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Sammanfattning 
Att kundens förväntningar på kundbemötandet uppfylls är viktigt, då det påverkar kundens 

lojalitet samt ger effekter på butikens lönsamhet. Vi ville därför ta reda på hur 

butikspersonalens bemötande i just klädkedjebutiker kan påverka kundens tillfredsställelse 

och lojalitet. Genom att anpassa bemötandet efter vad kunden förväntar sig kan detta uppnås, 

men för att kunna anpassa bemötandet krävs kunskap om vilka förväntningar kunden har. För 

att uppnå kundtillfredsställelse och få lojala kunder kan butikerna arbeta efter Zeithamls 

(2009) kundgapsmodell, som visar kundens förväntningar på bemötandet i förhållande till 

butikspersonalens uppfattning om hur kunden vill bli bemött. För att ta reda på om 

butikschefer och kunder har olika uppfattning om bemötandet har vi använt oss av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod, där vi utfört tre personliga intervjuer med butikschefer i 

klädkedjebutiker i Varberg samt en fokusgrupp med butikernas kunder. 

 

I analysen har vi utgått från teorier om kundbemötande och lojalitet. De resultat som vi funnit 

visar att det finns skillnader mellan butikspersonalens uppfattning om hur kunden vill bli 

bemött och de förväntningar kunden har på bemötandet. Det visade sig också att kunderna har 

låga förväntningar på kundbemötandet i klädkedjebutiker och att bemötandet inte anses vara 

den viktigaste faktorn för att kunna uppnå kundtillfredsställelse. Butikscheferna arbetar inte 

aktivt med att sprida positiv word-of-mouth, men däremot med att förhindra spridning av 

negativ word-of-mouth med hjälp av bemötandet. Då en stor mängd informationsspridare är 

positivt ur ett lönsamhetsperspektiv är det viktigt för butikspersonalen att arbeta med både 

spridning av positiv word-of-mouth, men också att förhindra spridning av negativ word-of-

mouth.  

 

Vår främsta rekommendation till butikscheferna är att använda kundgapsmodellen, som kan 

fungera som ett effektivt verktyg för att uppnå kundtillfredsställelse och lojalitet. Det råder 

delade meningar om butikens stamkunder eller nya potentiella kunder ska prioriteras, men vi 

anser att butikspersonalen har möjlighet att skapa fler stamkunder med hjälp av hur de 

bemöter nya kunder. Butikspersonalens humör påverkar kundens uppfattning. Därför måste 

butikspersonalen tänka på hur de bemöter kunderna, men samtidigt kan kundens eget humör 

också påverka hur bemötandet uppfattas.  
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1. Inledning 
I uppsatsens första kapitel kommer bakgrunden till ämnet kundbemötande att beskrivas 

närmare. I bakgrund och problemställning förklaras varför ämnet har valts och varför det är 

värt att undersökas. Vidare följer en problemformulering och ett syfte där vi förklarar mål 

och ambitioner samt uppsatsens relevans. Efter det följer avsnittet perspektiv och 

avgränsningar samt en förklaring av uppsatsens undersökning. I slutet av första kapitlet finns 

en disposition som ger en överblick över uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

I denna uppsats undersöker vi betydelsen av butikspersonalens bemötande på 

kundtillfredsställelse och lojalitet i klädkedjebutiker. I kedjebutiker blir kunden ofta bemött av 

oengagerad personal
1
 och att veta vad kunden förväntar sig brukar dessutom vara lättare för 

butikschefer i mindre butiker och svårare för chefer i stora kedjebutiker.
2
 Kedjebutiker har en 

liknande företagsstruktur och kläder handlar idag inte enbart om att fylla en funktion för 

kunden, utan även om emotionella värden.
3
 Relationen mellan kund och personal kan växa 

fram vid upprepade möten, men hur relationsmässig kunden vill vara med personalen är 

individuellt
4
 och bra service kan endast definieras av kunden själv.

5
 När en kund kliver in i en 

butik uppstår förväntningar på hur han eller hon tror att besöket kommer att bli. Dessa 

förväntningar skapas genom tidigare erfarenheter av olika butiker och inköpssituationer. 

Word-of-mouth är en annan faktor som har stor betydelse för vilka förväntningar kunden har i 

samband med ett butiksbesök.
6
 Ofta uppstår skillnader mellan det som kunden förväntar sig 

och det som butiken erbjuder. Dessa skillnader kan användas för att förklara 

kundtillfredsställelse
7
 och kommer vidare att beskrivas med hjälp av kundgapsmodellen som 

presenteras i teorikapitlet. Det finns ett samband mellan kundtillfredsställelse och lojalitet, där 

en hög grad av kundtillfredsställelse kan leda till ökade inköp av kunden på samma sätt som 

en lägre grad av kundtillfredsställelse kan minska kundens inköp. Sambandet kan också 

variera beroende på vilket engagemang kunden och personalen visar vid köptillfället.
8
 

Lojalitet kan vara av både attityd- och beteendemässig karaktär, där attityden bestämmer i 

                                                             
1 Holmström & Wikberg (2010)  
2 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
3 Hernant & Boström (2010) 
4 Grönroos (2008)  
5 Söderlund (1997)  
6 Hernant & Boström (2010) 
7 Zeithaml, Bitner & Gremer (2009)  
8 Lee, Chang & Liu (2010) 
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vilken grad kunden är positiv till butiken och beteendet är hur ofta kunden återkommer till 

butiken för inköp.
9
 Att skapa en större kunskap om vad varje kund förväntar sig av 

butiksbesöket har visat sig ha en positiv påverkan för kundrelationen och spridningen av 

word-of-mouth.
10

   

 

En upplevelse som når upp till eller som ännu bättre överträffar kundens förväntningar kan 

bidra till återkommande kunder, vilket i längden kan leda till ökad lönsamhet för butiken.11 

Hur väldesignad butiksutformningen än är och hur skickligt butikens varor än exponeras 

spelar personalens kundbemötande också en viktig roll,12 då de genom att vara pålitliga och 

visa empati kan skapa kundtillfredsställelse som kan utvecklas till kundlojalitet.13 

Kundtillfredsställelse handlar inte enbart om produkten infriar kundens förväntningar, utan 

även om tjänsterna runtomkring.14 Gränsen mellan tjänster och produkter har suddats ut och 

kundbemötande kan ses som en inbakad tjänst i en produkt.15 Ett bra kundbemötande kan vara 

ett effektivt redskap för butikschefer att skapa starka band mellan kund och butik.16 Det 

verkar dock råda delade meningar mellan kunder och butikspersonal om vad ett bra 

kundbemötande är.17 Hur personalens kundbemötande påverkar kundens tillfredsställelse och 

lojalitet är därför av stor vikt att undersöka då butikens mål är att få lojala kunder, vilket rätt 

bemötande kan leda till. Om butiken fokuserar mer på kundrelationer innebär det att 

lojaliteten kommer att öka och därmed också lönsamheten.18 Därför har vi undersökt om 

butikschefer och kunder har olika uppfattning om vad ett bra kundbemötande är i 

klädkedjebutiker, för att sedan komma med rekommendationer på förbättringsförslag gällande 

kundbemötandet. Underlaget till dessa rekommendationer har samlats in via personliga 

intervjuer med tre butikschefer i klädkedjebutiker i Varberg samt från en fokusgruppsintervju 

med butikernas kunder. 

 

                                                             
9 Hernant & Boström (2010) 
10 Russell, Jaebeom & Robert (2007) 
11 Zeithaml, Bitner & Gremer (2009)  
12 Menon & Dube (2000) 
13 Lee, Chang & Liu (2010) 
14 Godson (2009)  
15 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
16 Holmström & Wikberg (2010)  
17 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
18 Ibid. 
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1.2 Problemformulering 

Hur kan personalens bemötande i klädkedjebutiker påverka kundens tillfredsställelse och 

lojalitet? 

 

1.3 Uppsatsens syfte   
Vid val av syfte finns det tre olika alternativ att välja mellan, vilka är beskrivande, explorativt 

samt förklarande syfte. Ett beskrivande syfte används när det finns god kännedom om ett 

problem, men en fullständig bild saknas inom ämnet. Det beskrivande syftet svarar ofta på 

”hur”-frågor. Undersökningar med ett explorativt syfte innebär att det finns liten kännedom 

om det valda ämnesområdet. Dessa ger ofta inga exakta svar, men ger en bild av verkligheten 

och kan ofta användas i förarbetet för att underlätta för en vidare undersökning.  När 

fenomenet redan är känt och det finns beskrivande studier tillgängliga, används ett 

förklarande syfte, där det undersöks varför fenomenet fungerar på ett visst sätt.19 

 

Vårt syfte är att beskriva hur butikspersonalen kan påverka kundtillfredsställelse och lojalitet 

med hjälp av bemötandet. Anledningen till att vi väljer att låta uppsatsen vara beskrivande är 

för att det finns tillgänglig information och tidigare forskning inom ämnet.  Ett annat 

argument för att välja ett beskrivande syfte är att undersökningsfrågan bygger på hur 

problemet kan beskrivas. Det är av särskilt stor relevans för butikschefer att ta reda på detta, 

då kundbemötandet kan användas som ett konkurrensmedel.20 Målet och ambitionen med 

uppsatsen är att se om butikscheferna och kunderna har olika uppfattningar om bemötandet 

samt att kunna ge butikscheferna rekommendationer på hur de kan bemöta kunderna på ett 

bättre sätt för att skapa lojala kunder.

                                                             
19 Jacobsen (2002) 
20 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
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2 Teoretisk referensram 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning om vad ett bra respektive dåligt kundbemötande är. 

Därefter följer avsnittet om kundens förväntningar och hur det påverkar uppfattningen av 

bemötandet samt hur humör och känslor kan påverka kundens uppfattning av 

kundbemötandet. Slutligen behandlas butikspersonalens roll för att skapa lojalitet och 

spridning av word-of-mouth. 

 

2.1 Vikten av ett bra kundbemötande 

I dagens butiker blir kunden ofta bemött av personal med ett oengagerat bemötande.21 

Oengagerad personal som inte visar intresse för kunden leder ofta till att kundens besök i 

butiken blir väldigt kort.22  Många gånger handlar det troligtvis inte om ett medvetet val från 

personalens håll, utan istället om att personalen har en dålig dag. En annan förklaring kan 

vara att butikspersonalen inte har förstått hur viktigt bemötandet är för kundrelationen. Ofta 

glöms det bort att mötet med en kund är en möjlighet att inleda en ny kundrelation och många 

gånger görs felet att all energi läggs på ett bra kundbemötande för de kunder som 

återkommer, medan nya kunder ses som något tillfälligt och inte som potentiella kunder. 

Grundinställningen borde vara att tala om ”nya befintliga kunder” för att betona att det 

handlar om en befintlig kund som har möjlighet att utvecklas till en återkommande kund. Det 

första mötet är det tillfälle då kunden skapar sig en uppfattning om butiken och därför är det 

inte säkert att butiken får en andra chans om personalen misslyckas med bemötandet.23  

 

För att inleda en ny kundrelation räcker det inte med att vara trevlig. Personalen måste också 

överraska kunden och visa engagemang. Genom att hålla ögonkontakt och vara personlig kan 

personalens bemötande uppfattas positivt av kunden. Fjäsk och ett onaturligt beteende är 

däremot något som kunden sällan uppskattar.24 En förutsättning för att kunna inleda en god 

kundrelation är att möta kundens behov och att förstå vad det egentligen är kunden vill och 

vad butiken kan göra för att möta dessa behov.25  

 

                                                             
21 Holmström & Wikberg (2010)  
22 Åkerman (2004)  
23 Holmström & Wikberg (2010) 
24 Ibid.  
25 Grönroos (2008)  
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För att butiken ska kunna höja kundtillfredsställelsen, som vidare kan leda till lojala kunder, 

måste butikspersonalen ha kunskap om vad som orsakar en viss kundtillfredsställelsenivå. 

Kundtillfredsställelse är intressant för ett företag först när den resulterar i effekter som är 

fördelaktiga för butiken. Personalens bemötande är viktigt för kunden och ju trevligare 

personalen uppfattas, desto högre blir kundtillfredsställelsen. När det gäller detaljhandel är 

butikspersonalens agerande en viktig faktor för kundens tillfredsställelse.26  

 

På samma sätt som ett ärligt leende kan skapa positiva effekter kan andra faktorer fungera 

negativt. Det har visat sig i experiment gjorda med bilder av olika uttryck att kunden kan 

skilja mellan ett äkta och ett oäkta ansiktsuttryck och att kunden lägger stor vikt vid icke-

verbala signaler när de formar intryck av individer. Butikspersonal som har ögonkontakt och 

uttrycker positiva känslor genom ett leende, uppfattas av kunden som ärlig, vänlig och 

sympatisk, men i en stressad situation kan personalens leenden lätt bli falska. Butikspersonal 

med äkta leenden är mer benägna att skapa nöjda kunder än de som bara följt instruktioner för 

att le.27 

 

För att personalen ska agera på ett effektivt och kundorienterat sätt som kan leda till 

kundtillfredsställelse, måste butikspersonalen ges befogenhet att fatta egna beslut. Självklart 

finns det också en risk med att låta personalen handla fritt eftersom dåliga beslut kan kosta 

butiken mycket pengar samt att det kan ge en negativ effekt på kunden.28  

 

2.2 Förväntningar av kundbemötandet 
Skillnaden mellan kundens förväntningar och kundens uppfattningar kan förklaras som 

kundgap.  Kundens förväntningar är den subjektiva sannolikheten att ett visst beteende 

kommer att följas av vissa konsekvenser. Genom tidigare erfarenhet av en händelse har 

kunden skapat sig vissa referenspunkter om att nuvarande eller kommande händelser ska bli 

på ett visst sätt. Kundens förväntningar är det som kunden anser, bör tror eller kommer att 

hända.
29

 Förväntningar kan skapas antingen genom tidigare erfarenheter, word-of-mouth eller 

genom det första intrycket av butiken.
30

  För att vara konkurrenskraftig på dagens marknad är 

det av stor vikt för företag att skapa kundtillfredsställelse och ha starkt kundfokus. Butiken 

                                                             
26 Söderlund (1997) 
27 Grandey, Fisk, Mattila & Jansen (2005) 
28 Grönroos (2008) 
29 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
30 Hernant & Boström (2010)  
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måste skapa en uppfattning om vilka deras kunder är för att lyckas leverera en service som 

överensstämmer med kundens förväntningar.
31

 Det är viktigt för butikspersonalen att ha 

kunskap om vilka förväntningar kunden har samt att kunden får en positiv upplevelse av 

butiksbesöket, eftersom det bestämmer vilken grad av tillfredställelse som kunden kommer att 

uppleva. Ju högre förväntningar kunden har på butiksbesöket, desto bättre måste bemötandet 

vara för att inte kunden ska bli missnöjd
32

  och som tidigare nämnts är det lättare att veta vad 

kunden förväntar sig för mindre butiker, men svårare för stora kedjebutiker. För att minska 

det gap som uppstår mellan förväntningar och uppfattningar, alltså det som tidigare beskrevs 

som kundgap, har Zeithaml med flera listat fyra kategorier av gap som måste beaktas 

tillsammans.
33

 

 

2.2.1  Lyhördhetsgapet 
Det första gapet är lyhördhetsgapet, som beskriver skillnaden mellan kundens förväntningar 

och butikens förståelse för dessa förväntningar. Problemet är att många butikschefer inte är 

medvetna om vilka förväntningar kunden har. När butikschefen inte förstår vilka 

prioriteringar som är mest lämpade för att möta kundens förväntningar utlöses en kedja av 

dåliga beslut, vilket kan leda till ett dålig kundbemötande.
34

 Genom att varken göra 

marknadsundersökningar eller fråga kunden rakt ut om vilka förväntningar de har på 

bemötandet kan resurser lätt felprioriteras. Även bristande kommunikation i butiken kan vara 

en bidragande faktor till fel resursprioritering. En del butikschefer fokuserar dessutom mer på 

att skapa transaktioner snarare än relationer med kunderna.
35

 En bra relation mellan 

butikpersonal och kund kan bidra till en högre grad av återbesök med lojala kunder och en 

ökad försäljning, som på längre sikt leder till lönsamhet.
36

 När det uppstår missnöje från 

kundens sida kan det vara svårt för personalen att reparera skadan som skett om de inte vet 

vilka förväntningar kunden hade. Problemet kompliceras genom att alla kunder har olika krav 

och behov.
37

  

 

2.2.2 Rutiner och riktlinjer 
Det andra gapet handlar om rutiner och riktlinjer, som förklarar att trots att det är nödvändigt 

för butikspersonalen att ha en klar uppfattning om vilka kundens förväntningar är för att 
                                                             
31 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
32 Hernant & Boström (2010)  
33 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
34 Ibid.  
35 Ibid.  
36 Hernant & Boström (2010)  
37 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
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kunna bemöta kunden på ett bra sätt, är det inte tillräcklig för att kunna leverera högsta 

kvalitet. Butikspersonalen måste även omsätta kunskapen om kundens förväntningar till något 

användbart. Det kan vara riktlinjer och manualer för att bemöta kunden på ett bra sätt, men 

vissa butikschefer menar att somliga kunder har orealistiska krav och aldrig blir nöjda. Därför 

prioriteras återigen transaktioner framför relationer.38 

 

2.2.3 Servicegapet 
Det tredje gapet handlar om service. Trots att butikspersonalen har manualer och 

välformulerade riktlinjer är det fortfarande inte tillräckligt för att garantera ett bra 

kundbemötande. Det måste finnas resurser i form av butikspersonal, system och lämplig 

teknik för att kunna hålla de riktlinjer som skapats. Personalen bör också vara välutbildad och 

motiverad samt ha förståelse för betydelsen av vad ett bra kundbemötande kan åstadkomma.39 

Ytterligare ett sätt att skapa kundtillfredsställelse är att rekrytera personal som redan från 

början tycker att kunden är viktig.40 Det är också viktigt att personalen får förståelse över 

vilken roll den har i butiken. Även om personalen håller sig till de riktlinjer som finns, spelar 

även kunden själv en roll för hur bemötandet blir. Kunder som är negativa eller har hört något 

negativt genom word-of-mouth kan leda till att kunden inte märker att de faktiskt blir bra 

bemötta av personalen och skapar på grund av detta själva en negativ uppfattning.41  

 

2.2.4 Kommunikationsgapet 
Det fjärde gapet handlar om kommunikation och alltså det som sker när butiken marknadsför 

sig genom reklamutskick, hemsidor eller via andra säljfrämjande kanaler. I materialet ger 

butiken löften till kunden som skapar förväntningar. Det händer att butiken inte alltid lever 

upp till dessa på grund av felaktigt marknadsföringsmaterial eller brist på dålig samordning 

mellan marknadsföring och produkterna som ska finnas tillgängliga vid en kampanj. 

Personalen är inte heller alltid insatt i de utskick som butiken gör eller i det som skrivs om 

företaget på hemsidan. Det gäller för personalen att ha kontroll och kommunicera med kunden 

sanningsenligt för att inte gapet ska öka.42 

                                                             
38 Ibid.  
39 Ibid.  
40 Söderlund (1997)  
41 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
42 Ibid.  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Figur 1. “Model of Service Quality” Källa: Zeithaml, Bitner och Gremler (2009) s.44 Omarbetad 

 

2.3 Hur känslor och humör påverkar kundens uppfattning av bemötandet 

Humör och känslor påverkar en människas uppfattning av en händelse. Om kunden är på 

dåligt humör när han eller hon går in i butiken kommer humöret påverka besöket och mötet 

med butikspersonalen. Utvärderingen av bemötandet kommer att bli mer negativ än om 

kunden varit på bra humör vid besöket. Om butikspersonalen är på dåligt humör påverkar det 

kundens humör och kunden kommer uppleva mötet som negativt. Andra kunder som befinner 

sig i butiken kan också påverka hur en annan kunds uppfattning och utvärdering av besöket 

blir. Kunder som klagar på butikens service påverkar andra kunder som själva är på dåligt 

humör och kan dessutom förstärka de negativa känslorna ytterligare. Det är först när en kund 

är på bra humör som han eller hon blir villig att ta till sig personalens bemötande på ett 

Hur kunden upplever 
bemötandet. 

Extern kommunikation, 
t.ex. en annons som 
kunden läser. 

Hur personalen 
bemöter kunden. 

Butikens riktlinjer och 
rutiner för att bemöta 
kunden. 

Butikens uppfattning 
om vad kunden 
förväntar sig. 
sig.avbemötandet  

Kundens förväntningar 
på bemötandet. 
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positivt sätt. Eftersom humöret påverkar hur kunden utvärderar butiksbesöket och mötet med 

personalen, bör butikspersonalen studera de kunder som kliver in i butiken.43  

  

När kunder har blivit tillfrågade om vad de associerar med ordet service i en butik ansåg de 

att service handlar om att butikspersonalen ska vara hjälpsam, vänliga och trevliga, att de ska 

visa uppmärksamhet samt ha ett glatt humör. När de sedan fick frågan om vad de associerar 

som bäst service svarade kunderna att uppmärksamhet genom ögonkontakt och ett 

välkomnande är väldigt viktigt. Bemötandet måste även upplevas som äkta och ärligt samt att 

personalen inte får vara påflugen. Dock måste de visa engagemang, vara kunniga inom sitt 

område och utstråla arbetsglädje.44  

 

Kundens känslor kan utlösas av butikspersonalens beteende. Faktorer som kan göra att en 

kund känner sig missnöjd med bemötandet kan vara att butikspersonalen är oförskämd när 

kunden ber om hjälp eller att kunden får vänta på betjäning i kassan under tiden 

butikspersonalen avslutar ett telefonsamtal. Ett positivt kundbemötande innefattar ofta 

butikspersonal som är artig, vänlig och hjälpsam. Positiva interaktioner från butikspersonalen 

kan vara att personalen talar på ett vänligt sätt, ler och berömmer kunden.  Tidigare forskning 

riktad till detaljister har visat att butikpersonalens beteende i stor utsträckning påverkar 

kundens känslor.45  

 

2.4 Butikspersonalens roll för att skapa kundlojalitet 

En kund anses vara lojal när kunden har en positiv attityd mot ett varumärke, butik eller 

service. En kund kan vara lojal mot en butik både attityd- och beteendemässigt. 

Beteendemässig lojalitet förklarar kundens återköpsfrekvens av ett varumärke eller 

besöksfrekvens vid återbesök av samma butik.46 Det är svårt att undersöka lojalitet genom 

återköpsmönster eller besöksmönster, då en kund kan vara lojal trots att återköpen och/eller 

besöksfrekvensen minskar. Detta kan bero på att kunden inte längre har ett behov av butikens 

produkter eller att behovet har minskat, men att kunden ändå har en positiv attityd till 

butiken.47 Butikspersonalen har möjlighet att påverka kundtillfredsställelse och kundlojalitet 

på olika sätt inne i butiken. Ett sätt är att butikspersonalen ger kunden sociala fördelar genom 

                                                             
43 Ibid.  
44 Åkerman (2004) 
45 Menon & Dube (2000) 
46 Hernant & Boström (2010)  
47 Evans, Jamal & Foxall (2008)  
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att kunden blir igenkänd när han eller hon går in i butiken. Butikspersonalen kan vid 

upprepade möten lära sig kundens klädstorlek eller återkoppla nya köp till tidigare köp som 

kunden har gjort för att skapa ett vänskapsförhållande. För att lyckas med detta krävs att 

butikspersonalen trivs på arbetsplatsen och har arbetat i butiken länge. Det är mer lönsamt för 

en butik att värna om de kunder som är lojala mot butiken än att ständigt försöka hitta nya 

kunder.48 Detta står i kontrast till det som tidigare nämnts om befintliga kunder. 

 

Butikslojalitet är en av de vanligaste typerna av lojalitet och beskrivs bäst i termer av i vilken 

utsträckning kunden är lojal, då kunden sällan kan beskrivas som antingen lojal eller icke-

lojal. Lojalitet bör istället ses som en kontinuerlig variabel eftersom det är ovanligt att kunden 

är 100 procent lojal till samma butik över tiden. Kundtillfredsställelse tenderar att samvariera 

på ett positivt sätt med lojalitet, det vill säga att ju högre kundtillfredsställelsen är, desto högre 

lojalitet och tvärtom. Dock finns det fall då kunder kan vara lojala utan att vara 

tillfredsställda, vilket kallas falsk lojalitet. Dessa kunder är ofta både svåra och kostsamma att 

hantera eftersom de har en viss tendens att klaga och ofta begär speciell service.49 Kunder 

med höga förväntningar på bemötandet är svåra att tillfredsställa och när en kund är lojal utan 

att vara tillfredsställd är det någon annan orsak som ligger till grund för lojaliteten.50 Det kan 

vara bytesbarriärer av olika slag, som gör att kunden blir låst vid ett visst alternativ. Exempel 

på bytesbarriärer kan vara kostnader för att söka efter andra alternativ och psykologiska 

kostnader för att byta butik i form av obehag eller osäkerhet.51  

 

Att kunden anser sig ha en relation till en viss butik är inte alltid tillräckligt för att kunden ska 

vara lojal, men däremot är det en viktig förutsättning för lojalitet. Lojala kunder är för det 

mesta lönsamma kunder och därmed är det lönsamt för butiken att vårda kundrelationen. 

Butikens vinst kan öka i samma takt som kundlojaliteten ökar. Nya kunder kan vara 

olönsamma och bidra lite till butikens vinst, medan långvariga kunder ofta blir mer lönsamma 

ju längre relationen pågår.52 

 

En relation har skapats när kunden upplever att kunden och butiken tänker på samma sätt. Om 

denna relation inte är vad kunden förväntat sig kommer kunden att vända sig till en annan 

                                                             
48 Hernant & Boström (2010) 
49 Söderlund (1997) 
50 Boulding, Kalra, Staelin & Zeithaml (1993) 
51 Söderlund (1997) 
52 Grönroos (2008)   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butik för samma typ av inköp. När en kundrelation väl har skapats är kunden kund hela tiden 

och ska också behandlas så oavsett om den gör inköp eller inte. En förklaring till varför en del 

kunder vill ha en relation är att de vill begränsa valmöjligheterna. När en kund upplever en 

positiv relation med en butik blir andra alternativ mindre attraktiva och behöver därmed inte 

utvärderas regelbundet.53 Långsiktiga relationer är ofta önskvärda från butikens håll, men inte 

alltid från kundens sida. Om butikspersonalen försöker skapa långsiktiga relationer med 

kunden, trots att kunden inte vill det, kan det istället leda till otillfredsställelse hos kunden.54  

 

2.5 Informationsspridning genom word-of-mouth 

Spridning av information till vänner och bekanta kallas för word-of-mouth. Denna typ av 

informationsspridning uppfattas ofta som trovärdig då vänner och bekanta vanligtvis inte har 

något försäljningssyfte med informationsspridningen. Informationen är dessutom ofta lätt för 

kunden att komma åt samt ger större marknadsföringseffekt än planerad kommunikation.55  

 

Det är först och främst de kunder som antingen är mycket nöjda eller mycket missnöjda som 

sprider word-of-mouth.56 Kunder med liten erfarenhet från butiken betonar ofta priset i word-

of-mouth, medan långvariga kunder hellre talar om tjänstens värde. Ju mer entusiasm butikens 

kunder uppvisar i informationsspridningen, desto större är butikens tillväxttakt. Då tillväxt 

ofta är en nyckelfaktor när det gäller lönsamhet, är en stor mängd informationsspridare 

positivt ur ett lönsamhetsperspektiv.57 

 

Idag sprids word-of-mouth snabbt, via sociala nätverk på Internet och bloggar. Det finns till 

och med ”hatsidor” på Internet där kunder samlas för att utrycka sitt missnöje över företag. 

Det bästa sättet för en butik att skapa spridning av positiv word-of-mouth är att ge kunden ett 

minnesvärt besök, med ett mycket positivt bemötande.58 Hur nöjd kunden blir över köpet 

handlar i många fall inte enbart om produkten infriar kundens förväntningar, utan tjänsterna 

runtomkring är lika viktiga för nöjdheten och där har butikspersonalen en betydelsefull roll.59 

 

                                                             
53 Ibid.  
54 Söderlund (1997)   
55 Ibid. 
56 Grönroos (2008) 
57 Ibid. 
58 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
59 Godson (2009)  
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2.6 Sammanfattning av referensram 
Butikspersonalens kundbemötande kan påverka kundens förväntningar på bemötandet, precis som 

humör och känslor, lojalitet och word-of-mouth också påverkar. Därför kommer Zeithamls 

kundgapsmodell att användas för att ta reda på vilka skillnader det finns mellan kundens förväntningar 

på bemötandet och butikspersonalens uppfattning om hur de tror att kunden vill bli bemött.  
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3 Metod 

Metoden innehåller en utveckling av problemställningen, en beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt vid val av undersökningsmetod, litteratursökning, val av uppgiftslämnare 

samt en beskrivning av genomförandet av undersökningen. 

 

3.1 Utveckling av problemställning 

Intresset för ämnet uppstod eftersom vi båda har uppmärksammat bemötande av 

butikspersonal i olika situationer. Då vi satte oss in i ämnet förstod vi att bemötande är något 

som är svårt att definiera och förstå även inom vetenskapen och att flera olika faktorer kan gå 

fel mellan kundens förväntningar och butikschefernas uppfattningar. Därför ville vi undersöka 

hur personalens bemötande i kedjebutiker kan påverka kundens tillfredsställelse och lojalitet. 

Metodvalet gjordes efter att vi fastställt att problemställningen var av klar karaktär, vilket 

betyder att förkunskaper och teorier fanns tillgängliga. Problemställningen var även 

beskrivande i och med att vi ville beskriva hur butikspersonalens bemötande kan påverka 

kundens tillfredsställelse och lojalitet och inte förklara sambandet. Tanken var inte att kunna 

generalisera resultatet på andra butiker än de som vi valt ut, men i och med att de utvalda 

butikerna ingår i olika klädkedjor kan det förväntas att resultatet går att använda även på 

andra butiker i de utvalda kedjorna.60  

 

3.2  Litteratursökning 
För att finna lämplig litteratur sökte vi i databaserna LibHub och LIBRIS. Sökord som 

användes var: customer treatment, customer service, customer gap, word-of-mouth, chain 

store, clothes, customer loyalty och customer satisfaction. Vissa av sökorden trunkerades, för 

att få fler träffar. Vidare använde vi oss av kedjesökning vid insamlingen till den teoretiska 

referensramen, där en bra referens ledde vidare till en annan.61 Vi har också sökt i Campus 

Varberg biblioteks databas för att hitta ytterligare litteratur.  

 

Teorin bygger till stor del på Zeithaml, Bitner och Gremler´s Model of Service Quality, som 

vidare i uppsatsen benämns som kundgapsmodellen. Den beskriver diskrepansen mellan 

kundens förväntningar och den faktiska upplevelsen samt butikschefens uppfattning om 

                                                             
60 Rienecker & Jørgensen (2008) 
61 Ibid. 
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kundens förväntningar. Modellen är relevant då den beskriver fyra olika faser på ett konkret 

sätt som gör det möjligt att analysera hur gapen har uppstått och hur de kan minimeras genom 

att utföra praktiska åtgärder. Den litteratur som valdes ut består mestadels av nyare studier, 

men också av studier gjorda på 1990-talet för att stärka uppsatsens reliabilitet. 

 

3.3 Genomförande av undersökningen 
Studien genomfördes med hjälp en kvalitativ metod där en fokusgruppsintervju med kunder 

och tre personliga intervjuer med butikschefer genomfördes. Vi tyckte att en fokusgrupp 

passade bra för intervjun med kunderna för att få en diskussion, då det kan vara svårt för en 

kund att svara på dessa frågor enskilt. Däremot var personliga intervjuer mest lämpade för 

butikscheferna då dessa är konkurrenter med varandra och svaren hade kunnat bli påverkade 

av detta. Fördelen med den kvalitativa metoden är att den hjälpte oss att undersöka samspelet 

mellan individen och sammanhanget. Nackdelarna var dock att metoden var resurskrävande 

och att det insamlade materialet tog tid att analysera på grund av omfattningen, men trots 

detta ansåg vi att den kvalitativa metoden var den mest lämpade för vår studie, då den gav 

nyanserade svar. Upplägget för problemställningen var en tvärsnittsstudie, som innebär att 

studien utfördes vid enbart en tidpunkt.62 Ett sådant upplägg motiverar vi utifrån praktiska 

skäl, då tiden för uppsatsskrivandet varit begränsat. 

 

Eftersom valet av respondenter kan få konsekvenser för studiens resultat och för hur 

trovärdigt utfallet blir, har valet av deltagare varit viktigt. Vi valde ut sex respondenter till 

fokusgruppsintervjun genom att fråga människor på stan om de någon gång har handlat i de 

utvalda butikerna. Fokusgruppen bestod av både män och kvinnor i åldrarna 20-50 år. 

Butikerna Dressmann, KappAhl och MQ valdes ut med anledning av att kedjorna finns 

etablerade på samma plats i Varberg och att både män och kvinnor är kunder i butikerna. 

Varje butikschef i respektive butik intervjuades, där samtliga butikschefer var kvinnor.   

 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte, då risken för missuppfattningar minimerades samt 

att vi fick möjlighet att läsa av respondenternas kroppsspråk.63 De hjälpmedel som användes 

under intervjuerna var dator och diktafon för att få med allt som sades. För att butikscheferna 

skulle känna sig bekväma utfördes intervjuerna i deras naturliga miljö, med andra ord i 

butikerna där de arbetar. Frågorna som ställdes till respondenterna sammanställdes efter den 
                                                             
62 Jacobsen (2002) 
63 Ibid. 
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litteratur som tidigare valts ut. Butikscheferna fick även intervjuunderlaget skickat till sig i 

förväg, för att få möjlighet att förbereda sig. Vi eftersträvade en öppen diskussion mellan 

varje fråga för att få en djupare insyn i hur butikscheferna arbetar med kundbemötandet.  

 

Kunderna intervjuades genom en arrangerad fokusgruppsintervju, där vi på förhand bestämde 

tid och plats för gruppen att samlas.64 En av oss fungerade som moderator, medan den andra 

förde anteckningar på datorn samt skötte diktafonen. Moderatorn var den som såg till att 

intervjun blev strukturerad, samtidigt som respondenterna tilläts att samtala fritt om ämnet. 

För att fokusgruppen skulle fungera så bra som möjligt krävdes en lämplig blandning av 

personer i olika åldrar och med olika kön. Den fysiska omgivningen har stor betydelse för 

gruppers interaktion där fler åsikter framförs i små rum.65 Fokusgruppsintervjun skedde i en 

konstlad miljö, vilket blev i ett mindre konferensrum på Campus Varberg. Fokusgruppen 

bestod av sex respondenter för att få ett givande samtal där alla fick komma till tals.  

 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
Vi anser att det finns belägg för det som framkommer i vår uppsats, då vi använt oss av olika 

forskare inom ämnesområdet. Vi har fokuserat analysarbetet till att jämföra vår studie med 

andra vetenskapliga studier som är relevanta och aktuella för att finna likheter och skillnader. 

Utfallet av vår studie kan vi inte generalisera till alla klädkedjebutiker, men det var heller inte 

vårt syfte. Däremot kan vi dra en generell slutsats om att det alltid är bra för butikschefen att 

skapa sig en klar och tydlig uppfattning om vad kunderna förväntar sig för att skapa 

kundtillfredsställelse som vidare kan skapa lojala kunder. Vi har varit medvetna om risken att 

respondenterna kan ha förskönat svaren och att utfallet hade kunnat bli annorlunda om studien 

utförts i en annan stad eller om fler respondenter intervjuats.  

                                                             
64 Wibeck (2010) 
65 Ibid. 
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4 Resultat 
Nedan följer en sammanställning av det insamlade materialet från de personliga intervjuerna 

med butikschefer och fokusgruppsintervjun med kunder. Sammanställningen är strukturerad 

efter de teman som tidigare togs upp i teorikapitlet. 

 

4.1 Vikten av ett bra kundbemötande 
Vi bad respondenterna att beskriva ett bra respektive dåligt kundbemötande. Både 

butikschefer och kunder var överens om att det allra viktigaste vid ett bra kundbemötande är 

ögonkontakt och ett hej: ”Ett hej och att få ögonkontakt är det enda jag förväntar mig när jag 

besöker en klädkedjebutik” (fokusgrupp med kunder). Enligt butikscheferna är det även 

viktigt att utstråla arbetsglädje, tänka på kroppsspråket, att vara representativ för butiken och 

anpassa bemötandet efter varje kund.  Kunderna tillade att det också är viktigt att personalen 

får kunden att känna sig välkommen. Kunderna uppskattar personal med ett genuint beteende 

och där påklistrade leenden uppfattas som oäkta. Ett dåligt kundbemötande enligt 

butikscheferna kan vara när personalen är stressad och inte hinner anpassa bemötandet efter 

kunden.  Kunderna å andra sidan definierar ett dåligt kundbemötande som personal som 

ignorerar kunden, samtidigt som påträngande personal inte heller uppskattas. Har kunderna 

blivit dåligt bemötta i en kedjebutik hoppades de att få hjälp av någon annan i personalen vid 

nästa besök. Många gånger är det utbudet som styr butiksvalet: ”I liten stad där utbudet är 

begränsat kan jag återkomma trots att bemötandet varit dåligt” (fokusgrupp med kunder). 

Kunderna hävdade också att ett dåligt bemötande förträngs fort om det inte finns några andra 

alternativ. Kunderna menade dessutom att de kan bli på dåligt humör om de blir dåligt 

bemötta, vilket kan leda till att de lämnar butiken utan att ha köpt något.  

 

Kunderna vill inte ha påträngande personal: ”Att våga vara stolt över att vara säljare och 

våga erbjuda kunden olika förslag tillhör arbetsuppgifterna samtidigt som det bidrar till 

butikens lönsamhet” (personlig intervju med butikschef på KappAhl). Butikscheferna menade 

också att det kan vara bra att lämna kunden ifred för att inte stressa fram ett köp, att det ibland 

kan vara svårt att få kontakt med kunden och att det, i stressiga situationer, kan vara svårt att 

ägna tillräckligt mycket tid åt kunden, vilket kan leda till missnöje. Att strunta i kunden och 

att vara oartig kan också leda till missnöjda kunder och ett tecken på detta kan vara att kunden 

lämnar butiken utan att handla. Kunderna vill själva avgöra när de behöver hjälp, men de vill 
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alltid att personal ska finnas tillgänglig. De uppgav till och med att en känsla av obehag kan 

infinna sig om personalen är för påträngande.  

 

4.2 Förväntningar av kundbemötandet 

Kunderna förväntar sig olika bemötande beroende på om de besöker en kedjebutik eller en 

enskild butik. De har uppfattningen att personal i kedjebutiker ofta har fullt upp och inte 

hinner med mer än att ta betalt i kassan. Därför förväntar de sig heller inte mer bemötande än 

ett hej. Kunderna anser också att det finns ett samband mellan mindre butiker och ett bra 

kundbemötande, där personalen ofta har mer tid för kunden. ”Trots att vi är en 

självbetjäningsbutik, måste vi vara ödmjuka, hjälpa till så gott vi kan och ge kunden det lilla 

extra” (personlig intervju med butikschef på KappAhl). Andra faktorer som påverkar 

kundernas förväntningar på kundbemötandet är prisklassen och vilka produkter som säljs.  

 

4.2.1 Lyhördhetsgapet 

För att ta reda på vilka förväntningar kunderna har genomför butikernas huvudkontor ständigt 

marknadsundersökningar, dock förmedlas inte svaren av dessa till butikspersonalen. 

Butikschefen på MQ anser att det dagliga arbetet hade underlättat om de hade vetat vad 

kunderna förväntar sig. Butikscheferna är medvetna om att så kallade Mystery Shoppers 

besöker butikerna med jämna mellanrum för att rapportera till huvudkontoren om hur de blev 

bemötta. Dressmann har till och med vunnit pris för bästa kundbemötande, vilket också 

kunderna kände till. Butikspersonalen arbetar ständigt med att läsa av kunderna, för att kunna 

anpassa bemötandet och av erfarenhet vet butikscheferna om att kunderna inte vill ha för 

påflugen personal. Butikschefen på MQ menade att det är viktigt att vara unik eftersom 

utbudet är ganska likt i de flesta butiker och att kundbemötandet kan utgöra en sådan roll. 

Hon berättade också att de försöker tillgodose kundernas önskemål genom att kontakta 

huvudkontoret och att föra information vidare.  

 

Butikscheferna menade att butiken behöver transaktioner för att överleva, men att relationer 

också är viktiga. Personalen mäter besöksfrekvensen dagligen och jämför detta med antalet 

betalande kunder. Dessa siffror utvärderas sedan veckovis. Butikschefen på KappAhl menade 

dock att det finns viss problematik i att göra jämförelser från år till år, då helgdagar, väder och 

konjunkturer kan påverka, men inte syns i statistiken.  
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Om en kund är missnöjd med bemötandet försöker samtliga butikschefer lösa problemet 

direkt genom att be om ursäkt. Samtliga butiker har även som policy att alltid ge kunden en 

ny vara eller pengarna tillbaka vid en reklamation, då de anser att det lönar sig i längden.  

 

4.2.2 Rutiner och riktlinjer 

Butikscheferna har som krav att personalen ska vara representativ för respektive butik genom 

att återspegla sortimentet och se fräsch ut med hjälp av vilka kläder de har på sig. Det är 

också viktigt att personalen har rätt mental inställning och tycker att det är roligt att arbeta i 

butiken. Butikscheferna poängterade vikten av att bekräfta kunden genom att hälsa och söka 

ögonkontakt, då detta bidrar både till att kunden uppfattar kundbemötandet som bättre 

samtidigt som det kan förhindra stölder: ”Ögonkontakt gör att kunden känner sig 

uppmärksammad och inte vågar stjäla” (personlig intervju med butikschef på KappAhl). 

Butikscheferna upplevde att de har tillräckligt med resurser för att leva upp till de manualer 

och riktlinjer som finns kring kundbemötandet, trots att de är få som arbetar i butiken under 

en dag. ”Personalen i kedjebutiker känns svårtillgänglig och jag tvingas ofta leta efter 

personal när jag behöver hjälp” (fokusgrupp med kunder). Butikscheferna på MQ och 

KappAhl berättade att en del kunder har orealistiska krav och att det bästa sättet att bemöta 

dessa kunder på är att vara ärlig och på ett artigt sätt säga att butiken inte kan tillgodose deras 

önskemål. 

 

4.2.3 Servicegapet 

Butikscheferna ger personalen stor handlingsfrihet för hur de ska bemöta kunderna och 

personalen får själva anpassa bemötandet efter varje kund. I samtliga butiker var personalen 

medveten om vilken roll var och en har och butikscheferna var överens om att det är deras roll 

att motivera personalen. Vid en rekrytering var butikscheferna däremot oeniga om utbildning 

eller motivation är det viktigaste hos en person: ”Ofta krävs en kombination av både 

utbildning och motivation för att få rätt kompetens” (personlig intervju med butikschef på 

MQ).  För att utveckla personalen erbjuder KappAhl interna utbildningar till de som arbetat 

inom kedjan en längre tid. Kunder som är missnöjda får personalen arbeta extra mycket med 

för att få nöjda och det är ännu en orsak till varför det är bra att ha kompetent personal.  

 

4.2.4 Kommunikationsgapet 

När marknadsföringsmisstag uppstår försöker butikscheferna lösa det på bästa sätt genom att 

följa det som står i annonsen, erbjuda en liknande vara eller hjälpa till att beställa varan på 
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Internet. Direktiv från huvudkontoren sträcker sig vanligtvis över en viss period för att 

underlätta arbetet på plats i butik, samtidigt som butikerna har kontinuerlig kontakt med 

huvudkontoren. Butikscheferna förmedlar sedan viktig information om kommande kampanjer 

vidare till de anställda, men personalen har också själva ett ansvar att varje morgon uppdatera 

sig om ny information via intranätet eller anslagstavlan. Butikscheferna förespråkar ett öppet 

och ärligt förhållande med personalen för att undvika missförstånd. När butikspersonalen 

kommunicerar med kunden är det viktigt att tänka på ”att vara artig och ärlig eftersom 

butiken tjänar på det i längden” (personlig intervju med butikschef på MQ). Kunderna ansåg 

att personalen kan säga saker på väldigt många olika sätt och att det därför är viktigt att 

kroppsspråket överensstämmer med vad som sägs. 

 

4.3 Hur känslor och humör påverkar kundens uppfattning av bemötandet 

Butikscheferna var medvetna om att personalens humör avspeglar sig på kunderna: ”Oavsett 

om det är första eller sista kunden på dagen är det lika viktigt att bemöta kunden på ett bra 

sätt” (personlig intervju med butikschef på Dressmann). Butikscheferna var väl medvetna om 

att ett personligt bemötande oftast uppskattas av kunden. Därför arbetar de med att känna av 

kundens humör, för att på bästa sätt kunna bemöta kunden.  

 

Kunderna var medvetna om att de har lättare att uppfatta bemötandet som dåligt om de själva 

är på dåligt humör. Samtidigt trodde de att butikspersonalen har lättare att kommunicera med 

kunder som är på gott humör och att personalen tar avstånd från att hjälpa kunder som är på 

dåligt humör. Kunderna upplevde också att om de själva är stressade uppfattar de andra 

klagande kunder som irriterande, men om de själva är på gott humör upplever de dessa kunder 

som fjantiga.  

 

4.4 Butikspersonalens roll för att skapa kundlojalitet  
Butikscheferna tyckte att det är viktigt med lojala kunder, men att det är svårt att veta om 

kunden är lojal eller bara falskt lojal. Butikschefen på Dressmann menade att de skapar lojala 

kunder genom ett bra bemötande, medan de andra butikscheferna försöker skapa lojalitet 

genom kundklubbar. Butikspersonalen kan ibland också återkoppla till tidigare köp och på så 

sätt skapa en relation med kunden. Butikscheferna var överens om att det är viktigt att 

behandla alla kunder lika, men att stamkunderna trots allt behandlas något annorlunda. 

Butikschefen på MQ nämnde att det egentligen är viktigare att bemöta potentiella kunder på 
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ett bra sätt, då stamkunder redan har en positiv bild av butiken. Butikscheferna berättade att 

kundgruppen ser annorlunda ut under rea-perioder och att de kunderna är viktiga att bemöta 

på ett bra sätt, då det finns en möjlighet att få dem att återkomma även under andra tider på 

året.  

 

Kunderna menade att ett personligt bemötande uppskattas och att det är trevligt att bli 

igenkänd av butikspersonalen, men att det inte är något som de förväntar sig vid ett besök i en 

kedjebutik. Kunderna beskrev en lojal kund som en kund som återkommer, talar väl om 

butiken och väljer en viss butik framför andra. Det rådde delade meningar hos kunderna om 

vilken butik det är lättast att vara lojal mot. Några av kunderna hävdade att det är lättare att 

vara lojal mot en liten butik på en mindre ort, där få alternativ finns: ”Jag gynnar hellre en 

liten butik då en kedjebutik lättare överlever” (fokusgrupp med kunder). Andra kunder ansåg 

att det är lättare att vara lojal mot en kedjebutik eftersom dessa finns etablerade på flera olika 

orter samt att de ofta erbjuder kunden att vara med i en kundklubb. Kunderna upplevde också 

att många kedjebutiker gör frekventa utskick av förmånliga erbjudande, men att dessa 

erbjudanden gör att de endast besöker butikerna vid dessa tillfällen och inte annars. 

 

4.5 Informationsspridning genom word-of-mouth 
Butikscheferna arbetar inte aktivt med att skapa positiv word-of-mouth. Däremot försöker de 

förhindra spridning av negativ word-of-mouth genom ett bra kundbemötande, då de tror att ett 

dåligt rykte snabbt kan påverka butikens lönsamhet negativt. Butikschefen på Dressmann har 

märkt av att de faktiskt har lyckats sprida positiv word-of-mouth genom ett bra bemötande.  

Positiv word-of-mouth kan vara att kunden sprider information om prissänkningar i butik. 

”När butiken har rea sprids denna information till stor del med hjälp av 

djungeltelegrafen”(personlig intervju med butikschef på KappAhl).   

 

Kunderna berättade att de sprider word-of-mouth när de antingen blivit mycket väl bemötta 

eller bemötta på ett mycket dåligt sätt. Har kunderna blivit mycket dåligt bemötta kan de till 

och med avreagera sig på Facebook. De uppgav också att de talar gott om butiken om 

personalens bemötande har överträffat deras förväntningar och att negativa upplevelser 

hänger kvar längre än positiva upplevelser. 
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5 Analys 
I analysavsnittet som följer kommer det empiriska materialet att jämföras med den litteratur 

som studerats för att finna eventuella likheter och skillnader. 

 

5.1 Vikten av ett bra kundbemötande 

Tidigare studier av Holmström och Wikberg (2010) har visat att personalens bemötande har 

inverkan på kundtillfredsställelsen samt att butikspersonalens bemötande i just detaljhandeln 

är en viktig faktor för kundtillfredsställelsen. Kunderna i vår studie menade dock att det inte 

främst är kundbemötandet som har störst påverkan på kundtillfredsställelsen, utan att det är 

utbudet som styr. Kunderna har olika förväntningar på bemötandet beroende på om butiken 

tillhör en kedja eller är en enskild butik. Att anta att kunden inte vill ha personlig kontakt med 

butiken kan leda till att kunden uppfattar personalen som oengagerad. En likhet med 

Holmström och Wikbergs studier är att personalen i kedjebutiker ofta uppfattas som 

oengagerade, vilket också kunderna i vår studie har uppmärksammat. Detta beteende kan vara 

en nackdel för butikerna, då det kan leda till att kunden lämnar butiken.  

 

Då ett bra kundbemötande inte enbart behöver innefatta ord66 är det viktigt att kroppsspråket 

överensstämmer med vad som sägs, menade kunderna. Genom att hålla ögonkontakt och vara 

personlig kan personalen lyckas med kundbemötandet, medan påflugen personal sällan 

uppskattas av kunden,67 vilket bekräftades av respondenterna i vår studie. Kunderna föredrar 

ett bemötande som uppfattas som ärligt, vilket även styrks av studier av Grandey med flera 

(2005). Att anpassa kundbemötandet är viktigt eftersom det kan leda till lojala kunder, som 

återigen bidrar till butikens lönsamhet.68  

 

5.2 Förväntningar av kundbemötandet 

Att arbeta efter kundgapsmodellen kan hjälpa butiken att få en bättre uppfattning om vad 

kunden förväntar sig av butiksbesöket.  

 

                                                             
66 Holmström & Wikberg (2010) 
67 Hernant & Boström (2010) & Holmström & Wikberg (2010) 
68 Holmström & Wikberg (2010) 
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5.2.1 Lyhördhetsgapet 
Kunderna förväntar sig olika bemötande av personal som arbetar i en mindre enskild butik 

och personal i en kedjebutik. Då kunderna har låga förväntningar på kundbemötandet i 

klädkedjebutiker bör de därför vara lätta att tillfredsställa. Problemet som många butikschefer 

står inför är att de inte vet vad kunden förväntar sig.
69

 Detta visar sig genom att 

butikspersonalen får läsa av kunden för att försöka ta reda på vilka förväntningar de har. 

”Hade vi vetat vad kunden har för förväntningar hade vårt jobb varit mycket lättare” 

(personlig intervju med butikschef på MQ). Enligt Zeithaml med flera (2009) måste 

butikspersonalen fråga kunden om vilka förväntningar de har på bemötandet för att minska 

gapet. Undersökningar om kundens förväntningar på kundbemötandet utförs av butikernas 

huvudkontor, men resultaten når sällan fram till butikspersonalen. Denna brist på 

kommunikation kan leda till fel resursprioritering om butikscheferna inte vet vilka 

prioriteringar som är mest lämpade för att möta kundens förväntningar på bästa sätt. Det blir 

också svårt att reparera den skada som uppstått när en förväntning inte uppfyllts.
70

  

 

5.2.2 Rutiner och riktlinjer 
Eftersom lyhördhetsgapet inte är uppfyllt, då butikscheferna inte är säkra på vad kunden 

förväntar sig kan det bli problematiskt att arbeta med butikens riktlinjer om de inte vet vilket 

som är det lämpligaste sättet att arbeta på för att uppnå kundtillfredsställelse.  

 

Butikspersonalen stöter ibland på kunder som har orealistiska krav och samtliga butikschefer 

försöker hjälpa kunden genom att vara ärlig och på ett artigt sätt förklara att de inte kan 

tillgodose kundens behov i sådana situationer. Detta är något som går isär med studien gjord 

av Zeithaml med flera, då de menar att vissa butikschefer hellre prioriterar transaktioner 

framför relationer.71 Butikscheferna menade ändå att både transaktioner och relationer är 

viktiga för att butiken ska kunna uppnå lönsamhet. 

 

5.2.3 Servicegapet 
Även om butiken hade haft både kunskapen om vad deras kunder förväntar sig samt 

genomtänkta manualer för hur bemötandet ska utföras på ett korrekt sätt, måste det finnas 

tillräckligt med resurser för att det ska vara möjligt att fullfölja dessa.72 Butikscheferna 

                                                             
69 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
70 Ibid. 
71 Ibid.  
72 Ibid. 
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uppgav att de har tillräckligt med resurser, tydlig rollfördelning och därför kan de ge 

personalen stor handlingsfrihet. Butikscheferna ansåg att personalen i respektive butik är både 

motiverad, utbildad och har rätt mental inställning. Samtliga butiker vi undersökt uppfyller de 

kriterier som Zeithaml med flera menar krävs för att sluta servicegapet. Dock är det viktigt att 

tänka på att kunden också har en roll för hur kundbemötandet uppfattas. Olika faktorer kan 

påverka kundens uppfattning av kundbemötandet, vilka kan leda till att kunden inte alltid 

uppmärksammar ett bra bemötande.73  

 

5.2.4 Kommunikationsgapet 
Vid en jämförelse av det fjärde gapet och de undersökta butikerna kan det konstateras att detta 

gap kan slutas eftersom marknadsföringsmisstag är ovanliga och alla i personalen får ta del av 

viktig information. Zeithaml med flera (2009) betonar vikten av att ha kontroll och 

kommunicera med kunderna sanningsenligt för att inte gapet ska öka, vilket butikscheferna 

själva ansåg att de gör.  

 

Vi har nu applicerat det analyserade resultatet på den modell av Zeithaml med flera som vi 

tidigare presenterade under teorikapitlet och utvecklat den efter de resultat som intervjuerna 

har visat. Vi har lagt till en box i modellen för att visa hur de andra delarna i uppsatsen hänger 

samman med modellen och hur det kan påverka kundens förväntningar. Vi har även slagit 

ihop två boxar eftersom vår studie inte innefattar att förklara sambandet mellan kundens 

förväntningar och uppfattningar.  

                                                             
73 Ibid.  
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Figur 2. “Model of Service Quality” Källa: Zeithaml, Bitner och Gremler (2009) s.44 Omarbetad 

 

5.3 Hur känslor och humör påverkar kundens uppfattning av bemötandet 
Studier gjorda av Zeithaml med flera (2009) visar att kundens humör och känslor påverkar 

hur kundbemötandet uppfattas,74 vilket samtliga respondenter instämde i. Kunderna tillade 

också att butikspersonalen troligtvis har lättare att kommunicera med en kund som är på gott 

humör än en kund som verkar vara på dåligt humör. Butikscheferna nämnde dock ingenting 

om detta och vi har heller inte kunnat hitta någon litteratur som varken styrker eller motsäger 

det. Även andra kunder kan påverka humöret och det är inte förrän en kund är på bra humör 

som han eller hon kan ta till sig personalens bemötande på ett positivt sätt. Då humöret 

                                                             
74 Ibid.  
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påverkar hur kunden utvärderar kundbemötandet är det viktigt att butikspersonalen studerar 

kunderna i butiken75 samt att de kan behöva reflektera över sitt eget beteende. 

 

Åkermans studie (2004) om kundbemötande skiljer sig från vår studie där kundbemötande i 

just klädkedjebutiker har studerats. Åkermans respondenter ansåg att service handlar om att 

butikspersonalen ska vara hjälpsam, uppmärksamma kunden, ha ett glatt humör och vara 

kunniga på sitt område. Våra respondenter ansåg till skillnad från de som intervjuats tidigare 

att ett bra kundbemötande endast innefattar att personalen säger hej eller söker ögonkontakt. 

En anledning till att respondenternas svar skiljde sig åt kan vara att det i Åkermans studie 

handlade om butiker i allmänhet och i vår studie endast om klädkedjebutiker. En likhet 

däremot var att respondenterna i båda studier kom fram till att bäst service är när personalen 

uppmärksammar kunden genom ögonkontakt, får kunden att känna sig välkommen, då 

bemötandet upplevs som äkta och ärligt samt då personalen inte är påflugen. 

 

5.4 Butikspersonalens roll för att skapa kundlojalitet 
Butikscheferna skapar kundlojalitet antingen genom kundklubbar eller med hjälp av ett bra 

kundbemötande. De arbetar även med uppföljning av kundernas beteendemässiga attityd 

genom att mäta besöks- och återköpsfrekvensen. Enligt Evans med flera (2008) är det dock 

svårt att mäta lojalitet på detta sätt, eftersom kundens behov av produkten kan ha minskat, 

trots att attityden fortfarande är den samma. Kunderna menade att de kan bli lojala mot en 

kedjebutik på grund av en kundklubb, men enligt teorin är en sådan kund endast falskt lojal.76 

 

Det finns skillnader i teorin om vilka kunder som butiken ska prioritera. Hernant och Boström 

(2010) samt Grönroos (2008) anser att det är mest lönsamt att vårda kundrelationen med de 

kunder som regelbundet återkommer, medan Holmström och Wikberg (2010) anser att det 

främst är de nya potentiella kunderna som ska prioriteras, då de kan utvecklas till 

återkommande kunder. De butikschefer som vi intervjuat verkar gå Hernant, Boström och 

Grönroos linje och prioritera stamkunder. Det finns situationer då kunden inte vill att 

relationen ska framhävas,77 vilket kunderna uppgav att de oftast inte vill vid ett besök i en 

kedjebutik. Samtidigt har det visat sig att igenkänning kan skapa sociala fördelar78 och våra 

                                                             
75 Ibid.  
76 Hernant & Boström (2010) 
77 Ibid.  
78 Ibid. 
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respondenter ansåg att det skulle vara trevligt att bli igenkänd i en kedjebutik, men att det inte 

är något som de förväntar sig.  

 

Kunderna kan välja att återkomma till en viss butik trots att bemötandet varit dåligt då inga 

alternativa butiker finns. Detta överensstämmer med det som i teorin benämns som falsk 

lojalitet och kan vara en bytesbarriär.79 Kunderna menade att det först och främst är utbudet 

som styr butiksvalet och inte kundbemötandet.  

 

5.5 Informationsspridning genom word-of-mouth 

Det bästa sättet för en butik att skapa spridning av positiv word-of-mouth är att ge kunden ett 

minnesvärt besök.80 Så länge kundens förväntningar inte överträffas finns det inget samband 

mellan kundtillfredsställelse och informationsspridning.81 Här finns likheter mellan 

Söderlunds studier (1997) och vår studie om att kunden sprider word-of-mouth om de 

antingen blivit mycket väl bemötta eller om de blivit bemötta på ett mycket dåligt sätt. I de 

studerade butikerna arbetar personalen inte aktivt med att skapa positiv word-of-mouth, men 

de har insett vikten av att förhindra spridning av negativ word-of-mouth, då den idag kan 

spridas fort via sociala nätverk på Internet.82 Detta bekräftar kunderna genom att berätta att 

det finns de som visar missnöje på Facebook.  

 

Holmström och Wikberg (2010) tar i sin studie upp att stamkunder ofta talar väl om en butik 

och Söderlund (1997) menar att spridning av positiv word-of-mouth kan bidra till butikens 

lönsamhet. Här drar vi en parallell till föregående avsnitt som behandlade lojalitet, där 

Holmström och Wikberg (2010) menade att nya potentiella kunder främst ska prioriteras. Vi 

anser att författarna talar emot sig själva då de anser att nya potentiella kunder ska prioriteras 

samtidigt som de är medvetna om att stamkunder sprider positiv word-of-mouth i större 

utsträckning och därmed bidrar till butikens lönsamhet.

                                                             
79 Söderlund (1997) 
80 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 
81 Söderlund (1997) 
82 Zeithaml, Bitner & Gremler (2009)  
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6 Slutsats 
Nedan följer de slutsatser som vi har kommit fram till genom det resultat och den analys som 

tidigare presenterats i uppsatsen. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva hur butikspersonalen kan påverka kundens 

tillfredsställelse och lojalitet med hjälp av bemötandet. Det kan de göra dels genom att 

bemöta kunden så som kunden förväntar sig att bli bemött och dels så som kunden vill bli 

bemött. Kunder har olika förväntningar beroende på om en kedjebutik eller en enskild butik 

besöks. När det gäller just kedjebutiker har kunder inga höga förväntningar på 

kundbemötandet då butikspersonalen ofta upplevs som stressad, oengagerad och mindre 

tillgänglig än i en enskild butik. Då det inte är mycket som krävs för att uppfylla kundens 

förväntningar borde det inte vara svårt för butikspersonalen att skapa kundtillfredsställelse 

och till och med överträffa kundens förväntningar. Även om kunderna inte har höga 

förväntningar på kundbemötandet är det bra om personalen ändå arbetar aktivt med att skapa 

ett bra bemötande eftersom det kan användas som ett konkurrensmedel både på den befintliga 

marknaden med nuvarande aktörer och inför framtida nya aktörer på marknaden. På dagens 

konkurrensutsatta marknad är det viktigt att vara unik och då sortimentet ser likvärdigt ut i 

många butiker, kan butikerna med hjälp av personalens bemötande bli just unika. Genom att 

arbeta med kundgapsmodellen kan butikscheferna få en bättre förståelse över hur kundens 

förväntningar kan infrias och därmed uppnå kundtillfredsställelse och lojalitet. 

 

Kunderna har visserligen låga förväntningar på bemötandet i klädkedjebutiker, men de 

förväntar sig ändå att butikpersonalen hälsar, uppmärksammar med ögonkontakt och finns där 

vid praktiska frågor. Detta är något som butikscheferna inte vet, då de har liten kunskap om 

vad kunderna förväntar sig. Eftersom de har lite kunskap kan de heller inte förmedla detta 

vidare till övrig butikpersonal. Vår studie har dock visat att butikspersonalen har tillräckligt 

med resurser för att kunna sluta tre av de fyra gapen i kundgapsmodellen. För att även kunna 

sluta det stora gapet och för att kunna uppnå fullständig kundtillfredsställelse krävs att 

butikspersonalen tar reda på vilka förväntningar kunden har. Detta kan bland annat göras 

genom att förbättra kommunikationen och att huvudkontoren förmedlar resultaten av 

marknadsundersökningar och Mystery Shoppers undersökningar till butikspersonalen.   
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Butikspersonalens beteende kan vara en viktig orsak till hur kundens känslor påverkar 

humöret. Därmed är det viktigt att butikspersonalen kontrollerar sitt eget beteende för att inte 

sprida negativa känslor till kunden, som i längden kan drabba lönsamheten. Det kan också 

vara så att kundens eget humör påverkar uppfattningen av bemötandet. 

 

Kunden kan många gånger bortse från ett dåligt bemötande, speciellt då inga alternativa 

butiker finns. Vi drar därför slutsatsen att det inte i första hand är kundbemötandet som avgör 

om kunden återkommer till en butik, utan istället utbudet som avgör. I dagsläget studerar 

butikscheferna kundlojalitet genom besöks- och återköpsfrekvens, men problemet med att 

göra det är att det är svårt att avgöra om kunden är attitydmässigt lojal eller bara 

beteendemässigt lojal. Är kunderna endast beteendemässigt lojala sprider de lättare negativ 

word-of-mouth, då de inte har samma relation till butiken som en attitydmässigt lojal kund. 

Dessa kunder är dessutom lättare att förlora då de har större bytesbenägenhet. Tillväxt är en 

nyckelfaktor när det gäller lönsamhet och en stor mängd informationsspridare är positivt ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Alltså är det av stor vikt för butikspersonalen att få kunderna att sprida 

positiv word-of-mouth istället för att enbart arbeta med att förhindra spridning av negativ 

word-of-mouth, som de undersökta butikerna endast gör i nuläget. 

 

Som vi tidigare beskrivit i analyskapitlet råder det delade meningar om vilka kunder som bör 

prioriteras. Å ena sidan kan det vara bra att bemöta stamkunderna väl, men å andra sidan är 

det minst lika viktigt att bemöta nya potentiella kunder väl, då de har möjlighet att utvecklas 

till återkommande kunder.
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7 Rekommendationer 
I detta kapitel kommer vi att presentera de förbättringsförslag till butikerna, som vi kommit 

fram till genom vår studie. 

 

Då kunden endast förväntar sig att personalen söker ögonkontakt och hälsar, borde det inte 

vara svårt för personalen att leva upp till det som kunden minst förväntar sig. Personalen 

behöver inte anstränga sig speciellt mycket för att få kunden nöjd. Att överträffa kundens 

förväntningar borde därför inte heller vara svårt. Det är viktigt att personalen inte visar ett 

dåligt humör inför kunden eftersom det kan påverka spridningen av word-of-mouth. Ett sätt 

att skapa kundtillfredsställelse är genom ett bra kundbemötande, vilket ökar spridning av 

positiv word-of-mouth. Ett bra kundbemötande kan användas som ett konkurrensmedel, men 

trots det ansåg de kunder vi intervjuat att bemötandet inte är det mest avgörande för 

kundtillfredsställelsen. Vi anser dock att det ändå är bra om butikspersonalen utvecklar ett bra 

kundbemötande, då det är svårt att veta hur den lokala marknaden kommer att se ut i 

framtiden.  

 

Vi anser att det är minst lika viktigt att prioritera nya potentiella kunder och inte alltid 

stamkunderna i första hand, då nya kunder kan utvecklas till återkommande kunder. Butikerna 

har en annan kundgrupp under rea-perioder och därför förslår vi att personalen arbetar för att 

få dessa kunder att återkomma även under andra perioder. Butikscheferna kan också använda 

sig av kundgapsmodellen för att kontrollera att de uppfyller samtliga kriterier genom att fylla i 

de olika boxarna i modellen och på så sätt för få en överblick över vilka delar de kan behöva 

arbeta ytterligare med. 
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Bilaga 1  
Nathalies reflektioner 
Innan vi började skriva på uppsatsen hade jag en ganska tydlig bild av hur jag trodde utfallet 

skulle bli, men på vägen dit upptäckte jag hur den bilden förändrades flera gånger. Ju mer jag 

läste om metodval och tillvägagångssätt för att skriva en självständig uppsats och ju mer 

litteratur som studerades, desto fler obesvarade frågor uppstod än vad det verkade finnas svar 

på. Till en början var det svårt att fokusera på ett avgränsat område, då mycket verkade 

intressant. Efterhand lärde jag mig att bli mer kritisk och ta bort sådant som inte var relevant 

för uppsatsen. 

 

Att skriva en b-uppsats är något som kräver disciplin, fokusering och målmedvetenhet och jag 

tycker själv att både jag och Emma uppfyller de kriterierna. Trots att det har det varit kämpigt 

och tidskrävande eftersom vi båda är petiga och kan haka upp oss långa stunder för att 

diskutera meningsbyggnad och ordval, så har vi ändå stöttat varandra och hjälpt varandra 

genom hela processen och lärt oss av varandra. Då vi använt oss av en tidsplanering har jag 

lärt mig vikten av att sätta upp delmål och jag har insett hur viktigt det är att låta uppsatsen 

vila några dagar mellan de olika delmålen för att få chans att reflektera över innehållet. Som 

blivande butikschef har jag genom mina reflektioner insett hur viktigt det är att lyssna på vad 

kunderna vill och förväntar sig av butiksbesöket. Uppsatsskrivandet har ökat mina kunskaper 

om tillgängliga modeller och användbara teorier som jag kan använda mig av i mitt 

kommande yrke.  

 

Jag har genom samförfattandet lärt mig att lyssna på och anpassa mig efter vad någon annan 

tycker och vill med uppsatsen, detta har även utvecklat mina språkmässiga kunskaper.  Jag 

tror att vi båda fått en bättre förståelse för vad ett vetenskapligt förhållningsätt innebär, 

eftersom vi skrivit allt tillsammans och diskuterat och reflekterat över samtliga delar i 

uppsatsen ihop.  Jag har lärt mig hur jag med hjälp av databaser från Högskolan i Skövde kan 

hitta vetenskapliga artiklar och hur jag genom att använda mig av trunkerade sökord snabbt 

kan finna det jag söker. Kedjesökning där en bra referens leder vidare till en annan är något 

som jag kommer att fortsätta använda mig av om tillfälle ges i framtiden. Jag och Emma 

kompletterar varandra, då jag är mer verbal har jag haft rollen som moderator under 

fokusgruppsintervjun samt varit den som ställt frågorna vid de personliga intervjuerna. Jag 

lärde mig att det är skillnad på att vara moderator under ett gruppsamtal och skillnad på att 



33 
 

ställa frågor direkt till en enskild respondent. Som moderator var jag tvungen att hålla ett visst 

tempo och ställa snabba följdfrågor för att hålla diskussionen vid liv, men utan att 

diskussionen hamnade utanför våra nyckelteman. Att genomföra personliga intervjuer krävde 

rätt sorts följdfrågor för att komma på djupet, men det var lättare att lyssna till en person i 

taget. Jag har lärt mig att båda metoderna fungerar bra, men vid olika tillfällen och beroende 

på vilka som ska intervjuas. 

 

Att samla in empiriskt material är relativt enkelt men det krävs mycket tid och arbete när 

materialet ska analyseras och jag har lärt mig att det underlättar att försöka hitta en tydlig 

struktur med genomgående teman för att uppsatsen ska bli mer läsvänlig. Jag har utvecklat 

mina kunskaper i att rita modeller och lärt mig att även om det känns självklart för mig som 

författare måste det, vare sig det handlar om text eller figurer, också presenteras på ett tydligt 

och enkelt sätt för att det ska bli intressant och användbart även för läsaren.  

 

Att skriva en självständig uppsats har gett mig ökad kunskap om hur viktigt det är att 

argumentera för de slutsatser som dras och genom att knyta an till tidigare vetenskapliga 

studier ges stöd och belägg för det som påstås. Jag har lärt mig att trovärdighet och 

tillförlitlighet kan stärkas av att reflektera över för- och nackdelar av olika metodval. Tack 

vare konstruktiv kritik från handledaren har jag utvecklat mitt författarskap och det har också 

gett mig fördjupade kunskaper om uppsatsen ämne.  
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Bilaga 2 
Emmas reflektioner 

Under arbetets gång med den här uppsatsen har jag fått en större förståelse för ämnet och 

insett att det är ett viktigt område som många butiker borde bli bättre på. Det har krävts stort 

engagemang och disciplin för att genomföra studien, samtidigt som det har varit intressant att 

få fördjupa sig i ett område som känns intressant att undersöka. Till att börja med har jag lärt 

mig att identifiera och formulera ett relevant problem för detaljhandeln. Jag har också lärt mig 

att söka efter litteratur på ett systematiskt sätt i olika databaser, då det krävdes litteratur i form 

av både böcker och vetenskapliga artiklar, men också vikten av att använda flera olika källor 

för att få en nyanserad bild och ett trovärdigt resultat. Till denna litteratur har jag hela tiden 

försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt och kontinuerligt valt bort sådan information som har 

varit intressant, men inte varit relevant för just denna uppsats. Det har tagit tid att hitta 

relevanta teorier och passande modeller för ämnet, men under tiden har jag fått ta del av 

intressant forskning. Att sammanfatta teorin med det empiriska underlaget för att finna 

likheter och skillnader innebar också att jag fick granska det egna materialet mer självkritiskt, 

särskilt då det fanns en risk att svaren från intervjuerna kunde ha förskönats av 

respondenterna av olika anledningar. Genomgående har vi försökt att finna empiriska belägg 

för det vi kommit fram till och knyta an till tidigare forskning för att styrka uppsatsens 

reliabilitet.  

 

Arbetsfördelningen mellan oss författare har varit jämn och vi har kompletterat varandra på 

många sätt. Dels när det gäller fördelning av arbete, men också inom olika kunskapsområden. 

Vi har även haft förmågan att kunna se på saker annorlunda och ur olika perspektiv, vilket har 

varit lärorikt. Vi har båda kommit med idéer under arbetets gång, som vi sedan har diskuterat 

och reflekterat över för att komma fram till beslut. Vi har också motiverat varandra på ett 

positivt sätt. En viktig lärdom av detta arbete är att kunna samarbeta och kompromissa, vilket 

är något jag kommer att ha stor nytta av i framtiden, oavsett vad jag kommer att arbeta med.  

 

Utfallet av studien blev något annorlunda än förväntat. Efter att ha genomfört intervjuerna 

framkom det att det råder delade meningar mellan butikschefer och kunder om vad ett bra 

kundbemötande egentligen är. Det framkom också att kunderna inte har särskilt höga 

förväntningar på kundbemötandet och därför borde det inte vara speciellt svårt för 

butikspersonalen att leva upp till kundernas förväntningar eller till och med överträffa dem. 
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Kunderna berättade även att bemötandet inte anses vara speciellt viktigt, vilket inte var vad vi 

hade väntat oss i början av arbetet med uppsatsen. Jag anser att jag har lärt mig mycket av att 

skriva den här uppsatsen och hoppas att jag kan ta med mig dessa erfarenheter in i framtida 

arbeten.  
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till butikschefer 

1. Hur skulle du beskriva ett bra respektive dåligt kundbemötande? 
2. Har ni några rutiner och riktlinjer för hur personalen ska bemöta kunderna? 
3. Upplever ni att det finns tillräckligt med resurser för att följa uppsatta rutiner och 

riktlinjer angående kundbemötandet? 
4. Kundens humör påverkar och förstärker köpupplevelsen. Hur kan butikspersonalen 

arbeta med det? 
5. Försöker ni att känna av kundens humör för att anpassa bemötandet? 
6. Tar ni reda på vilka förväntningar era kunder har när det gäller personalens 

bemötande? 
7. Vilket är viktigast för er, att skapa transaktioner eller relationer med kunderna?  
8. Vad går ni främst på vid en rekrytering, utbildning eller motivation?  
9. Hur är rollerna fördelade i butiken och är personalen medvetna om dessa? 
10. Hur hanterar ni marknadsföringsmisstag, som till exempel feltryck i en annons? Har 

alla i personalen koll på aktuella kampanjer och hur får de sådan information?  
11. Hur viktigt tror du att ett bra kundbemötande är för att få lojala återkommande 

kunder? 
12. Mäter ni lojalitet på något sätt? 
13. Behandlar ni alla kunder lika? Prioriteras de som återkommer ofta eller prioriteras nya 

potentiella kunder? 
14. Arbetar ni med att skapa positiv word-of-mouth, alltså när en kund berättar för någon 

annan om sitt butiksbesök? 
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Bilaga 4  
Intervjufrågor till kunder 

1. Vad är ett bra respektive dåligt kundbemötande enligt er? 
2. Hur viktigt är det första intrycket av butiken och personalens bemötande? 
3. Vilka förväntningar har ni på kundbemötandet när ni besöker en klädkedjebutik? 
4. Vilka andra gester, förutom att personalen säger trevliga saker, upplevs som positivt 

av er? 
5. Vad är värst, otrevlig personal eller övertrevlig personal? 
6. Vad kan få er kundtillfredsställelse att öka? 
7. Har ni tänkt på om butiksbesöket känns annorlunda beroende på vilket humör ni är på 

när ni kliver in i butiken? Kan andra kunder som är på dåligt humör påverka er 
negativt? 

8. Är kundbemötande, butikslayout eller priset viktigast? 
9. Hur anser ni att en lojal kund är?  
10. Kan butikspersonalen göra någonting för att öka er lojalitet?  
11. Vad krävs för att ni ska berätta om en köpupplevelse för andra? 
12. Är kundbemötandet viktigt och har det någon betydelse för valet av butik?  


