuder samma typer av primära 
syften/attraktioner. Det tertiära syftet med en resa/ attraktion är exempelvis aktiviteter turisten 
upptäcker och tar del av under resans gång. (Bohlin & Elbe, 2007:13-14)  
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Som tidigare nämnt innefattar shoppingturism resor där shopping kan vara det primära syftet, 
denna form av turism har vuxit i Sverige de senaste 20 åren. Shoppingturismens andel av den 
totala omsättningen inom detaljhandeln har från år 2000 ökat från 9 till 11 procent. 
(svenskhandel.se, 2016) Shopping är den vanligaste aktiviteten hos de utländska turisterna, de 
spenderar sina pengar och tillför på så sätt nytt kapital till detaljhandeln. Även svenska 
turister är beredda att spendera pengar när de reser inom landet. (svenskhandel.se, 2016) 
Genom denna uppsats kommer vi att använda termen kunder när vi refererar till besökare, 
utländska och inhemska turister.  

1.2 Nordiska Kompaniet  
 
Varje storstad har sitt kända varuhus, New York har Barneys och Bloomingdale´s, London 
har Harrods och Paris har Galleries Lafayette. Varuhuset många associerar med Stockholm är 
Nordiska Kompaniet även kallat NK. Varuhuset består av sex våningar med exklusiv 
shopping. Det som är speciellt intressant för turisterna är nedre källarplan där de kan shoppa 
svensk kristall och porslin, souvenirer och svenska delikatesser från saluhallen. 
(stockholmtourist.blogspot.se, 2016) Enligt siffror från Stockholm Visitors Board har 
Stockholm en betydande roll för landets besöksnäring med dess utbud av butiker och 
shoppingmöjligheter. (visitstockholm.com, 2016) Under år 2015 gjorde Stockholm en ny 
toppnotering med cirka 13 miljoner gästnätter vilket är en ökning med 10 procent från 
föregående år. (visitstockholm.com, 2016) En av de platserna många besöker när de befinner 
sig i Stockholm är Nordiska Kompaniet. Nordiska Kompaniet består av två varuhus, ett i 
Stockholm och ett i Göteborg. Nordiska Kompaniet i Stockholm har årligen cirka 9,5 miljoner 
besökare och motsvarande siffror för Göteborg är drygt 3 miljoner. (viewstockholm.com, 
2016) Josef Sachs grundade Nordiska Kompaniet år 1902 med ambitionen att skapa en 
kommersiell och kulturell teater - en scen för samtiden. Hans vision råder än idag då Nordiska 
Kompaniets mål fortfarande är att vara en nutida scen samt att erbjuda sina kunder en 
inspirerande miljö för shopping och upplevelser. (viewstockholm.com, 2016) 
 

Varuhuset har en strävan att förutom att vara en plats för shopping även framstå som en nöjesattraktion, 
sevärdhet och turistattraktion. (svd.se, 2016) 

 
Josef Sachs startade NK-skolan år 1910 vilket var något unikt för den tiden. Hans syfte var att 
höja de anställdas kompetensnivå, att förbättra deras möjligheter genom utveckling i yrket. 
Han menade att trevnad för kunderna skapades genom att betjänas av en bildad och kunnig 
försäljare och på så sätt erbjuda “NK-service” för att bli en bra representant för NK. 
(handelshistoria.se, 2016) Nordiska Kompaniet utbildar fortfarande sin personal i Sachs 
filosofi, (handelshistoria.se, 2016) och de anställda kompetensutvecklas i den interna 
serviceutbildningen, Service i världsklass, vilken är både lärarledd och webbaserad. 
Utbildningen syftar till att ge de anställda på Nordiska Kompaniet kunskap i hur de skall 
bemöta varuhusets turister, besökare och kunder. I utbildningen ingår även hur 
servicekvaliteten på Nordiska Kompaniet ska förmedlas till turister med icke svenskt 
ursprung. De anställda får kunskap i hur turister från olika delar av världen exempelvis 
”agerar” samt hur de vill bli bemötta när de shoppar, detta för att de anställda på bästa sätt ska 



3	

bemöta och fånga turistens intresse och även för att visa hänsyn. (xtractor.se: vakanser.se) I 
genomsnitt utbildar Nordiska Kompaniet årligen 2500 anställda vid 120 olika tillfällen. Alla 
heltidsanställda på Nordiska Kompaniet går utbildningen Service i Världsklass och alla 
timanställda utför en kortare utbildning via Nordiska Kompaniets intranät. Utbildningens 
syfte är att ge de anställda på varuhuset en gemensam grund, förutsättningar och verktyg till 
att förmedla service i världsklass för att så sätt uppnå Nordiska Kompaniets försäljnings-och 
servicemål. Nordiska Kompaniets vision är att vara ett varuhus i världsklass med en ständig 
utveckling av servicenivån. (vakanser.se) Nordiska Kompaniet erbjuder sina kunder att skapa 
ett medlemskap genom NK Nyckeln. Denna nyckel är ett medlemskort där kunder samlar 
poäng på sina köp. Kunderna kan därmed välja 10 stycken favoritavdelningar från de 110 
enskilda avdelningarna där de får extra förmåner. (nk.se) 

1.3 Problemformulering  
 
Service är ett komplicerat fenomen och begreppet har en mängd olika betydelser, begreppet 
kan innefatta allt från personlig service till service som produkt. (Woodall, 2001: Grönroos, 
1984) Woodall (2001) och Grönroos (1984) beskriver att service är en serie av händelser 
snarare än en produkt och att service kan liknas vid en tjänst som konsumeras och 
produceras samtidigt, där kunden är aktivt deltagande. (Woodall, 2001: Grönroos,1984) 
Tidigare definierades god servicekvalitet utifrån lågt pris, produktkvalitet, snabb leverans, 
kunnig personal samt bra öppettider. Om företaget hade någon av dessa kvaliteter hade de 
stor konkurrensfördel på marknaden. (Woodall, 2001: Grönroos,1984) Idag bör företag 
även leverera bra service i och med samhällets ständiga uppkoppling, globalisering samt 
snabbrörlighet av varor. På grund av dessa orsaker förväntar sig kunder något mer, något 
extra som inte endast fokuserar på lågt pris. (nolingo.se, 2016) Vad är då “bra service” och 
hur förmedlas den? Det är viktigt att personalen har förmåga att skapa en positiv känsla, 
visa kunden uppmärksamhet samt skapa en upplevelse där kundens förväntningar 
överträffas. Företagens viktigaste ägodel är personalen och genom god företagskultur kan 
personalen identifiera sig med företaget samt varumärket. Genom anställdas inställning till 
företaget och kundbemötande kan företag skapa goda relationer med deras kunder. 
(nolingo.se, 2016)  

Maximera servicen, uppmuntra kunden att komma tillbaka, gör kunden till ambassadörer - ge de något 
extra samt få de att sprida ett gott ryckte om företaget. (dn.se, 2016) 

 
Andersson skriver i Dagens Nyheter hur företag bör ha detta i åtanke för att skapa och behålla 
nöjda kunder och att detta blir allt viktigare för avgörandet då ett företag skall särskiljas från 
ett annat. I dagens sociala värld där kunder lätt kan betygsätta företag genom 
konsumentundersökningar är det viktigt att servicen är bättre än förväntad. (dn.se, 2016) 
Kunder värderar produkter eller tjänster på olika vis, och skillnaden kan bero på kunders 
personlighet, attityd eller egna motiv. Därför kan en och samma produkt eller tjänst få olika 
utfall i utvärderingen från kund. (Blesis et. al, 2011) Webber et. al (2012) beskriver att dagens 
företag bör arbeta för att differentiera möten och tjänsteförhållanden med kunderna. Med 
detta menar de att företag bör engagera sig samt visa mer uppmärksamhet till sina anställda då 
de möter och interagerar med kunder dagligen. Att lägga fokus på de anställda har blivit allt 
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viktigare och fått en större roll i företagen. (Webber et. al, 2012) Även Tan et. al (2004) 
beskriver att personal har en avgörande central roll då de representerar företaget utåt och på så 
sätt påverkar kundens uppfattning om företaget. (Tan et. al, 2004) Personalens 
arbetsprestation kan vara avgörande vid upprätthållande av goda relationer med deras 
befintliga kunder. (Hogan et. al, 1984) Besöksliv listar olika aspekter vilka kan leda företag 
till att ge kunden service i världsklass. Detaljer som exempelvis syn, hörsel, doft samt smak 
måste stimuleras för att skapa en wow-upplevelse/ service i världsklass. Alla detaljer i 
kundmötet påverkar kundens uppfattning om företaget eller organisationen. Kundernas 
upplevelser av företaget kan påverkas negativt om det förekommer brister i företagets 
detaljer. Genom handlingar i form av omtanke, engagemang, tillgänglighet samt 
uppmärksamhet kommer helhetsupplevelsen för kunderna spegla service i världsklass. 
(besoksliv.se, 2010)  
 
Studien undersöker begreppet service i världsklass utifrån de anställda på Nordiska 
Kompaniet Stockholm. De aspekter studien utgår från är motivation, identifikation samt 
kundvärde. Aspekten motivation behandlas för att undersöka hur väl de anställda motiveras av 
Nordiska Kompaniets interna serviceutbildning att förmedla god servicekvalitet till kunder, 
besökare eller turister. Aspekten motivation behandlar även shoppingturismen värde, hur de 
anställda motiveras för att behålla samt förbättra servicekvaliteten för de internationella 
turisterna eller kunder och besökare samt förbättrat klimat inom shoppingturismen. Aspekten 
identifikation beskriver hur de anställda identifierar sina turister, besökare och kunder för att 
ta reda på deras behov. Hur de anställda kan identifiera vad en turist, besökare och kund 
behöver, vad hen har för avsikt med besöket och även var turisten kommer ifrån. Utifrån 
dessa aspekter kan vi tolka hur de anställda på Nordiska Kompaniet skapar kundvärde, Att 
skapa en relation med turisten, besökaren och kunden. Detta kundvärde är värdefullt för både 
Nordiska Kompaniet samt för servicekvaliteten inom shoppingsturismen för att ge upphov till 
gott klimat samt ett förbättrat klimat inom turistbranschen. Att skapa ett gott rykte för 
Nordiska Kompaniet samt att ge turisten, besökaren och kunden en god upplevelse och viljan 
av att komma tillbaka. Slutligen kommer studien beröra frågan vad service i världsklass 
innebär för de anställda på Nordiska Kompaniet. Vi anser att denna aspekt kommer ge oss en 
djupare förståelse för hur de anställda ser på hur service i världsklass skall förmedlas inom en 
servicebransch. Studien visar på betydelsen av serviceutbildning och att det är viktigt hur 
shoppingturister, besökare och kunder bemöts för att främja shoppingturismen. Denna uppsats 
kommer till största del belysa NKs serviceutbildnings relevans för shoppingturism och deras 
inhemska och internationella kunder.  
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1.4 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka begreppet service i världsklass samt serviceutbildningens 
inflytande på skapandet av kundvärde. Hur utbildningen påverkar de anställdas 
servicekvalitet inom shoppingturismen på Nordiska Kompaniet Stockholm.  

1.5 Forskningsfrågor  
 

• På vilket sätt motiveras de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm av 
serviceutbildningen till att förmedla Service i världsklass inom shoppingturismen?  
 

• Hur identifierar de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm sina kunder för att 
skapa kundvärde inom shoppingturismen?  
 

• Vad innebär service i världsklass enligt de anställda på Nordiska Kompaniet 
Stockholm?  
 

• Hur agerar de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm i bemötandet av 
internationella turister? 
 

1.6 Avgränsningar 
 
För denna studie undersöker vi begreppet service i världsklass där vi utgått från de anställda 
på Nordiska Kompaniet Stockholm. Vi har valt att utesluta kunder samt ledning för att 
fokusera på säljarnas uppfattning om service i världsklass. Att utesluta ledning är inte ett 
medvetet val från vår sida. Ledningen och ansvariga för utbildningen Service i Världsklass på 
Nordiska Kompaniet har valt att inte medverka i denna studie då de anser att utbildningens 
innehåll är internt material och inte offentlig information. Vårt syfte är därför att skapa en 
djupare förståelse för vad anställda anser att service i världsklass är och hur de förmedlar 
denna typ av service till turister, besökare och kunder efter de utbildats. För denna studie har 
vi även valt att avgränsa oss till Nordiska Kompaniet i Stockholm och därför valt bort 
Nordiska Kompaniet i Göteborg. Denna avgränsning gjordes då vi inte anser att en jämförelse 
mellan de olika varuhusen var relevant samt då vi undersöker vad den enskilda säljaren anser 
om kundmötet. Valet Nordiska Kompaniet i Stockholm gjordes även för att varuhuset har 
årligen cirka 6,5 miljoner fler besökare än Nordiska Kompaniet Göteborg, detta anser vi har 
påverkan på främst olika nationaliteter men även fler turister, besökare och kunder i rörelse. 
Studiens 11 respondenter har bidragit till att skapa en djupare förståelse för begreppet service 
i världsklass samt hur denna service förmedlas inom turistbranschen. Vi anser att 11 
respondenter var ett lämpligt antal för denna studie för att resultatet skulle bli tillförlitligt.  
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1.7 Disposition  
 
Under denna studie har målet varit att få en djupare förståelse för hur service inom 
turistbranschen förmedlas. Detta genom att studerar hur anställda på Nordiska Kompaniet ser 
på begreppet service i världsklass och hur de förmedlar denna form av service till deras 
turister, besökare och kunder. Anställda på Nordiska Kompaniet genomför en 
serviceutbildning där de utbildas i hur de ska bemöta olika typer av turister, besökare samt 
kunder. Detta för att nå Nordiska Kompaniets mål om att förmedla service i världsklass.  
 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte samt 
avgränsningar. Detta för att få en inblick i vad denna studie kommer att beröra. Metodkapitlet 
beskriver hur studiens arbetsprocess har sett ut. När och hur det empiriska materialet samlats 
in och har diskuteras även trovärdighet, intervjuareffekten samt hur de etiska aspekterna 
behandlas. I det efterkommande kapitlet redogörs för den tidigare forskning som ligger till 
grund för denna studie. Kapitel 4 berör därefter fyra teoretiska utgångspunkter som 
tillsammans med den tidigare forskningen skapar studiens teoretiska referensram. Under 
kapitel 5 presenteras studiens empiriska material som består av semistrukturerade intervjuer, 
med 11 respondenter vid två olika tillfällen. Därefter analyseras det empiriska materialet med 
hjälp av den teoretiska referensramen. Detta leder fram till kapitel 7 där studien besvarar sina 
frågeställningar och studiens syfte. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion där studiens 
resultat reflekteras. Därefter ges förslag till vidare forskning på studiens berörda ämne.  
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2 Metod 
 
Detta avsnitt kommer att förklara och motivera valet av studiens forskningsmetod, hur 
undersökningsprocessen genomförts samt hur den insamlade empiriska data bearbetades 
under studiens gång. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  
 
För denna uppsats har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden som 
forskningsstrategi. Den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig på att samla data i form av 
ord, vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden där fokus ligger på att kvantifiera 
insamlad data i form av siffror. (Bryman, 2011:39) Den kvalitativa samt kvantitativa 
forskningsmetoden skiljer sig även på så sätt att forskaren förklarar samt försöker förstå ett 
fall eller fenomen på djupet genom att använda sig av den kvalitativa forskningsmetoden. 
(Holme & Solvang, 1997:92-94) Studien ses som kvalitativ då den syftar till att få en djupare 
förståelse för vad service i världsklass innebär inom shoppingturismen utifrån de anställdas 
perspektiv. Studien undersöker på vilket sätt utbildningen av personalen påverkar 
servicekvalitet och i sin tur hur servicekvalitet påverkar turister, besökare och kunder. Detta 
hade inte varit möjligt att studera om studien grundat sig på en kvantitativ forskningsmetod. 
Vi anser att användning av kvalitativa metoder är mest relevant för denna studie då målet är 
att skapa en djupare förståelse för respondenternas subjektiva uppfattning kring begreppet 
service i världsklass. Vi vill även studera hur servicekvaliteten inom shoppingturismen ser ut 
idag samt hur detta kan förbättra förutsättningarna samt styrka servicekvaliteten inom 
turistbranschen.  
 
Om studien utförts utifrån en kvantitativ metod anser vi att studiens innehåll inte skulle ha 
blivit lika djupgående. En stor del av tidigare forskning vi tagit del av har grundat sig på 
kvantitativ forskning från turisternas, kundernas och besökarnas perspektiv. Därför anser vi 
det intressant att genomföra en kvalitativ studie på detta ämne för att få en djupare förståelse 
för de anställdas perspektiv. Vid en kvantitativ insamlingsmetod skulle troligtvis en större 
räckvidd nås, dock skulle det inte bidra till den djupare förståelse vilket vi strävar efter i 
denna studie. En kvalitativ studie är inte alltid helt konkret och teorins roll inte är helt tydlig, 
detta innebär att studien antingen kan grunda sig på en deduktivt eller induktivt 
tillvägagångssätt. Det deduktiva tillvägagångssättet går ut på att forskare utgår från teorier 
och samlar in empiri. En studie kan även grunda sig på ett induktivt tillvägagångssätt vilket 
beskriver hur forskare samlar in empiri och därefter får fram teorier. (Aspers, 2011:32) Vid en 
studie kan även tillvägagångssättet variera mellan deduktivt samt induktivt, detta kallas för 
abduktion. Med detta menas att forskare varierar eller växlar mellan de olika 
tillvägagångsätten för att komma fram till bästa möjliga resultat. (Denscombe, 2009:60) 
Denna studie grundar sig på ett deduktiv tillvägagångssätt, där studiens teoretiska referensram 
samlats in innan det empiriska materialet samlades in.  
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2.2 Forskningsstrategier: Fallstudie & intervjuer  
 
Vid genomförandet av en fallstudie är målet att studera ett särskilt fall och för denna studie 
har vi genomfört en djupgående redogörelse av ett företag inom turistbranschen som 
tillhandahåller service, det vill säga shoppingturism. I en fallstudie kan ett speciellt fenomen 
studeras i detalj, det kan vara ett förhållande, en händelse, en process eller en erfarenhet. 
Detta kan bidra till att fånga de generella, genom att titta på det enskilda fallet. (Denscombe, 
2009:59-60) Fallstudien belyser hur olika aspekter hänger ihop eller påverkar varandra för att 
reda ut komplexiteten. (Denscombe, 2009:60) Vid en fallstudie bör forskaren ta hänsyn till 
två aspekter. Det första är att en fallstudie inte är slumpmässigt utvald och det andra är att 
fallet som studeras har valts ut efter vissa kriterier. Kriterierna är att det går att identifiera 
fallets huvudsakliga kännetecken samt fallets väsentliga information. Resultatet av en 
fallstudie kan förklara varför vissa resultat uppstår samt varför andra resultat inte gör det. 
(Denscombe, 2009:63-63) För denna studie har vi identifierat Nordiska Kompaniets 
serviceutbildning Service i världsklass. Utbildningens syfte är att ge en större förståelse för 
hur de anställda ser på bemötandet av turister, besökare och kunder med olika nationaliteter 
samt att förbättra servicekvaliteten och förutsättningarna för shoppingturism. Vi anser att 
detta är ett tydligt och intressant fall att studera inom turistbranschen, detta gör att fallet inte 
är slumpmässigt utvalt. 

2.3 Datainsamlingsmetod  
 
Vid insamlandet av studiens empiriska material har intervjuer genomförts vid två olika 
tillfällen. Intervjuer är det vanligaste tillvägagångssättet inom den kvalitativa  
forskningsmetoden, att samla in data i form av primärkällor. Det finns olika tillvägagångsätt 
att använda vid insamlandet av data när intervjuer görs, semistrukturerad samt ostrukturerad. 
Vid användandet av ostrukturerade intervjuer har forskaren minnesnoteringar i det ämne som 
berörs, vilket gör att respondenterna har möjlighet att svara öppet samt att följdfrågor 
tillkommer, en dialog skapas. Om en studie använder sig av semistrukturerade intervjuer vid 
insamlandet av data använder sig forskaren av en lista vilket även kan kallas intervjuguide. 
Intervjuguiden ger respondenterna begränsad möjlighet att svara samt att föra en öppen dialog 
med forskaren och det finns fortfarande möjlighet för forskare att ställa följdfrågor till 
respondenterna för att fördjupa sig i det ämne som berörs. (Bryman, 2011:415)  
 
Vi har för denna studie valt att genomföra 11 semistrukturerade intervjuer med anställda på 
Nordiska Kompaniet Stockholm. Vi anser att semistrukturerade intervjuer med en 
välplanerade intervjuguide har gett oss en djupare förståelse för studiens ämne. Inför de 11 
intervjuerna kontaktades respondenter som ansågs relevanta för studien via e-post. Vi beskrev 
då ämnet och syftet med studie, samt omfattningen på intervjuerna gällande den tid de skulle 
behöva avvara för att delta. (Trost, 2010:82) Innan intervjuerna påbörjades påmindes 
respondenterna om studiens syfte samt ämne dock utan att avslöja för mycket vilket skulle 
kunna ha påverkat deras svar. (Trost, 2010:124) Intervjuerna genomfördes under två veckor i 
april 2016 i samråd med respondenterna. Då vi ansåg att det insamlade empiriska materialet 
var bristfälligt kontaktade vi återigen de 11 respondenterna för att ställa två kompletterande 
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frågor. Det kompletterande intervjutillfället ägde rum juli 2016. Inför intervjuerna utformades 
en intervjuguide med syftet och forskningsfrågorna som grund, intervjuguide är en slags lista 
över de huvudteman studien berör. Trost (2010:17) anser att det viktigt att låta respondenterna 
styra ordningsföljden i intervjun: vilket betyder att frågorna ska komma som följder av 
svaren. Målet för studies intervjuer var att beröra studiens tema/ämne samt öppna upp för 
dialoger där respondenterna förklarade och förstod studiens syfte. (Bryman, 2011:415) I 
kvalitativa undersökningar kan urvalspersonerna spela stor roll för den fortsatta forskningen. 
Vid felval av respondenter kan hela studien tolkas oanvändbar. För att finna mest relevant 
fakta bör inte respondenterna väljas slumpmässigt. (Holme et. al, 2010:101) För denna studie 
har vi gjort ett bekvämlighetsurval av våra respondenter. Detta innebär att studiens 
respondenter valts ut från tillgänglighet och närhet utifrån studiens syfte. (Bryman, 2011:433) 
Studiens respondenter är anställda på Nordiska Kompaniet och de är alla säljare i olika 
positioner som dagligen interagerar med turister, besökare och kunder. Vi anser att dessa 
personer bidragit med djupare samt relevant information till begreppet service i världsklass.  
 
För att få en tydlig bild av intervjuerna och undvika att detaljer av material skall försummas 
har varje intervjutillfälle spelats in, detta med godkännande från varje respondent. Att spela in 
intervjuerna gör även att vi som författare kan gå tillbaka i materialet för att kontrollera samt 
säkerställa att vi formulerar informationen på rätt sätt. (Bryman, 2011:428) Efter varje 
intervjutillfälle gjordes transkribering av materialet samt en genomgång av våra personliga 
anteckningar från intervjuerna. Detta var anteckningar om exempelvis hur respondenterna 
reagerat på en viss fråga, om de exempelvis blev förvånade, ansträngda eller entusiastiska. 
Detta för att inte viktiga detaljer skulle försummas vid senare tillfällen när vi transkriberade 
materialet. (Bryman, 2011:428)  

2.4 Intervjuareffekten  
 
Under varje intervjutillfälle är det viktigt att inte styra eller påverka respondenternas svar. Det 
är även viktigt att visa respondenterna hänsyn och trygghet, detta för att studien skall få så 
sanningsenliga svar som möjligt. Det vill säga om författarna visar hänsyn, är strukturerade, 
etiskt medvetna samt tydliga minskar risken för styrning av respondenternas svar. (Bryman, 
2011:420) Vid varje intervjutillfälle anpassade vi språket efter respondenten, detta för att 
minska påverkan och reaktioner från respondenterna samt för att de skulle känna sig bekväma 
i vårt sällskap. (Bryman, 2011:419) De olika ämnen/tema vi utgick från var motivation, 
identifikation samt kundvärde. Utifrån dessa teman ville vi se hur de olika respondenterna 
bemöter turister, besökare och kunder på Nordiska Kompaniet. Hur de anpassar sitt arbete 
med att skapa en god förutsättning för en hållbar shoppingturism. Inom tema motivation var 
vårt fokus att skapa en dialog kring hur de anställda på Nordiska Kompaniet motiveras samt 
hur och om de upplever att de använder den kunskap de fått via utbildningen Service i 
Världsklass i bemötandet med turisterna, besökarna och kunderna. Hur de motiveras att skapa 
ett gott klimat inom shoppingturismen samt hur de levererar just service i världsklass. För att 
inte påverka respondenternas svar har nästa ämne en god övergång. Hur respondenterna 
identifierar turister, besökare och kunder på Nordiska Kompaniet. Här fick respondenterna 
tydligt beskriva hur de uppmärksammar en turist, besökare eller kunds behov och genom att 
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beskriva hur uppmärksamheten och identifikationen av kunden kan se ut. I detta skede blev 
även nästa tema, kundvärde en tydlig följdfråga. Genom att respondenterna fick beskriva hur 
de i första skede tar kontakt med turister, besökare och kunder från ett hej fram till ett 
eventuellt avslut visa på hur samt om kunden var beredd att skapa en relation eller endast 
snabbt genomföra ett köp. Respondenterna beskriver även hur påverkan av andra anställda i 
varuhuset kan se ut samt hur utbildningen kan forma de och på så sätt ge en enad 
servicekvalitet till turister, besökare och kunder för att de skall känna ett enat varuhus. Under 
alla tillfällen när intervjuerna hölls gav vi respondenterna utrymme att få tala till punkt och 
om en eventuell utsvävning skedde gav vi naturliga följdfrågor för att respondenten inte 
skulle tappa det huvudsakliga ämnet. Vi anser att alla respondenter har gett oss sanningsenliga 
svar samt att all data vi tagit del av bidragit till en god grund för att koda samt analysera 
tillsammans med studiens teoretiska referensram.  

2.5 Etisk diskussion 
 
För denna studie har vi tagit noggrann hänsyn till de etiska aspekterna, både vid insamlingen 
samt förvaringen av det empiriska materialet. (Trost, 2010:123) Respondenterna upplystes vid 
första kontakt att materialet betraktas som konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående 
kommer kunna ta del av materialet samt att ingen förutom vi känner till deras identitet. Dock 
kan inte anonymitet utlovas eftersom detta skulle innebära att vi som intervjuar inte vet 
respondenternas namn. (Trost, 2010:61) Respondenterna informerades om samtycke, vilket 
innebär att de inte behöver besvara alla frågor. De informerades även om att de har möjlighet 
att avbryta intervjun när som helst. (Trost, 2010:124) 

2.6 Trovärdighet  
 
Vid en studie kan validitet samt reliabilitet diskuteras, främst sker detta då en studie har ett 
kvantitativ tillvägagångsätt. Detta då en större skala studeras och inte den enskilda individens 
uppfattning och åsikter gällande ett visst ämne som undersöks. (Ejlertsson, 2005:99-101) Om 
en studie besitter en hög validitet anses studien mäta vad som verkligen skall mätas och 
undersökas. Om studien besitter hög reliabilitet är studien trovärdig, det vill säga besitter en 
tillförlitlighet samt att studiens resultat skulle bli den samma om undersökningen gjordes om 
på nytt. (Ejlertsson, 2005:99: Bryman, 2011:352) Om studien har ett kvalitativt 
tillvägagångsätt anses tillförlitlighet samt äkthet vara mer avgörande. (Bryman, 2011:351-
353) I det kvalitativa tillvägagångsättet anses inte generaliserbarheten central utan en 
förståelse för studiens djup är studiens fokus. (Holme & Solvang, 2010:14) Trovärdigheten 
för studiens empiriska data kan vara svårt att bestämma då det inte finns några rätta eller 
felaktiga svar, eftersom att det är respondenternas känslor och erfarenheter det handlar. För att 
undersöka studiens validitet utifrån vad studien efterfrågar kan respondenternas svar jämföras 
utifrån andra sammanhang. (Denscombe, 2009:265) Vi är medvetna om att studies utfall inte 
skulle bli detsamma om den skulle genomföras på nytt. Det vill säga att studiens reliabilitet är 
svår att mäta. Vi anser att studiens validitet ökar då vi som författare för denna studie har 
intervjuat de 11 respondenterna i direktkontakt, vilket har gjort att vi har kunnat kontrollera 
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det empiriska materialet och sett att ingen information har behandlats felaktigt eller gjorts om. 
(Denscombe, 2009:268)  

2.7 Analysmetod 
 
Utifrån studiens teoretiska referensramar analyserades det insamlade materialet bestående av 
11 semistrukturerade intervjuer vid två olika tillfällen. Det empiriska insamlade materialet har 
kodats vilket innebär att det har struktureras ner i olika delar, dessa delar kallas för koder. 
Kodning gör det lättare att analysera det empiriska materialet för att komma fram till 
slutsatser. (Aspers, 2007:157) Vi har med hjälp av studiens valda teman; motivation, 
identifikation, kundvärde samt begreppet service i världsklass kodat det insamlade empiriska 
materialet. Genom att göra en uppdelning (kodning) har vi haft stor fördel i analysen av det 
empiriska materialet för att koppla det samman med den teoretiska referensramen. (Aspers, 
2007:157)   

2.8 Källor 
 
De sekundära källorna i den teoretiska referensramen är hämtade från elektroniska källor på 
exempelvis Södertörns högskolas databas. Dessa är baserade på vetenskapliga artiklar vilket 
skapat en djupare förståelse och möjlighet till att tolka studiens valda ämne, service i 
världsklass. Litteraturen har gett en struktur till studien upplägg samt varit en grund för 
intervjuerna samt intervjuguiden skulle struktureras. De primära källorna i denna studie är 
från de 11 respondenterna som har deltagit med värdefullt information. Samtliga källor anses 
pålitliga och relevanta för denna studie och har under studiens gång hjälpt oss att förmedla en 
fullständig studie.  

2.9 Kritik av metod  
 
I denna studie har vi genomfört 11 semistrukturerade intervjuer, respondenterna kan ha tolkat 
frågorna på 11 olika sätt vilket kan bidra till oklarhet för oss som författare av studien. Detta 
gjordes vid två olika tillfällen. Detta har bidragit till en tydligare förståelse för studiens syfte. 
Intervjuerna spelades in vilket kan ha bidragit till att vissa av respondenterna kände sig 
begränsade i sina svar då en eventuell nervositet kan ha bidragit. En annan kritik mot studiens 
resultat är att den har begränsad generaliserbarhet då Nordiska Kompaniet har stort antal 
anställda.  
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3 Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt beskrivs servicens betydelse i mötet med turister, besökare och kunder. Här 
redovisas forskning om service inom shoppingturismen samt att shopping kan vara de 
primära, sekundära eller tertiära aktiviteten vid en resa.  
 
 
Coles (2004:360-373) anser att turism och shopping relationen är självklar. Han beskriver att 
konsumtionen för turisten startar redan i hemmet där exempelvis flygbiljetter köps, bilen 
förbereds, hotell bokas med mera. På destinationen fortsätter turisten att konsumera vilket kan  
vara en form av utflykter, shopping eller mat. (Coles, 2004:360-373) Detaljhandeln växer och 
turismen får en större och betydande roll inom shopping. Shopping har blivit ett huvudsyfte 
med en resa vilket tidigare endast var en aktivitet inom resan. Coles (2004:360-373) beskriver 
att kombinationen av turism tillsammans med shopping har blivit en tydlig form av turism, 
shoppingturism. Bohlin & Elbe (2007:13-14) beskriver att en resas syfte kan vara primärt, 
sekundärt eller tertiärt. Det primära syftet med en resa/attraktion innebär den huvudsakliga 
orsaken till varför man reser till en specifik destination, exempelvis shopping. Det sekundära 
syftet/ attraktionen med en resa är det som finns utöver det primära. Detta kan påverka valet 
av en specifik destination då liknande destinationer eventuellt erbjuder samma slags primära 
syften/attraktioner.  Ett tertiärt syftet med en resa/ attraktion är de attraktioner turisten 
upptäcker under resans gång. (Bohlin & Elbe, 2007:13-14)  
 
Enligt Way et. al (2013) har mycket av tidigare forskning visat på att shoppingturism 
fokuserat mycket på konsumentbeteende (Way et. al, 2013) samt hur upplevelsen förbättras 
eller försämras för turisten beroende på miljön. (Westwood, 2006) Det Moscardo (2004) 
kommit fram till är att de som ansåg att shoppingmöjligheter inte var viktiga i deras val av 
destination ändå besökte ett varuhus eller liknande. Robertson & Fennell (2007) har studerat 
de positiva ekonomiska effekter ett varuhus kan ha på en destination. Ett köpcenter skapar 
bland annat arbetstillfällen i regionen eller destination, detta leder i sin tur till att kommunens 
ekonomi gynnas. Köpcentrum är platser där många människor i dagens samhälle spenderar 
lediga dagar och helger för att koppla av och för att shoppa. (Robertson & Fennell, 2007) Ett 
sätt att locka fler besökare till ett köpcentrum är att skapa en stark image och kunna erbjuda 
kunderna en unik upplevelse. Ett köpcentrums image är starkt kopplat till konsumenternas 
beteende och val av köpcenter. (Chebat et. al, 2010) Shopping kan tydligt påverka människors 
livskvalité. Detta kan resultera i att en bra shoppingupplevelse påverkar köpcentrets lojalitet 
på ett positivt sätt exempelvis genom word of mouth (ryktesspridning mun till mun) andra 
aspekter som kundens val av varuhus kan vara stämningen, arkitekturen eller atmosfären. 
(Way et. al, 2013) 
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I artikeln Progress in Shopping Tourism beskrivs hur olika forskare studerat vad som är 
avgörande för hur turisten värderar shopping. (Choi et. al, 2016) Två forskare, Heung och 
Cheng har studerat turisters tillfredsställelse gällande shopping i Hong Kong. Totalt besvarade 
200 turister ett formulär där fyra avgörande faktorer för inköp analyserades (det vill säga, 
konkret kvalitet, personalens servicekvalitet, produktvärdet, och tillförlitlighet). En analys 
genomfördes för att avläsa sambandet mellan de fyra avgörande faktorerna för inköp och 
nöjda turister på just denna destination. Resultaten visar att det som har störst påverkan på 
nöjda turister är personalens servicekvalitet. På liknande sätt har, Tosun et al. (Choi et. al, 
2016) studerat turister som reser till Turkiet och deras shoppingupplevelser och 
tillfredsställelse. Turisterna ombads uttrycka sin tillfredsställelse med konkreta egenskaper 
hos butiker (det vill säga öppettider, ordning och renlighet, belysning, atmosfär, tillgänglighet, 
utbud av produkter, äkthet, val av betalningssätt, och plats). De skulle även ge betyg gällande 
personalen och deras servicekvalitet (dvs. hur väl de hade kunskap om produkterna, 
språkkunskaper och attityd). Totalt samlades 378 svar in för denna studie. De tre attributen för 
personalens servicekvalitet gav ett högre medelvärden än de materiella egenskaperna i 
butiker. Detta resultat tyder på att turister verkar ha en benägenhet att vara nöjdare med 
personalens servicekvalitet än de materiella egenskaperna i butiker. Resultaten från de två 
studierna som sammanfattas i Progress in Shopping Tourism studier visar att personalens grad 
av servicekvalitet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa nöjda turister. (Choi et. al, 
2016) 
 
Denna artikel visar på att service är det främsta verktyget för att skapa nöjda turister, besökare 
och kunder och att det är de anställda som skapar denna tillfredställelse hos turisterna. Vi 
anser att dessa tidigare studier är applicerbara på vår studie. Nordiska Kompaniets är ett 
varuhus med målet att förmedla service i världsklass till sina turister, besökare och kunder. 
Genom utbildning förbättra de anställdas servicekvalitet så att de ska ha möjlighet att 
tillfredsställa turisternas behov och förväntningar av shoppingupplevelsen.  
 
En annan serviceinriktat forskning som gjorts i ett specifikt turistområde i Etaewon beskriver 
servicekvaliteten på restauranger. Evaluation of restaurant service quality in the Etaewon 
special tourist district of Seoul: Foreign tourist perspective är en kvantitativ studie där 
servicekvalitet på restauranger i ett turistområde undersökts. 180 frågeformulär delades ut till 
japanska, amerikanska och asiatiska turister när de besökte Etaewon. Formulären innehöll 20 
faktorer gällande servicekvalitet. Analysen visas på att det är skillnad mellan olika 
nationaliteteter gällande olika delar av servicekvalitet. I genomsnitt utvärderade de 
Amerikanska turisterna servicekvalitet mer positivt än Asiatiska turister. Studien gällande 
servicekvalitet på restauranger i Etaewon turistområde har utgått från frågeformulär med tre 
utgångspunkter: personal, produkt och fysiskt service. Undersökningen visade att 
respondenterna har utvärderat de flesta faktorerna som under medelvärdet. Detta resultat 
föreslår att alla aspekter av servicekvalitet på restauranger borde förbättras dramatiskt. 
Gällande personlig service så måste serviceutbildning och träning belysas redan från början. 
Att erbjuda serviceutbildning och utveckla ett system som skulle kunna introduceras för de 
anställda. (Lim & Ya, 1997)  
 



14	

I denna studie ser vi även hur viktig servicekvaliteten inom shoppingturism är, hur påverkade 
turisterna blir av personalens bemötande. Vi ser även att olika nationaliteter uppfattar god 
service på olika vis, detta finner vi intressant för vår studie då de anställda på Nordiska 
Kompaniet utbildas i hur man bemöter olika turister, besökare och kunder utifrån deras 
nationalitet, kultur och preferenser. Denna studie bidrar till djupare förståelse för hur vi kan 
analysera på vilket sätt de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm bemöter turister, 
besökare och kunder. Den ger även en djupare förståelse för serviceutbildningens vikt inom 
servicebranschen och shoppingturismen.  
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4 Teori  
 
Nedan redogörs för studiens teoretiska referensram vilket hjälper oss förstå vad service i 
världsklass är och hur det förmedlas. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion där vi 
beskriver hur vi knyter samman den teoretiska referensramen. 

4.1 Hur anställda motiveras genom serviceutbildning  
 
Belgrave (1995) anser att personalen i ett företag bör vara medvetna om företagets strategier 
och mål för att på så sätt skapas möjlighet att utöva den höga servicekvalitet som företaget vill 
förmedla samt identifiera sig med. Han anser även att det är viktigt att personalen känner sig 
motiverad och engagerad i arbetet. (Belgrave, 1995) Webber et. al (2012) beskriver att dagens 
företag bör arbeta för att differentiera möten och tjänsteförhållanden med deras kunder. De 
menar att företag bör engagera sig och visa mer uppmärksamhet på de anställda eftersom de 
anställda dagligen interagerar med kunderna. Att lägga fokus på de anställda har blivit allt 
viktigare och fått en större roll i dagens företag. (Webber et. al, 2012) Även Tan et. al (2004) 
beskriver att personalen i ett företag har en central och avgörande roll. De menar att 
personalen representerar företaget utåt och på så sätt skapar och formar kundens uppfattning 
om företaget. (Tan et. al, 2004) Personalens arbetsprestation kan vara avgörande vid 
upprätthållandet av goda relationer med deras befintliga kunder. (Hogan et. al, 1984) För att 
ett företag skall ha möjlighet att behålla sina kunder är kundmedvetenhet samt 
serviceinriktning viktig då den bör spegla hela organisationen. (Tutar et. al, 2011) 

Sousa och Voss (2002) beskriver att det finns direkta samt indirekta effekter av utbildning 
eller träning av service samt kvalitetsteknik. Genom internutbildningar ökar företagets 
möjlighet till mer kompetent personal som arbetar inom ett serviceyrke. Utbildning kan leda 
till att ett starkt och tydligt varumärke skapas för både kunder och personal. (Varey et. al, 
1999) Även Guzzo et. al (1985) menar att utbildning har en positiv inverkan på de anställdas 
servicekvalitet samt hur kvalitet speglar tillbaka till kund. Enligt Mostafa et. al (2015) är 
motiverad personal en nödvändighet. Motivation skapar engagemang samt en mer 
tillfredsställande känsla hos de anställda gällande sitt arbete. Även Grönroos (1998) beskriver 
på liknande vis hur motiverad personal presterar bättre i mötet med kund. Genom belöning, 
beröm samt utvecklingsplaner stärks motivationen hos personalen. (Grönroos, 1998) Om 
personal delar ledningens/företagets värderingar angående service skapas större chans till att 
personalen förmedlar den servicekvalitet som ledningen eftersträvar. (Wilder et, al, 2014) 

4.2 Hur anställda identifierar turister, besökare och kunder inom 
serviceprocessen  
 
De anställda bör i ett tjänstemöte kunna identifiera vem kunden är genom att ta reda på 
kundens behov, förväntningar och preferenser. (Solomon et al 1985) För att öka kundvärdet är 
anpassningsbarhet viktigt för att matcha den enskilda kundens personlighet: att med god 
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förmåga dölja egna uppfattningar för att istället uttrycka samma eller liknande åsikter som 
kunden. Att bestämma kvalitet på en tjänst eller en produkt kan fylla kundens behov för att se 
om kunden är nöjd eller ej. (Bettencourt & Gwinner, 1996) Kvalitet kan beskrivas som ett 
mått eller indikator för exempelvis användbarhet av en tjänst eller produkt vid en viss tid eller 
plats. (Blesis, 2011) Även Kosar & Raseta (2005) definierar kvalitet i form av användbarhet, 
hur produkten eller tjänsten speglar de krav kunden har. De beskriver även att det finns flera 
förklaringar och definitioner av kvalitet men att den inte kan ha ett precist mått eller 
definition. Den accepterade kvalitet är den som överensstämmer med kundens förväntan. 
(Kosar & Raseta, 2005) Johnston (1995) beskriver, för att mäta servicekvalitet/ kundvärdet 
kan företag kolla på graden av passform mellan kunders förväntningar samt uppfattningar om 
produkten eller tjänsten. (Johnston, 1995) Zeithaml et. al (1988) menar att det är svårt men 
lönsamt för ett företag att ha en konstant god servicekvalitet. Det är viktigt att förstå varför 
god service är betydelsefullt för organisationer och hur den kan tillämpas. De betonar även 
svårigheten i att mäta, testa och betygsätta servicekvalitet i förväg, att säkerställa 
servicen/tjänsten innan den når kunden. Service kan variera även mellan de anställda, 
individuellt samt från dag till dag. Eftersom service uppstår i mötet med kunden vilar stort 
ansvar på personalen samt på resurserna bakom för att ge hög servicekvalitet. Men Johnston 
(1995) menar att service kan mätas genom att se skillnader mellan konsumentens 
förväntningar samt företagets uppfattning av kundens förväntan.  

4.3 Hur kundvärde skapas, samspelet inom serviceprocessen  
 
När turister gör sitt val av en destination inom en shoppingresa så finns vanligtvis information 
om själva destinationen baserat på val och erfarenheter. Bedömningar och val kan därför 
baseras på slutsatser utifrån olika informationskällor gällande yttre samt inre miljöer. Yttre 
miljöer kan exempelvis vara själva servicekvaliteten på tjänsten och den inre miljön kan 
baseras på produktkvaliteten samt hela serviceprocessen. (Yüksel, 2013) Yüksel (2013) 
beskriver att den yttre shoppingmiljön påverkar turistens val av destination vid en eventuell 
shoppingresa vilket anses centralt vid valet av en destination samt hela upplevelsen av service 
processen. (Yüksel, 2013)  

Tjänstearbete innebär ett mänskligt samspel där både kunden och de anställda är en del av 
själva tjänsten. (Guiry, 1992) Ashforth och Humphrey (1993) beskriver att tjänstemöte i 
grunden är ett socialt möte mellan människor samt att det inte finns några klara gränser 
mellan produkten, arbetsprocessen samt de anställda i tjänstearbetet. Goffman (1959) liknar 
det sociala samspelet mellan kund och de anställda med ett scenframträdande där de anställda 
går in i en roll vid ett kundmöte. Samtidigt förväntas de anställda använda sina känslor för att 
framkalla en stämning i mötet med kunden. Det kan exempelvis förmedla en känsla av 
säkerhet, en känsla av förtjusning, skämma bort kunden, se kunden fysiskt eller emotionellt. 
Dessa känslor kan variera beroende på vilken form av tjänst det handlar om. (Goffman, 1959) 
Ett känsloarbete kan definieras som ett framkallande eller undertryckande av känslor i syfte 
att åstadkomma vissa sinnestillstånd hos andra. (Gabriel, 2012) 
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Genom att finna förståelsen av kundservice krävs erfarenhet av känslomässiga reaktioner från 
ett företag. Servicekvalitet kan ses likt en erfarenhet, företag använder detta för att mäta samt 
tolka vissa erfarenheter av olika tjänstemöten. (Palmer, 2010) Detta kan även vara en 
förutsättning för olika antaganden av vad kunderna förväntar sig av tjänsten vilket kan ses 
som en bedömning av tjänsten. (Palmer, 2010) Pullman & Gross (2004) anser att 
bedömningen av tjänstekvalitet inte kan ske på förhand, den viktigaste ”domen” sker av 
upplevd emotionell kvalitet hos kunder. Tynan & McKechnie (2009) beskriver medskapande 
av en kundupplevelse där interaktionen mellan kund och anställd begränsas i vilken 
utsträckning ett företag kan styra kundens och de anställdas tidigare erfarenheter. (Tynan & 
McKechnie, 2009) Interaktionen mellan kund och företag visar på hur kunder utvärderar den 
levererade tjänsten. (Tan et. al, 2004) Borucki och Burke (1999) beskriver hur ett företag som 
förmedlar tjänster av hög kvalitet har större möjlighet att skapa kundvärde och fler 
återkommande kunder. Bettencourt et, al. (2001) anser, för att tillfredsställa kundens 
förväntningar samt ge bästa möjliga service bör de anställda vara hjälpsamma, hänsynsfulla, 
omtänksamma, ha förmågan att vara lyhörda, kunna visa artighet samt att vara genuina. 
Företag skapar fördelar och kan behålla nuvarande och skaffa nya kunder genom att bygga 
upp deras förtroende. Genom förtroendet mellan kund och företag ökar chansen att kunden 
kommer vara nöjd med kvalitet på den utförda tjänsten samt att risken för att kunden byter 
företag minskar. (Webber & Klimoski, 2004)  

4.4 Service i världsklass 
 
Grönroos (1984) och Woodall (2001) beskriver att service ska innefatta tillit, känslor, samt 
säkerhet. De menar även att service är abstrakt och kan variera från person till person, vilket 
gör det svårt att utvärdera ett specifikt servicetillfälle. Service är inte ett fysiskt ting utan en 
mängd aktiviteter och processer vilka i stor utsträckning pågår samtidigt och det är även svårt 
att kontrollera servicekvalitet. (Grönsroos, 1984:Woodall, 2001) Grönroos (1984) och 
Woodall (2001) beskriver att genom medlemskap och konkreta fysiska ting som exempelvis 
medlemskort går det att mäta tillit och känslor hos kunder. Definitionen av service kan ses 
abstrakt, och att definiera världsklassig service blir mer diffust. En definition av Shames och 
Golver (1989:44-50)  

Världsklass är konsekvent, tillfredsställer behov och förväntningar i en kulturellt blandad publik. Den 
matchar förmågan och inställningen från leverantören till de behov och förväntningar som konsumenten 
har.  

Belgrave (1995) beskriver att begreppet service i världsklass sker när kundens förväntan 
uppfylls eller överträffas av den tjänst som ges. Belgrave (1995) menar att identifiera sin 
kund, överraska kunden och dess förväntan är grundläggande aspekter för att ett företag skall 
kunna förmedla tjänster med service i världsklass. (Belgrave, 1995)  
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4.5 Teoridiskussion  
 
Denna studie undersöker begreppet service i världsklass utifrån utgångspunkterna:  
motivation, identifikation samt kundvärde. I den tidigare forskningen vi tagit del av ser vi att 
anställda bör motiveras och inspireras genom exempelvis utbildningar för att öka sin förmåga 
att förmedla service i världsklass till internationella turister, besökare och kunder. De 
anställda bör även ha en medvetenhet om den servicekvalitet företaget vill förmedla. Utifrån 
tidigare forskning kan vi även tyda hur viktigt det är att anställda identifierar deras turister, 
besökare och kunder för att på bästa sätt överraska och uppfylla deras förväntningar. Det 
framgår även hur viktigt det är att skapa kundvärde då ett starkt kundvärde kan leda till 
återkommande kunder. Utifrån aspekten motivation studeras hur serviceutbildningen Service i 
världsklass motiverar de anställda på Nordiska Kompaniet samt hur de påverkas av 
utbildningens innehåll i sitt dagliga arbete. Aspekten identifikation skapar en förståelse för 
hur de anställda på Nordiska Kompaniet identifierar kundens behov och förväntningar av 
servicetjänsten. Detta genom att undersöka hur de anställda läser av och anpassar sig till olika 
kunders behov samt situationer. Studien kommer även belysa utgångspunkten kundvärde 
genom att studera vad de anställda anser vad service är samt hur kundvärde mäts. Med denna 
utgångspunkt kommer vi även studera hur anställda anser att de bör agera i mötet med kunder 
och hur de exempelvis lägger sina egna känslor åt sidan för att framkalla en specifik stämning 
i kundmötet. Dessa tre utgångspunkter hjälper oss i arbetet med att studera vad de anställda på 
Nordiska Kompaniet anser att begreppet service i världsklass innebär samt hur det förmedlas.  

Studiens fokus ligger på att undersöka om/hur anställda på Nordiska Kompaniet påverkas av 
varuhusets vision att leverera service i världsklass samt om de anser att de har påverkats av 
den interna serviceutbildningen. Om serviceutbildningen påverkar kundvärdet samt 
bemötandet av turister, besökare och kunder. Nordiska Kompaniet har en hundraårig historia 
av att vara ett varuhus som förmedlar en känsla av lyx och exklusivitet. Deras vision är att 
erbjuda service i världsklass, det vill säga ”NK service” Vi anser därför att Nordiska 
Kompaniets anställda är passande studieobjekt för att undersöka begreppet service i 
världsklass då NK:s serviceutbildning har som syfte att förbättra och skapa en god 
servicekvalitet hos sina anställda. Vi anser de även intressant utifrån tidigare forskning och 
den teoretiska referensramen att undersöka utbildningens värde och hur anställda förmedlar 
service till internationella turister, besökare och kunder.  
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5 Empiri  
 
Nedan redovisas studiens empiriska material. De 11 respondenterna besvarar frågor utifrån 
aspekterna motivation, identifikation, kundvärde samt service i världsklass. Nedan kommer 
Nordiska Kompaniet refereras som NK.  
 
 
Figur 2, respondent 1 till 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Redogörelse av intervjuer med de 11 respondenterna 
 
Här beskriver respondenterna hur de påverkas av NK:s interna serviceutbildning, 
Service i världsklass  

    
Respondenterna ger en delad mening i frågan om motivation samt vad de motiveras av. 
Respondent 5 anser att motivation är viktigt för att kunna ge bästa möjliga service till kund, 
dock beskriver hen att motivation snarare kommer från kollegor än NK:s serviceutbildning. 
Respondenteten beskriver hur hen blir motiverad av att studera hur medarbetare bemöter 
kunder på olika sätt samt genom respons från kunder. Respondent 2 anser att hen inte 
påverkas av NK:s interna serviceutbildning. Respondent 2 beskriver hur hen gått ett flertal 
serviceutbildningar och att det alltid är samma information utbildningarna förmedlar. Några 
av respondenterna beskriver hur de påverkas och inspireras av utbildningens innehåll då de 
får nya inputs i vad företaget står för samt kommande evenemang och kampanjer. Andra 
respondenter beskriver hur de direkt efter utbildningen känner sig motiverade och inspirerade 
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till att använda den kunskap som utbildningen har förmedlat genom att exempelvis prova nya 
sätt att bemöta kunder. Dock beskriver dessa respondenter att kunskapen efter en tid delvis 
glöms bort och att de faller tillbaka i gamla vanor. Respondent 9 anser att serviceutbildningen 
borde äga rum lite oftare och hen upplever att informationen bör uppdateras för att få fortsatt 
ökad motivation. Några av respondenterna beskriver hur de får lära sig att bemöta turister som 
besöker varuhuset. Respondent 4 tycker detta är positivt då hen menar att det är intressant att 
lära sig om andra kulturer och nationaliteter i hur de uppfattar god service. Innan 
serviceutbildningen var detta inte något hen funderade mycket på. Hen beskriver hur det 
exempelvis får lära sig att i Asien är det viktigt att lämna över kvittot med tvåhandsgrepp, det 
är sådana småsaker som gör stor skillnad för den upplevda servicekvaliteten menar hen. Flera 
av respondenterna beskriver att NK har ett stort antal utländska besökare varje dag och att det 
är viktigt att skapa ett bra intryck och bemöta dem på bästa sätt, det finns mycket som kan gå 
fel i och med språkförbistringar och så vidare berättar respondenterna. Respondenterna 
beskriver NK som ett självklart val att besöka när de är i Stockholm samt att NK därför har ett 
stort ansvar i att ge ett gott intryck både för varuhusets skull men även för Stockholms ryktes 
skull. Flera av respondenterna beskriver att NKs rykte sprider sig såväl till utländska och 
inhemska besökare, en forma av word of mouth. Detta anser respondenterna gör NK till en 
spännande plats att arbeta på då detta gör att många kommer på NK för att bara uppleva och 
se sig om.  
 
Nedan beskriver respondenterna hur NKs servicekvalitet kan variera mellan de olika 
avdelningarna samt om respondenterna anser att det finns en NK- anda i varuhuset 
 
Respondenterna beskriver att servicekvalitet skiljer sig mellan avdelningarna på NK. Flertalet 
respondenter beskriver att NK:s kunder förväntar sig en hög kvalitet på service på grund av de 
exklusiva varumärkena som finns i varuhuset. Respondent 2 beskriver att hens butik till 
skillnad från andra håller hög servicekvalitet, hen anser även att det inte finns någon NK-
anda. 
 

Det påverkar mig inte alls då vår butik håller väldigt hög nivå jämfört med många andra. 
(Respondent 2) 

 
Till skillnad från respondent 2 anser respondent 4 att det är svårt att ändra uppfattningen hos 
en kund som kommer från en avdelning där den har blivit bemött med sämre servicekvalitet. 
Respondenten anser att detta kan påverka hela NK:s rykte. NK består av flertalet enskilda 
avdelningar vilket respondenterna menar kan påverkar förmågan att upprätthålla samma 
servicekvalitet i varuhuset. Majoriteten av respondenterna anser dock att det finns en stark 
vilja från NK:s ledning att alla avdelningar ska ha samma höga servicekvalitet.  
Respondent 1 och 8 beskriver att NK försöker stärka sitt varumärke genom gemensamma 
kampanjer och servicetjänster för att skapa en enad varuhuskänsla för besökarna. De 
beskriver att NK stävar efter att kunderna ska känna att de är på NK och inte på de enskilda 
avdelningarna. På samma vis menar respondent 5 att det gemensamma målet är att 
upprätthålla ett starkt och attraktivt varumärke, ett varuhus som levererar samma kvalitet av 
service till alla typer av turister, besökare och kunder. Att NK vill förmedla en känsla av 
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samhörighet samt att upprätthålla en god kvalitet inom shoppingturismen. Respondent 3 och 9 
anser däremot att alla i varuhuset arbetar för att upprätthålla samma höga servicekvalitet. De 
beskriver att de kunder som besöker NK gör detta med vetskapen om den servicekvalitet som 
förmedlas där. Respondent 9 beskriver att NK lever på sitt varumärke, ett lyxigt varuhus med 
lång historia där många kunder kräver en viss typ av service när de besöker NK. 
 

Det finns en hög förväntan hos kunden på servicen i varuhuset. Tyvärr är det lite för ofta den 
inte upprätthålls. Kunderna borde alltid få toppklass-service överallt. (Respondent 7) 

 
Här beskriver respondenterna hur de agerar i ett kundmöte med turister, besökare och 
kunder 
 
Nästintill alla respondenter beskriver att de går in i en professionell säljarroll, hur de blir en 
annan på sin arbetsplats. Respondenterna anser att det är viktigt att inte låta en eventuellt 
dålig dag påverka bemötandet eller prestationen med turisten, besökaren och kunden. 
Respondent 4 samt 8 beskriver att de går in i en roll om det behövs men att de inte gör det 
varje dag, de anser att det viktigaste är att sprida en positiv stämning till både kunder och 
medarbetare.  
 

Jag gör mitt bästa för att en dålig dagsform inte ska påverka mitt bemötande med kunden. 
(Respondent 8) 

 
Däremot beskriver respondent 1 hur hen inte går in i en roll, utan låter en dålig dag till viss 
del påverka hens möte med kunden. 
 

Det kan uppstå helt oväntade bra försäljningar i möten om jag är lite låg och långsammare än 
vanligt. Vissa kunder tilltalas av det och jag kan verkligen få jättebra respons från kunder när jag 
fortsätter att vara mig själv även om jag har en dålig dag. (Respondent 1) 
 

De flesta respondenterna beskriver vikten av att hälsa kunden välkommen samt att skapa 
ögonkontakt. Respondenterna berättar även att det är viktigt att till en början vara avvaktande 
för att inte turisten, besökaren och kunden ska uppfatta säljaren som påstridig. Respondent 4 
beskriver även hur hen har fått en utbildning i hur olika nationaliteter skall bemötas eller 
hanteras i kundmötet. Exempelvis hur Asiatiska turister skall kvittot lämnas i med två händer. 
Eller som andra respondenter beskriver att Japanska och Kinesiska turister alltid har en 
”ledare” som bör identifieras. Om ledare identifieras och gör ett köp kommer hela sällskapet 
att vilja köpa exakt samma sak.  Respondent 11 beskriver hur hen välkomnar kunden genom 
att se glad ut samt känna av om kunden verkar intresserad samt öppen för samtal eller mer 
kontakt. Några av respondenterna beskriver hur de gör en behovsanalys av kunden genom att 
ta reda på vad kunden söker. En av respondenterna beskriver att om kunden väljer att köpa en 
vara visar respondenten kompletterande produkter för att locka kunden till ytterligare köp. 
Respondenterna menar att de hjälper kunder att hitta produkter de inte visste att de behövde. 
Några av respondenterna beskriver att det är viktigt att kunden känner sig trygg i butiken och 
med säljaren, vilket de anser uppnås genom att visa ett genuint intresse för kunden. 
Respondenterna beskriver även hur de hjälper kunden fullt ut genom att visa 
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tvättråd/skötselråd, olika färger samt beskriver nyheter för att göra kunden intresserad. I 
kundmötets avslutande skede beskriver respondent 2, 4 samt 10 hur de noggrant packar in 
varan i NK:s förpackningar, går runt disken och överlämnar påsen till kunden. Slutligen 
menar de att det är viktigt att önska kunden en trevlig dag samt välkommen åter. 
 

Jag vill att kunden skall känna sig trygg och samtidigt tänja på kundens gränser, jag visar saker 
jag tror att hen verkligen skulle passa i och det kunden egentligen inte hade tänkt. (Respondent 
4) 

  
Respondenterna besvarar frågan hur de skapar en positiv känsla för turisten, besökaren 
och kunden genom att identifiera deras behov och förväntningar  
 
Respondenterna beskriver hur de identifierar kunden genom deras kroppsspråk samt mönster i 
butiken, de beskriver hur de exempelvis studerar om kunden går till specifika produkter. 
Några av respondenterna beskriver på liknade sätt hur de i första mötet läser av hur kunden 
reagerar på ögonkontakt, följdfrågor samt på sättet de hälsar tillbaka. Respondent 8 beskriver 
att det är viktigt att vara ödmjuk genom att lyssna och vara närvarande för kunden. Flera av 
respondenterna beskriver att det är viktigt i rollen som säljare att kunden känner sig nöjd och 
vill komma tillbaka och förmedla vidare ett gott rykte till vänner och bekanta. De beskriver 
vikten av att finnas där för kunden för att tillfredsställa deras behov, att se till 
helhetsupplevelsen för turisten, besökaren och kunden. Respondent 9 anser att säljare på NK 
skall vara glada, öppna, hjälpsamma samt vara genuint intresserade och bjuda på sig själva för 
att kunderna skall tillfredsställas och bli återkommande kunder. Respondenterna beskriver 
även hur de skapar en positiv känsla genom att exempelvis göra butiken attraktiv för 
kunderna.  
 

Visa att jag inte bara är en säljare. (Respondent 4) 
 
Respondenterna beskriver att de ser kunden genom att vara lyhörd, se till kundens behov, visa 
uppmärksamhet samt personlighet. Respondenterna beskriver även hur de försöker skapa en 
konversation utöver produkten. Respondent 5 beskriver hur en positiv känsla för kunden 
skapas genom att le och skratta samt att det är viktigt att visa kunden att hen är intresserad av 
att skapa en bra upplevelse. Även respondent 8 beskriver hur hen försöker få kunden att må 
bra i hens sällskap genom att vara sig själv och visa artighet. Respondenten anser att en 
positiv känsla smittar av sig både på kunder samt medarbetare vilket kan ge ett positivt 
intryckt. Alla respondenter beskriver hur viktigt det är att ställa frågor till kunderna för att ta 
reda på vad deras behov är och vad de förväntar sig. Några av respondenterna beskriver även 
hur de kommer med förslag samt hur de berättar om sortimentet. Respondent 2 beskriver att 
hen gör en behovsanalys samt ställer frågor för att ta reda på vem kunden är och vad kunden 
eftersöker.  
 

Genom att ställa frågor, men även att se vad kunden exempel bär för kläder, har för stil eller helt 
enkelt vad kundens behov är. (Respondent 6) 
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Respondenterna beskriver hur/om de upplever att NK mäter kundvärde  
 
Ett fåtal av respondenterna är inte medvetna om NK eller deras avdelning mäter kundvärde. 
De antar att det mäts genom stamkunder eller genom så kallade mystery shoppers (anonyma 
kundbesök). Andra respondenter beskriver hur deras avdelningar anlitar mystery shoppers 
flera gånger per år men att respondenterna såklart ej är medvetna när dessa tillfällen infaller. 
Respondent 8 beskriver även att NK anlitar egna mystery shoppers utöver den egna 
avdelningens. Mystery shoppers anlitas för att mäta servicekvalitet på varuhusets olika 
avdelningar. Respondent 4 beskriver att de på hens avdelning återkopplar till föregående 
kundmöte genom att exempelvis fråga om kunden är nöjd med sitt tidigare inköp. 
Respondenterna beskriver att ett annat verktyg för att mäta kundvärde är NK Nyckeln vilket 
ger kunderna möjlighet att välja favoritavdelningar. Genom NK Nyckeln kan avdelningen 
mäta popularitet hos NK:s kundmedlemmar och därmed se hur många kunder som väljer att 
ha deras avdelning bland sina 10 favoriter. Respondent 3 beskriver att NK Nyckeln påverkar 
många kunder att bli återkommande och väljer att handla på NK även då produkterna 
eventuellt finns på andra ställen. Detta på grund av att kunderna samlar poäng genom NK 
Nyckeln vilket skapar ett mervärde för kunden, beskriver respondenten. Respondenterna 
beskriver även att NK har många återkommande kunder på grund av varuhusets historia och 
rykte. Respondent 4 berättar hur vissa kunder kommer in varje dag samt fler gånger i veckan, 
ofta för att bara prata men även för att se om nyheter kommit in på avdelningen.   
 

Jag tror att min chef kollar på antalet NK-kunder som handlat hos oss varje månad. Men sedan 
har vi mystery shoppers någon gång per år. Det skulle vara kul att få ta del av mystery shoppers-
utvärderingen, så man personligen kan få veta vad man skall förbättra i sin säljroll. (Respondent 
9) 
 

Respondenterna beskriver här Nordiska Kompaniets betydelse för shoppingturismen  
 
Respondenterna beskriver ett de genom utbildningen Service i Världsklass fått lära sig hur de 
ska bemöta olika internationella turister och ta hänsyn till deras seder. Genom att bemöta 
turisterna på rätt sätt kan vara avgörande för att ett köp ska genomföras. Respondent 10 
beskriver hur hen upplever att det är många turister som besöker NK dagligen vilket innebär 
att hen minst en gång om dagen får prata engelska. Flera av respondenterna beskriver att de 
anställda som kan något extra språk utöver engelska och svenska bär en flagga på sin 
namnbricka för att signalera till turisterna att de talar andra språk. Respondent 7 beskriver att 
detta främjar hela NK med att visa att varhuset skall vara anpassat för alla turister, besökare 
och kunder. De beskriver hur de anser att många turister troligtvis ser NK som en plats de 
gärna besöker när de är i Stockholm. Respondenterna beskriver även att de anser att NK är en 
känd plats för turister då det finns stort utbud av exempelvis svensktillverkade produkter 
exempelvis dalahästar som lockar internationella turister. 
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Respondenterna beskriver vad de anser att service i världsklass innebär  
 
Alla respondenter beskriver att service i världsklass förmedlas genom att se kunden, 
överraska samt överträffa kundens förväntningar. Detta kan ske genom att ge det lilla extra, 
något kunderna inte förväntar sig eller något utöver de vanliga. Respondent 8 beskriver 
service som det absolut acceptabla men att service i världsklass däremot är något extra, något 
oväntat. Respondent 1 beskriver att det är viktigt att söka ögonkontakt med kunden för att visa 
intresse samt finnas där om kunden behöver hjälp. Respondenterna beskriver även vikten av 
att vara lyhörd för att kunna tillgodose kundens önskemål. Respondent 3 anser att service i 
världsklass är att få kunden att känna sig sedd och att det är viktigt att lyssna på vad kunden 
vill. Respondent 5 anser att service i världsklass är att förmedla något mer än bara produkten, 
en helhetsupplevelse. Respondent 6 beskriver hur viktigt det är att överträffa kundens 
förväntningar och att lära känna kunden och få kunden att känna sig speciell. En av 
respondenterna beskriver att service i världsklass är att ge premium-service, vilket hen menar 
är att ge det lilla extra för att kunden ska ha en positiv känsla när hen lämnar varuhuset. 
Respondent 9 berättar hur hen förmedlar service i världsklass genom att ge kunden det lilla 
extra genom att exempelvis hjälpa kunden till en taxi efter besöket vilket kunden inte 
förväntat sig. Respondent 11 beskriver hur service i världsklass skapas genom att förmedla en 
upplevelse utöver produkten samt att vara engagerad i kunden lyssna till deras behov.  
 

Jag försöker alltid ha världsklass-tänket i bakhuvudet och försöker alltid visa ett genuint intresse 
för kunden, detta behöver inte vara något storslaget. (Respondent 7) 

 
Respondenterna beskriver nedan vad de anser utmärker Nordiska Kompaniet från 
andra varuhus 
 
Respondenterna beskriver NK med orden lyxigt, anrikt, exklusivt samt ett varhus med 
historia. Respondent 5 anser att NK är mer måna om sina kunder i jämförelse med andra 
varuhus i närheten och att atmosfären inte är lika “ruffig” på NK som på andra varuhus. 
Respondent 10 beskriver att NK utmärker sig på grund av deras historiska byggnad, höga 
kvalitet på produkter samt den höga servicekvaliteten. 
 

Nordiska Kompaniet har sin historia och exklusivitet vilket gör att det utmärker sig från andra 
varuhus. (Respondent 6) 
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6 Analys  
 
I detta avsnitt analyseras studiens empiriska data utifrån de valda teoretiska referensramarna 
för att slutligen kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

 
6.1 Hur serviceutbildningen motiverar de anställda  
 
Grönroos (1998) beskriver hur motiverad personal presterar bättre i kundmötet. Han menar att 
när personalen delar ledningens/ företagets värderingar gällande servicekvalitet och 
kundbemötande, förmedlas service med hög kvalitet. (Grönroos, 1998) Wilder et. al (2014) 
och Belgrave (1995) menar att om anställda på ett företag är medvetna om företagets 
strategier och mål finns större chans att utöva den servicekvalitet företaget vill identifiera sig 
med. Även Varey et. al (1999) menar att internutbildningar ger en mer kompetent personal, på 
liknande vis beskriver Guzzo et. al (1985) att utbildning av personal har en positiv inverkan 
på den anställdas servicekvalitet. Några av respondenterna beskriver att de känner att de 
motiveras och får nya inputs av internutbildningen Service i världsklass. De beskriver även att 
de önskar att utbildningen hölls mer kontinuerligt samt uppdaterades för att öka motivationen. 
Enligt Tutar et. al, (2011) skall ett företag besitta kundmedvetenhet samt ha en tydlig 
serviceinriktning. Respondenterna anser att NK vill förknippas med förstklassig service och 
en exklusiv känsla. De menar även att NK vill att kunderna skall känna en enad 
varuhuskänsla. Respondenterna anser att det troligtvis är en svår utmaning för NK:s ledning 
att se till att alla avdelningar håller samma servicekvalitet men att det finns en stark vilja till 
det. Dock anser respondenterna att detta inte lyckas fullt ut då de menar att servicekvalitet 
skiljer sig åt mellan avdelningarna. Belgrave (1995) beskriver hur viktigt det är att de 
anställda känner motivation och engagemang till sitt arbete. Hogan et. al, (1984) anser att 
motivation är avgörande när det gäller att skapa och upprätthålla goda kundrelationer. 
Respondent 5 anser att motivation är viktigt för att kunna ge bästa möjliga service till kund. 
Dock beskriver hen att hen inte blir motiverad av NK:s serviceutbildning utan från kollegor 
och deras sätt att bemöta kunder. Motivationen kan även komma från kundernas respons. 
Samtidigt beskriver några av respondenterna hur de motiveras och blir inspirerade av 
utbildningens innehåll då de får nya inputs och en påminnelse i vad NK står för samt 
kommande kampanjer.   

Webber et. al (2012) och Tan et.al (2004) anser att det är viktigt att motivationen underhålls 
eftersom de anställda formar kundens uppfattning av servicekvalitet. Respondenterna anser att 
motivation är viktigt och att det kan behövas fler utbildningar för att känna sig motiverade i 
sitt arbete. Andra respondenter beskriver hur de direkt efter utbildningen känner sig 
motiverade och inspirerade till att använda den kunskapen utbildningen har förmedlat, att 
exempelvis prova nya sätt att bemöta kunder. De beskriver dock att kunskapen efter en tid 
delvis glöms bort och att de faller tillbaka i gamla vanor. Webber et. al (2012) beskriver hur 
företag bör engagera sig mer i de anställda eftersom de dagligen interagerar med kunderna. 
Även Tan et. al (2004) beskriver att företagets personal är betydelsefulla då de möter kunden 
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och på så sätt formar kundens uppfattning om företaget. Mostafa et. al (2015) menar även att 
det är nödvändighet att motivera sina anställda, genom motiverad personal skapas 
engagemang och att de anställda känner sig mer nöjda och tillfredsställa med sitt arbete. Likt 
studien i Etaewon beskrivs vikten av serviceutbildningar för att upprätthålla en jämn eller 
förbättras servicekvalitet. (Lim & Ya, 1997) Alla respondenter förutom respondent 2 anser att 
de har påverkats av NK:s interna serviceutbildningar. Respondent 9 anser att NKs 
serviceutbildning borde äga rum lite oftare, hen upplever att informationen bör uppdateras för 
att få fortsatt motivation även för att behålla samma servicekvalitet över hela varuhuset. 
Respondent 2 anser att hen inte påverkas av NKs interna serviceutbildning, hen har gått ett 
flertal serviceutbildningar och upplever att de alltid förmedlar samma information.  

Sousa och Voss (2002) beskriver att det finns direkta samt indirekta effekter av utbildning i 
servicekvalitet. Genom internutbildningar ökar ett företags möjligheter till mer kompetent 
personal samt skapar ett stärkande varumärke. (Sousa och Voss, 2002) Några respondenter 
anser att de ej blir mer kompetenta av NKs interna serviceutbildning men de är eniga om att 
det verkar finnas en stark vilja från NKs ledning att alla anställda ska besitta en hög kunskap 
gällande servicekvalitet. En av respondenterna beskriver att NK stärker sitt varumärke genom 
att ha gemensamma kampanjer och servicetjänster för att skapa en enad varuhuskänsla och att 
detta bidrar till en jämn servicekvalitet för de anställda. Respondenten beskriver hur NK vill 
att kunden skall uppleva att hen handlar på NK och inte de enskilda avdelningarna.   

6.2 Hur de anställda på Nordiska Kompaniet identifierar internationella turister, 
kunder och besökare  
 
Solomon et. al (1985) beskriver att anställda inom servicebranschen alltid bör försöka 
identifiera kunderna genom att ta reda på deras förväntningar, behov samt preferenser. 
(Solomon et. al, 1985) Respondenterna beskriver hur de identifierar kunden genom att studera 
kundens kroppsspråk samt mönster i butiken för att se om kunden exempelvis går till 
specifika produkter. Några av respondenterna beskriver på liknade sätt hur de i första mötet 
läser av kunderna genom att se hur de reagerar på ögonkontakt, följdfrågor samt sättet de 
hälsar tillbaka. Alla respondenter beskriver hur viktigt det är att ställa frågor till kunderna för 
att ta reda på vad kunderna förväntar sig och vad de är ute efter samt hur de reagerar. Några 
av respondenterna beskriver även hur de kommer med förslag samt berättar om sortimentet på 
avdelningen. Respondent 2 beskriver hur hen gör en behovsanalys genom att ställa många, 
och får på så vis en uppfattning om vem kunden är vad hen gillar samt vad hen söker efter. 
 
Bettencourt & Gwinner (1996) anser att en viktig aspekt för att öka kundtillfredsställelsen är 
anpassningsbarheten, att säljaren skall lägga sina egna känslor eller uppfattningar åt sidan för 
att istället se kundens behov. (Bettencourt & Gwinner, 1996) Respondent 8 beskriver att det 
är viktigt att vara ödmjuk genom att lyssna och vara närvarande för kunden. Flera av 
respondenterna beskriver hur viktigt det är i rollen som säljare att få kunderna att känna sig 
nöjda och tillfredsställa deras behov för att de skall bli återkommande. Respondent 9 anser att 
en säljare på NK skall vara glad, öppen, hjälpsam, genuint intresserad samt bjuda på sig själv 
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för att tillfredsställa kunden. Kosar & Raseta (2005) samt Johnston (1995) menar att 
servicekvalitet mäts utifrån användbarhet/ passform samt hur det speglar kundens krav, 
förväntan och uppfattning av en tjänst. Alla respondenter beskriver hur de försöker läsa av 
kunderna för att tillgodose deras behov och förväntningar. Respondenterna anser att det är 
viktigt att skapa en bra kontakt med kunderna för att på bästa sätt ha möjlighet att 
tillfredsställa deras behov för att deras förväntningar skall uppfyllas.  
 
Zeithaml et. al (1988) menar att ett företag skall ha en konstant god servicekvalitet för att vara 
lönsamma men betonar även att detta är svårt. Ett företag måste därför förstå varför god 
service är viktigt och hur det kan tillämpas. Servicekvalitet är svår att mäta, testa och 
betygsätta i förväg för att garanteras innan servicen når kunden. Servicen varierar även mellan 
de anställda, och från dag till dag. En av respondenterna beskriver att de på hens avdelning 
återkopplar till föregående kundmöte genom att fråga om kunden är nöjd med sitt tidigare 
inköp. Nästintill alla respondenter beskriver att de går in i en professionell yrkesroll, de anser 
det viktigt att inte låta en eventuellt dålig dag påverka bemötandet eller prestationen med 
kunden. Respondent 1 beskriver hur hen inte låter en dålig dag påverka sitt arbete, dock anser 
andra respondenter att det är okej att anpassa sitt säljande efter dagsformen. Respondenterna 
beskriver även hur servicekvalitet skiljer sig mellan de olika avdelningarna.  

6.3 Hur kundvärde skapas för internationella turister, besökare och kunder  
 
Goffman (1959) anser att det sociala samspelet mellan kund och anställd liknas med ett 
scenframträdande där de anställda på företaget går in i en roll. Utifrån respondenternas svar 
kan vi se att nästan alla beskriver hur de på arbetet går in i en säljarroll för att inte låta det 
privata påverka servicekvaliteten. Guiry (1992) betonar betydelsen av att skapa ett mänskligt 
samspel, det vill säga en interaktion där kunden blir en del av själva tjänsten. Tynan & 
McKechnie (2009) anser också att upplevelsen av en tjänst är en gemensam interaktion 
mellan kund och anställd. Ashforth och Humphrey (1993) anser att det inte finns några klara 
gränser i servicemötet. I de intervjuer som genomförts beskriver respondenterna hur de 
försöker skapa en konversation utanför själva produkten för att en personlig kontakt med den 
eventuella kunden ska uppstå. En annan respondent beskriver hur hen försöker bjuda på sig 
själva genom att skratta och kommunicera med kunden för att skapa en trevlig stämning i 
butiken. Även Chebat et. al (2010) beskriver att ett sätt att locka turister och besökare till ett 
visst varuhus är att skapa en viss image samt att erbjuda kunder och turister en unik 
upplevelse. Way et. al (2103) visar också att en bra shoppingupplevelse påverkar köpcentrets 
lojalitet på ett positivt sätt exempelvis genom word of mouth. Andra aspekter som kan 
påverka kundens val av köpcentra kan vara stämningen, arkitekturen eller atmosfären. (Way 
et. al, 2013) Respondenterna beskriver på liknande vis att NK har en lång tradition samt 
många trogna kunder som de har god relation med. De beskriver hur NK arbetar för att stärka 
sitt varumärke genom exempelvis gemensamma kampanjer för att nå målet med att 
upprätthålla ett starkt och attraktivt varumärke. En av respondenterna beskriver att hen 
upplever att NK lever på sitt varumärke som ett lyxigt varuhus med lång historia där många 
kunder förväntar sig en viss slags service. Enligt Gabriel (2012) är mötet mellan kunden och 
anställd betydelsefullt då den anställda använder sina känslor i mötet med kunden. 
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Respondenterna beskriver hur de gör för att skapa en positiv känsla för kunden genom att få 
kunden att känna tillit, att se kunden, hälsa på kunden, visa att de bryr sig samt att finnas där 
och vara lyhörda för att få kunden att känna trygghet. Respondent 8 beskriver hur hen 
försöker få kunden att må bra i sitt sällskap genom att vara sig själv samt vara artig. Hen 
beskriver även hur viktigt det är att vara ödmjuk genom att lyssna och vara närvarande för 
kunden. Andra respondenter beskriver hur de skapar en positiv upplevelse genom att visa att 
de är intresserade av kunden. En av respondenterna beskriver även hur hen vill skapa en god 
stämning mellan kollegor såväl som kunder.  
 
Enligt respondenternas skapar de en god servicekvalitet genom att i kontakt med turister, 
besökare och kunder besvara deras förväntningar samt behov för att skapa en 
helhetsupplevelse för dem och att det då är viktigt att se till så att butiken är attraktiv.  Yüksel 
(2013) menar att kan turistens val av destination vid en eventuell shoppingresa påverkas 
utifrån information av yttre samt inre miljöer av en eventuell plats. Att hela serviceprocessen 
är betydelsefull. Detta kan vi även se att NK vill förmedla då de vill att hela varuhuset skall 
leverera samma kvalitet på service vilket i sin tur kommer att spegla ett gott rykte för NK.   
 
Flera av respondenterna beskriver att NK har ett stort antal utländska besökare varje dag och 
att det är viktigt att skapa ett bra intryck och bemöta dem på bästa sätt då det finns mycket 
som kan gå fel i och med språkförbistringar och så vidare berättar respondenterna. 
Respondenterna beskriver NK som en plats som ett självklart val att besöka när de är i 
Stockholm och att NK därför har ett stort ansvar i att ge ett gott intryck både för varuhusets 
skull men även för Stockholms rykte. På liknande vis visar studien gällande servicekvalitet på 
restauranger i Etaewon turistområde hur viktig servicekvaliteten inom shoppingturism är, och 
hur påverkade turisterna blir av personalens bemötande. I denna studie framgår att olika 
nationaliteter uppfattar god service på olika vis. Enligt forskarna till denna studie måste 
serviceutbildning och träning belysas redan från början. (Lim & Ya, 1997) Weswood (2006) 
beskriver att upplevelsen för turisten förbättras eller försämras beroende på miljön runt 
omkring turisten. Respondenterna beskriver att NK:s anställda talar olika språk vilket är 
positivt för turister som besöker varuhuset. De utbildar även de anställda i hur internationella 
turister kan bemötas beroende på traditioner och vanor. Enligt de anställda värnar NK om att 
turister, besökare och kunder skall känna sig välkomna. För att lyckas med detta utbildar de 
sina anställda i service och hur service i världsklass skall förmedlas, samt hur de olika 
internationella gästerna skall bemötas. Coles, (2004:360-373) samt Bohlin & Elbe (2007:13-
14) beskriver gällande att shoppingturismen har stor betydelse för destinationen och att det 
primära syftet för en resa kan vara shopping. På liknande vis beskriver även respondenterna 
hur de upplever att NK har många internationella turister dagligen och att antalet verkar öka, 
de anställda beskriver att de upplever att NK troligtvis är ett självklart val för många turister, 
besökare och kunder. Detta stämmer in på det Bohlin & Elbe (2007:13-14) beskriver, 
nämligen  att shoppingturism har blivit tydligare, och ett allt vanligare fenomen.  
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Palmer (2010) anser att tjänstemöten kan mätas genom att tolka olika erfarenheter och att 
servicekvalitet kan ses som en erfarenhet. Respondenterna beskriver att de försöker läsa av 
kunden genom att se hur hen reagerar på frågor och samtal i butiken och försöker återkoppla 
med kunden om hen har besökt butiken innan. Några av respondenterna beskriver svårigheten 
av att ändra kundens uppfattning av servicekvaliteten om kunden kommer från en avdelning 
där den har blivit bemött med sämre service. Detta kan också kopplas till hur respondenterna 
beskriver hur de olika avdelningarna samt NK anlitar mystery shoppers för att mäta 
servicekvaliteten. Mystery shoppers betygsätter tjänstemöten utifrån de anställdas 
prestationer. Även Pullman & Gross (2004) menar att kundens känslor gällande tjänsten är 
avgörande. Respondenterna eftersträvar att skapa tillit och positiva känslor hos sina kunder, 
och försöker vara lyhörda och se till kundernas behov och personligheter.  
 
Borucki och Burke (1999) anser att företag som levererar hög servicekvalitet erhåller nöjdare 
och fler återkommande kunder. Respondenterna anser att det är viktigt att ha kännedom om 
produkterna på den egna avdelningen men även ha en uppfattning om andra avdelningars 
utbud. Respondent 4 berättar hur vissa kunder kommer in flera gånger i veckan och några till 
och med varje dag, ofta för att bara prata men även för att kolla om något nytt kommit in till 
avdelningen. Bettencourt et. al (2001) menar att bästa möjliga service skapas genom att vara 
genuin. Att tillfredsställa kundens förväntningar är möjligt om de anställda är hjälpsamma, 
hänsynsfulla, omtänksamma, lyhörda och visar artighet. Respondenterna beskriver att god 
service förmedlas genom att se kunden, skapa ögonkontakt, vara ärlig, proffsig, ge ett genuint 
intryck samt genom att vara intresserad av kunden. Respondenterna beskriver även hur de vill 
tillgodose kundernas behov genom att passa upp samt inspirera sina kunder. Genom NK 
Nyckeln beskriver respondenterna att det skapas en lojalitet hos kunderna då många kunder 
väljer att handla på NK även då produkterna finns på andra ställen. Respondenterna beskriver 
att NK Nyckeln erbjuder förmåner för sina medlemmar, vilket respondenten anser ses som en 
statussymbol. Webber och Klimoski (2004) menar att om ett företag kan bygga upp kundens 
förtroende skapar företagen fördelar och därmed kan behålla nuvarande samt skapa nya 
kunder.  

6.4 Hur service i världsklass förmedlas till internationella turister, besökare och 
kunder 
 
Grönroos (1984) och Woodall (2001) beskriver hur en tjänst produceras och konsumeras 
samtidigt och att kunden är aktiv i tjänsteprocessen. Respondenterna beskriver hur de försöker 
skapa kontakt med kunderna genom att kommentera produkterna, inspirera samt skapa en 
konversation med kunderna. Grönroos (1984) och Woodall (2001) beskriver hur de anser att 
service skall innefatta tillit, känslor och säkerhet. De 11 respondenterna beskriver hur de 
skapar tillit och en känsla av säkerhet genom att ha god kunskap om sitt sortiment, och 
eftersträvar att kunderna är nöjda och att deras behov tillfredsställs. I artikeln av Choi et. al 
(2016) beskriver Heung & Cheng (2000) att olika faktorer påverkar kundens uppfattning av 
servicekvaliteten i en butik, att de främsta som påverkar servicekvaliteten är personalens 
servicekvalitet men även kunskap om produkter samt sortiment. Artikeln beskriver även 
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Tosun et. al (2007) resultat vilket visar att servicekvaliteten ät den viktigaste faktorn för att 
skapa nöjda turister. Respondenterna beskriver hur de skapar en positiv känsla genom att 
bjuda på sig själva vilket de menar ökar turisten, besökaren och kundens grad av nöjdhet. 
Några av respondenterna beskriver hur NK har många återkommande kunder vilket de anser 
kan bero på att NK är ett varuhus med lång historia och att många väljer att handla där på 
grund av varuhusets exklusiva och lyxiga karaktär. El Hedhli et. al, (2013) beskriver att en 
god shoppingupplevelse påverkar turistens livskvalitet samt varuhusets lojalitet genom word 
of mouth, det vill säga att turister och kunder sprider rykte om varuhuset. Även andra aspekter 
som kan påverka valet av varuhus är exempelvis stämningen, arkitekturen samt atmosfären. 
Grönroos (1984) och Woodall (2001) uttrycker att medlemskort kan hjälpa ett företag att mäta 
exempelvis tillit och känslor. Några av respondenterna anser att NK Nyckeln kan fungerar 
som ett mätverktyg där kunderna har möjlighet att välja favoritavdelningar och att 
avdelningen kan avläsa kundvärde och popularitet genom medlemskapet. Respondenterna 
anser att kundvärde samt popularitet kan skapas genom de känslor och de traditioner som 
kunderna har med NK. I enighet med Grönroos (1984) och Woodall (2001) framgår det att 
tillit genom NK Nyckeln påverkar många avdelningar samt hur många återkommande kunder 
de har.  

Shames & Glover (1989:44-50) menar att överträffa eller uppfylla kundens förväntan av den 
tjänst som ges skapar världsklassig service. Studiens respondenter beskriver på liknande vis 
att service i världsklass innebär att göra kunden så nöjd som möjligt. Alla respondenter är 
eniga om att det handlar om att ge kunden det lilla extra, något kunden inte förväntar sig samt 
överträffa kundens förväntningar. En av respondenterna beskriver att service i världsklass är 
att ge premium-service, att ge det lilla extra varje gång för att kunderna skall ha en god känsla 
när de lämnar varuhuset. Detta går i linje med Belgraves (1995) beskrivning av vikten att 
överraska kunden. Enligt respondent 9 levereras service i världsklass genom att ge kunden 
något den inte förväntat sig, så som att hjälpa kunden till en taxi efter besöket. Respondent 11 
anser att service i världsklass innebär att överraska kunden. Belgrave (1995) talar om att 
service i världsklass handlar om hur väl de anställda har identifierat kunden för att få en 
uppfattning om deras förväntningar. Respondenterna är eniga om att service i världsklass 
uppnås genom att identifiera kunderna och deras behov för att ta reda på deras förväntningar 
och ge det lilla extra.  
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7 Slutsats  
 
I detta avsnitt besvaras studiens syfte och fyra forskningsfrågor baserade på studiens resultat. 
 
  
Syftet med studien är att undersöka begreppet service i världsklass samt serviceutbildningens 
inflytande på skapandet av kundvärde. Hur utbildningen påverkar de anställdas 
servicekvalitet inom shoppingturismen på Nordiska Kompaniet Stockholm. 

För att skapa service i världsklass krävs att de anställda känner sig motiverade och engagerade 
för att ge bästa möjliga service. (Belgrave, 1995) Det är viktigt att de anställda kan 
identifierar sina kunder och deras behov och förväntningar. Om de anställda har identifierat 
kunden väl kan kvalitet på service bli hög och därmed skapas service i världsklass. (Belgrave, 
1995) Anställda på Nordiska Kompaniet utbildas i att leverera service i världsklass till 
internationella turister, besökare och kunder. Detta för att de skall bli motiverade samt känna 
sig trygga i hur olika nationaliteter bemöts. Enligt de anställda på Nordiska Kompaniet 
innefattar begreppet service i världsklass att överträffa och ge kunden det lilla extra. Service i 
världsklass innebär att överraska kunden samt leverera en service kunden inte hade förväntat 
sig, samt att turister, besökare och kunder bemöts efter hur deras traditioner och vanor ser ut.  
Nordiska Kompaniet vill identifiera sig som ett varuhus i världsklass, därför utbildar de sina 
anställda för att öka personalens servicekvalitet. Serviceutbildningen Service i världsklass 
motiverar och inspirerar de anställda till att förmedla denna form av service, dock anser de 
anställda att utbildningen bör äga rum oftare för att bevara den kunskap som utbildningen 
förmedlar. En mer frekvent utbildningsgrad skulle bidra till att de anställda skulle känna 
större motivation till sitt arbete samt hålla en jämnare servicekvalitet. Detta skulle i sin tur 
kunna skapa starkare kundvärde och bidrar till att NK stärker sitt varumärke som ett varuhus 
som levererar service i världsklass och sin roll som en viktig del för shoppingturismen i 
Stockholm.  
 
På vilket sätt motiveras de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm av 
serviceutbildningen till att förmedla Service i världsklass inom shoppingturismen? 
 
Det finns en delad mening gällande hur de anställda på Nordiska Kompaniet anser sig 
motiveras av den interna serviceutbildningen Service i världsklass. De anställda anser att 
utbildningen är viktig för att de skall känna sig motiverade i sitt arbete. Dock anses det 
behövas en utökad utbildningsgrad på grund då de anställda endast känner sig motiverade 
direkt efter ett utbildningstillfälle för att sedan gå tillbaka till gamla arbetssätt. Några av de 
anställda beskriver hur de snarare blir motiverade av medarbetare istället för utbildningen. En 
av de anställda anser sig inte på något sätt motiveras av den interna utbildningen service i 
världsklass. Några av de anställda beskriver hur de motiveras av utbildningens innehåll då de 
inspireras genom nya inputs i hur de bemöter kunderna och vad varumärket Nordiska 
Kompaniet står för. De anställda beskriver även hur de motiveras genom kommande 
evenemang och kampanjer.  
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Hur identifierar de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm sina kunder för att skapa 
kundvärde inom shoppingturismen? 

Anställda på Nordiska Kompaniet identifierar sina kunder genom att hälsa, skapa ögonkontakt 
och läsa av kunden. De anser att det är viktigt att göra en behovsanalys genom att se till 
kundens beteendemönster i butiken samt hur kunden reagerar på frågor för att ta reda på deras 
förväntningar och behov. De anställda beskriver att de skapar kundvärde genom att överraska 
och överträffa kundens förväntningar och behov. De beskriver att kundvärde skapas genom 
att skapa en personlig kontakt med kunderna genom att vara lyhörd och ödmjuk vilket de 
anställda anser är viktigt för att kunden ska känna tillit och få en positiv känsla av kundmötet.   
 
Vad innebär service i världsklass enligt de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm? 

Anställda på Nordiska Kompaniet anser att service i världsklass innebär att få kunderna att 
känna tillit och säkerhet genom att tillfredsställa deras behov. De anställda beskriver även att 
service i världsklass är att ge kunden en upplevelse utöver produkten, att ge det lilla extra. En 
av respondenterna beskriver vikten av att få kunden att känna sig speciell. En annan beskriver 
att service i världsklass innebär att leverera premium-service. De anställda på Nordiska 
Kompaniet beskriver vikten av att identifiera sina kunder för att kunna skapa service i 
världsklass.  
 
Hur agerar de anställda på Nordiska Kompaniet Stockholm i bemötandet av internationella 
turister?   

 Nordiska Kompaniets serviceutbildning får de anställda lära sig att olika kulturers och 
nationaliteters vanor inom shopping kan se olika ut. Exempelvis förklarar respondenterna att 
Asiatiska turister är vana vid att få kvitton i tvåhandsgrepp samt att i Japanska och Kinesiska 
kulturer finns ofta en ledare som styr resten av gruppen i shoppingen. De anställda på 
Nordiska Kompaniet beskriver att de bemöter internationella turister genom identifiera från 
vilket land turisten kommer ifrån. Därefter anpassar de sitt språk och försöker ge turisterna 
det rätta bemötande för att visa hänsyn. Nordiska Kompaniets anställda som talar språk utöver 
svenska och engelska visa detta tydligt på sin namnskylt, detta kan bidra till att ge de 
internationella turisterna en känsla av trygghet och de lilla extra. Serviceutbildningens mål är 
att bidrar till att servicekvaliteten stärks och att turisterna ska värderar Nordiska Kompaniet 
som ett varuhus i världsklass.  
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8 Avslutande diskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras egna reflektioner utifrån studiens resultat.  
 
 
Studiens resultat visar att respondenterna har en gemensam och tydlig bild av vad service i 
världsklass innebär samt hur de anser att service i världsklass skall förmedlas inom 
shoppingturismen. Det finns en delad mening i hur respondenterna anser att de motiveras av 
Nordiska Kompaniets interna serviceutbildning. Majoriteten av respondenterna anser sig 
motiveras av utbildningen då de blir engagerade och inspirerade i hur de skall bemöta turister, 
besökare och kunder, men anser också att utbildningsgraden bör öka. Flera av respondenterna 
menar att servicekvaliteten skiljer sig mellan avdelningarna, vilket skulle kunna motverkas 
om utbildningarna hölls oftare. NK-andan skulle stärkas genom att ha mer kontinuerliga 
utbildningar då anställda påminns om Nordiska Kompaniets vision, service i världsklass. Det 
skulle eventuellt kunna vara lönsamt för Nordiska Kompaniets att hålla fler samt mer 
kontinuerliga utbildningar för att hålla servicekvaliteten på en jämnare nivå samt för att stärka 
turisterna, besökarna och kundernas ryktesspridning, word of mouth. Detta skulle i sin tur 
även bidra till att Stockholm samt Nordiska Kompaniet skulle bli en mer primär aktivitet i 
framtiden och påverka shoppingturismen ännu mer positivt. Genom att öka anpassningen i 
utbildningen samt att öka utbildningens fokus på internationella turister, skulle fler turister i 
sin tur välja Nordiska Kompaniet som deras primära syfte att besöka vid resa. Genom att öka 
kunskapen och involvera de anställda mer i betydelsen av kundvärde för internationella 
turister skulle även Nordiska Kompaniets servicekvalitet förbättras. Många av respondenterna 
beskriver hur de inte har någon inblick i hur kundvärdet mäts. De beskriver att avdelningarna 
tar hjälp av mystery shoppers men att respondenterna eftersöker en mer personlig form av 
utvärdering för att kunna utvecklas. Förutom NK Nyckeln och mystery shoppers kan vi 
utifrån respondenterna se att avdelningarna inte mäter kundvärde i större utsträckning. Genom 
att i större utsträckning involvera de anställda i mätningen av kundvärde kan de anställda 
utvecklas i sitt arbete. Vi anser att Nordiska Kompaniet på så vis kan stärka sitt varumärke, att 
vara ett varuhus där service i världsklass förmedlas till internationella turister, besökare och 
kunder. Vi anser även att denna studie belyser vikten av serviceutbildningen och värdet av att 
förmedlad hög servicekvalitet till både internationella och nationella turister, besökare och 
kunder. Att anställda inom shoppingturism kan påverka kundvärdet samt kundmötet genom 
att vara medvetna, uppmärksamhet och ha kunskap om olika besökares behov.  
 
Under studien upptäcktes att det empiriska materialet var bristfälligt och därför blev ett 
kompletterande intervjutillfälle nödvändigt för att nå ett resultat. Vi är medvetna om att 
resultatet kan ha blivit annorlunda då de två kompletterande intervjufrågorna ställdes vid ett 
annat tillfälle. Vi är tacksamma över att samtliga respondenter hade möjlighet att ställa upp 
och besvara våra två kompletterande frågor.  
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En del av vår tidigare forskning består av studier publicerade år 1989 och 1995. Vi är 
medvetna om att dessa studier är publicerade för cirka 20 år sedan, men anser även att dessa 
är relevanta för vår studie då de går i linje med vad respondenterna beskriver gällande 
exempelvis service i världsklass. Vi kan på så sätt se att det inte har skett någon större 
förändring i innebörden av begreppet service i världsklass, att det lilla extra är det som 
utmärker denna form av service. Även om leveransen av service i världsklass är individuell 
och skiljer sig från person till person så grundar det sig alltid i hur väl de anställda kan 
identifiera sina kunder och anpassa sig efter deras behov och förväntningar.  

9 Förslag till vidare forskning  
 
 
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera begreppet service i världsklass 
utifrån kundernas perspektiv. Detta skulle vara intressant för att se om begreppet förklaras på 
liknande vis eller om det skiljer sig åt. Det skulle även vara intressant att se om kunderna 
anser att Nordiska Kompaniet förmedlar service i världsklass och om detta utmärker Nordiska 
Kompaniet från andra varuhus. En annan intressant aspekt att undersöka vore att jämföra 
Nordiska Kompaniets båda varuhus för att se vad som utmärker Stockholm jämfört med 
Göteborg. Vi anser det även vara intressant att studera shoppingturismen och dess utveckling 
under de år Nordiska Kompaniet varit verksamt. Även hur Nordiska Kompaniet idag hanterar 
utländska kunder i deras servicebemötande skulle vara intressant att undersöka, då Nordiska 
Kompaniet idag håller kurser i hur anställda bemöter exempelvis kinesiska besökare. Ett 
annat förslag att studera begreppet utifrån avdelningschefernas perspektiv för att undersöka 
hur de ser på begreppet service i världsklass samt hur de motiverar sina anställda. Detta skulle 
vara intressant för att se om det finns skillnad i hur chefer motiverar personalen på olika vis 
beroende på vilka produkter de säljer. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 
Intervjumall  
 
Nedan finner ni den intervjumall vi utgått från då vi intervjuat de 11 respondenterna. De 
frågor vilka ses nedan är inte frågor vi ställt rakt ut, utan det är mest en mall för oss själva så 
att inget av detta tema/ ämne skulle försummas och glömmas bort.   
 
Intervju med respondent X 
 
Ålder:  Tjänst:  Hur länge har du arbetat på NK:  
 
- Beskriv hur DU bemöter kunden, från första kontakt (hej) till avslut (välkommen åter) 
- Hur anser DU att god service förmedlas?  
- Vad anser DU är viktigt i din roll som säljare? 
- Hur hanterar DU din egen dagsform, påverkar den din interaktion med kund? 
(positivt/ negativt)  
 
- Anser DU att du blivit påverkad/motiverad av Nordiska Kompaniets interna 
serviceutbildning? 
- Anser DU att det finns en NK-anda som genomsyrar hela varuhuset, samt hur påverkar det 
dig i ditt bemötande med kund?  
- Anser DU att ni har återkommande kunder? (din avdelning samt hela varuhuset)  
- Anser DU att Nordiska Kompaniet jobbar mot gemensamma mål?  
- Hur mäter din avdelning kundvärde?  
 
-Hur gör DU som säljare för att: 
 läsa av kund?  
 identifiera vem kund är, dess behov samt förväntningar?  
 skapa en positiv känsla för kund? (relation, trygghet, tillit)  
 
- Vad anser DU att “Service i Världsklass” är?  
- Tycker DU att du påverkas i ditt arbete av NKs ledord, “Service i Världsklass”? - 
- Vad anser DU utmärker Nordiska Kompaniet från andra varuhus?  
 
Kompletterande intervjumall juli 2016 
 
- Vad anser du att Nordiska Kompaniet har för roll inom shoppingturismen?  
 
-Hur gör DU som säljare för att: 
bemöta utländska turister?   



	

Bilaga 2  
Ansvarsfördelningen  
 
Under studiens gång har vi båda, Micaela och Sofie varit lika delaktiga i studiens innehåll 
och struktur. Vi har gjort detta som ett grupparbete och inte som två individuella projekt. Vi 
har vid varje tillfälle suttit tillsammans och skrivit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Bilaga 3 
NK Nyckeln vinner Årets Lojalitetsprogram 2016 på Retail Awards. 

NK Nyckeln har tilldelats Retail Awards utmärkelse Årets Lojalitetsprogram 2016. NK har en 
djup tradition när det gäller att stärka relationen till sina kunder och kundupplevelsen står 
alltid i fokus. 

”Det är fantastiskt kul att ha tilldelats detta pris och vi är glada och stolta över att ha valts till 
Årets Lojalitetsprogram 2016. Vi vill först och främst tacka våra lojala kunder och hoppas att 
fortsätta bygga och förbättra NK Nyckeln tillsammans med dem.” säger Daniel Stipich, 
Marknadschef på Nordiska Kompaniet och Stéphane Kylenfelt Zoltak, Ansvarig CRM och 
Digital Utveckling på Nordiska Kompaniet.  

Motiveringen lyder: 

”Årets vinnare har på ett konsekvent och trendkänsligt sätt skapat ett framgångsrikt 
lojalitetsprogram som både inspirerar och belönar. Med denna lösning har de inte bara lyckats 
bibehålla och utveckla relationer till sina medlemmar. De har skapat en unik medlemslojalitet 
som bygger mer än rationella fördelar. Det är en stor utmaning att arbeta konsekvent efter 
satta värdeord och samtidigt framstå som modern och flexibel. Här ser vi ett lysande exempel 
på detta och på hur långsiktig varumärkesvård också kan ligga i ton med tiden.” 

Nordiska Kompaniet grundades i 1902 av Josef Sachs med en vision av att bli en kommersiell 
och kulturell teater där kundupplevelsen är både trendledande, inspirerande och stilfull och 
något som alltid står i fokus. NK Nyckeln var en utav de första lojalitetsprogrammen i Sverige 
och fortsätter idag att vara en stor del av varuhuset. 

<http://www.mynewsdesk.com/se/nordiska_kompaniet/pressreleases/nk-nyckeln-vinner-
aarets-lojalitetsprogram-2016-paa-retail-awards-1407624> 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Bilaga 4  

Vi har för denna studie konstruerat en modell för att förtydliga aspekterna som studien utgår 
från. Aspekterna är motivation, identifikation samt kundvärde. Aspekterna anser vi relevanta 
för att just få en djupare förståelse om hur service i världsklass skall förmedlas och hur 
kundvärde inom shoppingturism skapas. Genom att studera aspekten motivation får vi en 
djupare förståelse för hur de anställda på Nordiska Kompaniet motiveras av utbildningen 
Service i Världsklass samt hur de förmedlar denna typ av service till turister, besökare och 
kunder. Om de påverkas av klimatet som råder på varhuset samt om alla anställda arbetar och 
stävar efter samma mål, att förmedla service i världsklass till de shoppingturisterna, besökare 
och kunder. Vi studerar även aspekten identifikation för att se hur en anställd på Nordiska 
Kompaniet kan identifiera, det vill säga uppmärksamma dessa turister, besökare och kunder 
samt hur de anställda kan tillfredsställa kunders behov. När vi beskriver aspekten 
identifikation syftar vi på en beskrivning av hur de anställda ser utifrån sin synvinkel att 
uppmärksamma och läsa av en turist, besökare eller kund för att på så sätt leverera bra 
service.  Detta även för att sedan studera samt få en djupare förståelse för hur anställda gör för 
att skapa kundvärde, vilket är studiens tredje aspekt. Att skapa kundvärde för 
shoppingturister, -besökare och -kunder, hur gör de anställda för att kunna ge turisten, 
besökaren och kunden en god upplevelse för att vilja komma tillbaka eller att sprida ett gott 
ryckte omkring sig. 
 
 
 Figur 1, hur vi kopplar ihop de olika aspekterna  
utifrån den teoretiska referensramen.  
 

 


