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Sammanfattning 

Butikschefer kan ha stor nytta av att ha en god kontroll över hur butikens personal arbetar ut 

mot kunderna då medarbetarna är ett verktyg att konkurrera med mot andra butiker. Denna 

uppsats lägger fokus på den del i butiksatmosfären som berör just personalen i butiken, som 

är ett av de viktigaste konkurrensmedlen efter att kunden tagit sig till butiken. Många butiker 

har förutbestämda riktlinjer som personalen ska följa när de bemöter sina kunder. Om 

personalen blir för hårt styrda av dessa riktlinjer kan bemötandet från kundens sida uppfattas 

som konstgjort och inte baserat på en genuin vänlighet. Det är viktigt att personalen ser till de 

enskilda kunderna och bemöter varje kund på ett personligt sätt och ser dess behov. Det finns 

ett flertal metoder personalen kan använda för att få kunden att välja att genomföra sitt köp i 

butiken. Har personalen för låg kunskap om de produkter som säljs kanske kunden väljer att 

gå till en butik där det kan ges en bättre service och bättre hjälp med att välja produkter. Just 

på grund av detta är det viktigt att personalen är kunnig och kan jämföra olika produkter för 

att nå fram och tillfredställa kundens behov. I många fall kan det också vara så att kunden 

uppfattar säljaren på ett visst sätt, men att säljaren tänkte framstå på ett helt annat sätt. Detta 

sker bland annat när personalen säger sig vara noga med att hälsa på alla kunder, medan 

kunderna i flera fall ändå kan känna sig förbisedda. I uppsatsen belyser vi fler likheter och 

skillnader mellan kundernas och personalens uppfattningar samt ger fler förslag på hur 

personalen kan arbeta med sitt bemötande för att få kunderna att genomföra sitt köp i butiken. 

Uppsatsens slutsatser kan vara av intresse för butikschefer och butiksmedarbetare som arbetar 

med kundkontakt då den ger flera synpunkter till hur kundbemötande går till. 

 

Abstract 

The store manager can make great benefits of having an eye on how the staff works towards 

the customer, because the personnel is an important tool when competing with other stores. 

This paper is focusing on the part that relates to the staff in the store, which is one of the key 

tools in the competition for customers after the customer made it to the store. Many stores 

have guidelines which the staff should follow when they meet with customers. If the staff is 

too tightly controlled by these guidelines, customers can perceive the first encounter with the 

staff as artificial and as if the genuine friendliness does not exist. It is important that the staff 

looks at the individual customer and treat every customer in a personal way and that the staff 

can see the customer’s needs. There are several methods the staff can use to get the customer 
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to choose to make their purchase in the particular store. If the staff does not have a good 

knowledge about the products they are selling, the customer may choose to make the purchase 

in a store with better service and better help when it comes to choosing the products. It is 

important that the staff has got a good knowledge and is able to compare different products to 

reach each customer’s needs. In many cases it may also be that the customer perceives the 

seller in a certain way, but the seller was thinking of appearing in a different way. This occurs 

for example when the staff tells that they make sure to greet every customer, but the 

customers still may feel neglected in many cases. In this paper, we highlight more similarities 

and differences between customers and staff perceptions and give more suggestions on how 

the staff can work with their approach to get the customers to complete their purchases in the 

store. The conclusions of this essay may be of interest to store managers and store employees 

who are working with customers. The essay provides multiple views on how customer service 

works. 
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1. Inledning 

Under inledningsavsnittet förs en diskussion kring ämnet som uppsatsen kommer att beröra 

och sätter ramarna för dess omfattning. Här sammanställs information som vi vet idag och en 

diskussion över vad som är av intresse för uppsatsens kommande undersökning.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Att butiken lägger ett starkt fokus på sin marknadsföring kan underlätta för att få kunderna att 

upptäcka den aktuella butiken. Marknadsföringen kan genomföras genom att locka med olika 

erbjudanden (Parment 2008). Det finns mängder av olika marknadsföringstyper att använda 

för att locka kunder och att använda någon av dessa kan vara det första steget i att få dem att 

köpa något. Nationalencyklopedin definierar ett köp som ett ”avtal varigenom fast eller lös 

egendom överlåts mot betalning, köpeskilling”. Enligt Wanger (2002) kan ett köp härledas till 

begreppet kundpsykologi, vilket kan beskrivas som läran om kundens inre och yttre 

förutsättningar. Dessa förutsättningar berör kundens val och föreställningar utifrån produkter, 

tjänster och dess egenskaper och kan hjälpa till att ta reda på hur olika personer tänker vid ett 

köp. Mossberg (2003) anser att ett köp vidare kan liknas vid ett servicemöte och förklaras 

som ett möte mellan kund och butik.   

Butiken måste ha en tydlig segmentering för att nå rätt kunder, vilket med andra ord innebär 

att stor vikt bör läggas vid att identifiera vilka som är intresserade av de produkter butiken 

säljer (Parment 2008). Om personer från den utvalda målgruppen kommer in i butiken kan 

personalen lättare försöka övertyga dem att köpa någonting än personer som befinner sig 

utanför butikens valda målgrupp. Personalen innefattas i butiksmiljön och faller under den 

psykosociala miljön, vilken tillsammans med den interna miljön, kan påverka kunder som 

redan befinner sig i butiken. Den psykosociala miljön innefattar sociala faktorer i butik. Det 

kan vara möten med andra kunder och butikspersonalen eller som en påverkan från människor 

runt omkring kunden. Bland annat innefattas faktorer som berör det personliga mötet mellan 

personalen och kunden (Hernant & Boström 2010; Nordfält 2007), vilket är den del uppsatsen 

kommer att se närmare på och även hur butikens personal kan påverka till ett köp. För att ett 

servicemöte ska upplevas som lyckat är det viktigt att personalen läser av kundens humör för 

att sedan avgöra vilken typ av service som denne ska bemötas med (Mossberg 2003). Både 

antalet personal som kan hjälpa kunden i butiken och hur trevliga dessa är kan påverka till ett 

köp. Ju fler sociala anställda som kan hjälpa till, prata och diskutera med kunderna, desto mer 

intresserad blir kunden (Turley & Milliman 2000).  
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Echeverri (2010) beskriver personalens bemötande som en viktig del då detta kan påverka 

kundens totala upplevelse av butiken och dess kvalitet.  Idag använder sig många butiker av 

policys för hur bemötandet av kunder ska gå till. Det kanske inte alltid är positivt sett från 

kundens perspektiv att personalen följer regler för detta, då det kan kännas som ett konstgjort 

bemötande (Hernant & Boström 2010). Kunderna vill att det ska finnas personal med kunskap 

om produkterna och dessa ska vara hjälpsamma utan att vara påträngande. Om butiken 

däremot är mer exklusiv kan en påträngande säljpersonal till och med uppskattas, då det ofta 

handlar om dyrare varor och kunden själv inte helt kan övertyga sig själv om att genomföra 

köpet (Wanger 2002). Personalens bemötande kan även uttryckas genom kroppsspråket som i 

sin tur kan uttryckas i form av till exempel ögonkontakt, ett leende eller en enkel 

huvudnickning. Dessa olika sätt att uttrycka sig på har en påverkan på kunden och kallas för 

icke-verbal kommunikation. De olika faktorer som kan påverka till ett köp kan i efterhand få 

kunden att känna sig både nöjd eller missnöjd med ett butiksbesök (Webster 2000). Något 

som uppsatsen vill finna svar på är om personalen uppfattar sitt bemötande på samma sätt 

som deras kunder eller om det finns brister i kundbemötandet?  Vi vill därför diskutera 

nedanstående problemformulering.  

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar butikens personal ett köp? 

 

För att gå vidare i undersökingen kan det vara intressant att se om personalens bemötande 

gentemot kunderna upplevs på samma sätt av båda parter. 

- Är säljarens och kundens uppfattning densamma?  

1.3 Syfte 

Då möten mellan kund och butik förekommer ofta anser vi att det här är ett intressant ämne 

att undersöka och diskutera. I butiken förekommer ett så kallat servicemöte som beskriver ett 

möte mellan personalen och kunden (Mossberg 2003). Med tanke på att dessa servicemöten 

förekommer i många olika butiker uppstår det konkurrens om kunderna. Detta innebär att det 

blir allt viktigare att påverka kunden som redan är inne i butiken för att denne ska slutföra sitt 

köp i den aktuella butiken. I och med att butikens personal faller under benämningen butikens 

miljö blir det intressant att studera hur personalen agerar för att leda kunden till ett köp 

(Nordfält 2007). 
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Ett stort samband kan ses mellan kundens agerande och den service som erbjuds samt hur 

personalen bemöter sina kunder. De undersökningar som finns idag inriktar sig på vilka 

effekter butiksmiljön har på ett köp där personalens betydelse inkluderas. Då detta är ett 

intressant och aktuellt ämne, främst för butikschefer men även för medarbetare i butik, vill vi 

undersöka hur detta stämmer överens med verkligheten. Genom undersökningen vill vi därför 

tydliggöra vikten av personalens bemötande som avgörande faktor i kundens val av att köpa 

en produkt, då dessa områden inte blivit studerade så ingående tidigare från någont annan än 

butikens eget perspektiv. 

1.4 Avgränsningar 

Butiksmiljön kan delas in i tre olika delar som benämns interiör miljö, exteriör miljö och den 

psykosociala miljön. I uppsatsen behandlas enbart delen som berör den psykosociala miljön 

då detta riktar in sig bland annat på personalens påverkan på kundens köp som är en del i den 

psykosociala miljön. Vi har därmed valt bort delarna inom den psykosociala miljön som berör 

dofter, ljud, trivsel och känsel (Nordfält 2007). Varför vi valt att inte ta delen interiör är på 

grund av dess breda område och svåra mätbarhet. Delen exteriör tas inte upp på grund av att 

denna behandlar främst hur kunden tänker kring de faktorer som framställs utanför butiken. 

Delarna interiör och exteriör hamnar därmed utanför vår problemformulering. 

Nästa avgränsning sker mot elektronikbranschen då detta är en aktuell bransch, men 

framförallt på grund av att det är i en sådan butik som kunderna kan tänkas behöva ta hjälp av 

butikens personal när de ska bestämma sig för en produkt. Butiken kan behöva hjälpa till 

genom service och andra faktorer som kan övertyga kunden om att köpa. Detta med tanke på 

att en butik inom elektronikbranschen innehåller produkter som i många fall är svårare och 

mer komplexa. Då kan en välgenomtänkt observation genomföras men även intervjuer med 

både kunder och personal för att sedan undersöka hur viktiga de psykosociala faktorerna är 

för att ett köp ska ske.  
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2. Teoretisk referensram 

Teorin i uppsatsen presenteras under detta kapitel för att ge en fördjupad kunskap inom 

området. Denna teori skall sedan kopplas samman med empirin för att utgöra ett underlag för 

en analys och sedan svara på problemformuleringen i slutsatsen. Den teoretiska 

referensramen berör delarna köp, personal och bemötande, då dessa är de delar som är 

aktuella för att finna uppsatsens problem. Delen som berör Köp innefattar kundens väg och 

val fram till ett färdigt köp. Här berörs även kundens behov och hur man kan arbeta med 

detta. Nästa del – Personal, handlar om personalens betydelse i butiken och hur personalen 

bör jobba för att nå sina kunder på bästa sätt. Den sista delen i den teoretiska referensramen 

har vi benämt Bemötande och denna del berör hur personalen kan jobba med att bemöta sina 

kunder. Vi har valt dessa delar då de innefattar sådant som berörs i ett möte mellan en kund 

och butikspersonal. 

2. 1 Köp 

Ett köp i en elektronikkedja är i de flesta fall inte ett rutinköp. Det benämns mer fördelaktigt 

som ett ofrekvent köp då det handlar om dyrare och mer komplexa produkter som inte köps så 

ofta, till skillnad mot till exempel en matvarubutik där köpen kan ske mer frekvent och lite 

mer på rutin (Baines m.fl 2008). Köpet innefattas som en del i modellen som kallas 

köpprocessen. Detta är en modell som följer de val och beslut en kund fattar från att ett behov 

uppstår och fram till att det slutgiltiga köpet äger rum. Köp är den näst sista delen i processen 

och brukar sägas vara den minst invecklade fasen (Hernant & Boström 2010). Vägen fram till 

köpet börjar med att kunden känner ett behov som kan beskrivas som att kunden inte befinner 

sig i det tillstånd denna önskar befinna sig i (Nordfält 2007).  

Ett behov kan enligt Wanger (2002) vara av två olika karaktärer. Den första är ett ”naturligt 

behov” som beskrivs som ett behov som vi alla har och alla har fötts med. Det handlar om 

biologiska behov såsom att äta exempelvis, vilket gör att vi måste tillfredställa behovet. Den 

andra typen av behov sägs vara konstgjorda och har på något sätt blivit skapat hos kunden 

genom en driven säljare, en reklamfilm eller något liknande (Wanger 2002). Enligt Nordfält 

(2007) är det detaljhandelns uppgift att påminna kunderna om de behov som redan finns. När 

ett behov uppstått påbörjas en informationssökning som först görs internt, som innebär att 

kunden söker i sitt minne efter passande produkter som skulle kunna ta personen till det 

önskade tillståndet. Har kunden inte tillräckligt med tidigare erfarenheter av produkten kan 

det krävas att denne går vidare och gör en extern sökning som exempelvis kan handla om att 
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söka information på internet, läsa olika tidningar med annonser eller reklam och det går även 

att söka information genom att fysiskt besöka en butik. Nästa steg i processen handlar om att 

göra en utvärdering av de alternativ som funnits genom informationssökningen för att sedan 

bestämma sig för att köpa en produkt, genomföra köpet och efter det göra en utvärdering av 

den produkt man köpt. Den information som kunden får av sin utvärdering efter köpet lagras i 

minnet till nästa gång ett liknande eller samma behov uppstår (Nordfält 2007). 

När en kund besöker en butik vill butiken att minnet av besöket ska finnas kvar hos kunden 

för att denne ska tänka på den aktuella butiken nästa gång behovet uppstår. Det här kan 

butiken göra genom att till exempel ha ett passande och bra sortiment, en lagom prisnivå, ha 

en miljö som känns behaglig för kunden, som till exempel att se till att inte ha för hög volym 

på sin bakgrundsmusik eller för hög temperatur i butiken. Något annat som kan hjälp till att 

hålla minnet av butiken vid liv hos en kund är genom sin säljpersonal som kan hjälpa 

kunderna om behovet av hjälp uppstår (Hernant & Boström 2010).  

2.2 Personal 

Baker & Levy (1992) belyser att en stor del av butikens miljö är dess personal, och det är en 

viktig faktor för att få kunderna att stanna längre i butiken. Att kunden stannar kvar längre i 

butiken är till fördel för butiken då det ger en större möjlighet att kunden handlar något mer. 

En god butiksmiljö bör vara nyskapande, komplex och aktiv och för att få en mer aktiv butik 

och lättare framkalla köp hos kunden är det en god idé att ha fler anställda, vilket medför en 

ökad aktivitet. Baker & Levy (1992) trycker också på att om det finns för lite personal i 

butiken försämras aktiviteten och kundens upplevelse blir sämre. Antal anställda, deras 

utseende och beteende är sådant som kan forma kundens uppfattning om huruvida 

servicenivån i butiken är bra (Baker & Levy 1992). Det kan även vara viktigt för butiker att 

ha personal som finns tillgänglig för kunderna i butiken för att de ska, så fort de behöver 

hjälp, kunna hitta någon att fråga (Wanger 2002). I servicemötet
1
 påverkas personalen och 

kunderna av varandra och hur personalen väljer att uppträda kommer att påverka kundens 

upplevelse av situationen. För att mötet ska bli så lyckat som möjligt, för båda parter, behöver 

butikspersonalen läsa av kunden för att sedan anpassa sig efter dennes sinnesstämning. Om 

kunden exempelvis upplevs som stressad kan mötet behöva snabbas på från personalens sida 

för att skapa en tillfredställd kund (Mossberg 2003).  

                                                 
1
 Ett möte mellan personal och kund 
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Servicemötet kan innefatta något som kallas för icke-verbal kommunikation. Detta belyser 

Webster (2000) och delar även in denna kommunikation i ett flertal olika aspekter som 

belyser kundens upplevelse av mötet. Hur personalen väljer att tala till kunden kan påverka 

kundens upplevelse och ge en ökad känsla av välvilja och pålitlighet. Detta kan framkallas 

genom att personalen håller ett bra röstläge med en vänlig framtoning och undviker att 

avbryta kunden. Om personalen istället väljer att tala högt och med en stressad framtoning 

och avbryter kunden, kan situationen istället upplevas som obekväm. Ytterligare en aspekt i 

den icke-verbala kommunikationen är personalens kroppspråk, som även den kan avgöra 

kundens totala upplevelse av besöket. Delar som berör detta kan vara ansiktsuttryck som visas 

upp genom exempelvis ett leende eller ögonkontakt och som vidare kan öka känslan av 

artighet. Genom en enkel huvudnickning upplever kunden en större empati från personalen, 

men även en viss tillit. Att använda sig av kroppsberöring i en säljsituation kan öka känslan 

av vänlighet (Webster 2000), samtidigt som detta ska hanteras med aktsamhet då olika 

kulturer ser på beröring på olika sätt, vilket gör att kroppsberöring istället kan skapa en 

negativ upplevelse (Mehrabian 2009). Den sista aspekten berör kategorin klädkoder, där det 

beskrivs att en fysiskt attraktiv person har lättare att skapa en trovärdig upplevelse för kunden. 

Kunderna upplever även personalen som mer kompetent och vänlig om att denne anses ha ett 

trevligt utseende och en ordningssam klädsel (Webster 2000). 

2.3 Bemötande  

Människor bemöter andra människor olika efter situationer. Exempelvis var mötet äger rum, 

humör eller vilka människor som ingår i mötet. Personalens bemötande är en viktig del i 

servicemötet då detta ofta bidrar till den totala upplevelsen av butikens kvalitet. Det är just 

bemötandet som kan avgöra om en kund är nöjd eller missnöjd med sitt besök och eventuella 

köp i butiken (Echeverri 2010). Wanger (2002) belyser vikten av att personalen framställer 

sig som tillgängliga för kunderna, som då känner en större bekvämlighet att be om hjälp. I den 

aktuella säljsituationen förväntar sig kunden att bli bemött på ett visst sätt och huruvida detta 

överensstämmer med servicemötet är avgörande för hur pass nöjd kunden känner sig 

(Echeverri 2010). 

Bemötandet i en butik kan även förklaras som formellt eller informellt bemötande och 

situationer inom det formella bemötandet ska hållas inom vissa ramar - som i en striktare 

yrkesmässig situation. Situationer inom det informella bemötande är på ett mer vänskapligt 

och personligt plan där en stor hjälpsamhet ska hägra. Men det är föreningen av dessa som 
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utgör servicemötet och avgör kundens upplevelse av mötet (Echeverri 2010). Inom 

bemötandet faller den personliga servicen som brukar delas in i en skala som beskriver hur 

servicenivån ser ut i en butik. Den första punkten är självbetjäning. Här är det kunderna som 

genomför köpen på egen hand i butiken och butikens personal ger inget eller endast lite hjälp 

till kunden. Nästa steg kallas självval. Kunden gör största delen av köpet själv, men butikens 

personal hjälper till något mer än i första punkten, självbetjäning. Den sista punkten i skalan 

blir fullservice. Här erbjuder butiken personal som kan hjälpa kunderna i de olika faserna i 

kundens köpprocess och personalen är ofta kompetent med mycket kunskap som de kan dela 

med sig av till kunderna (Hernant & Boström 2010).  

Enligt Winsted (2000) finns det en teori som följer olika bemötandestilar vilka med fördel kan 

användas av en butiks personal. Äkthet eller naturligt bemötande handlar om att kunden inte 

ska känna sig påtvingad personalens hjälp, utan de vill att personalen ska ge ett 

förtroendegivande intryck. Omsorg handlar om att visa empati och att visa intresse för 

kunden. Vidare framkommer begreppet kontroll som delas upp i tre olika typer; att kunna ta 

kontroll i en svår situation och samtidigt vara flexibel, ha förmågan att reducera stress och att 

kunna ta beslut, samt skapa lösningar till en situation. Artighet är den dimension som man 

oftast hör nämnas när man diskuterar vad som påverkar kunder i en köpprocess. Det är en 

viktig del i butiken att dess personal upplevs som artig. En personal som uttrycker vänlighet 

är en av de viktigaste punkterna men även den del som kan manipuleras. Genom att 

manipulera vänlighet kan kunden vilseledas till köp via den vänliga fasaden som personalen 

upprätthåller. För att istället skapa en god stämning och för att kunden ska känna sig lite extra 

viktig i mötet används något som kallas för personalisering som har innebörden att se varje 

kund och anpassa bemötandet efter denna.  Kunden ber om hjälp av en anledning och därmed 

är det viktigt att personalen med en viss snabbhet och ett visst tempo ser till att kunden får 

den hjälp som eftersöks (Winsted 2000). 



8 

 

3. Metod 

Metoden beskriver arbetsgången från att finna den problemställning som är verksam i 

uppsatsen till det färdiga resultatet av undersökningen samt slutsatser som funnits. Ett 

redogörande för de val som gjorts finns även under denna rubrik, men även ett redogörande 

för de val som kunde ha gjorts på ett bättre sätt för att finna ett bättre slutresultat. 

Att hitta rätt problemformulering var en lång process som krävde mycket tid och eftertanke. 

Då problemformuleringen är uppsatsens ramar och har som syfte att besvaras i slutsatsen är 

det viktigt att den är väl utarbetad. Detta fann vi svårt under inledningen av arbetet kring 

uppsatsen och det krävdes många diskussioner för att nå vår slutgiltiga problemformulering 

som idag lyder: Hur påverkar butikens personal ett köp? För att få ett djupare resonemang 

utformades underfrågan – är säljarens och kundens uppfattning densamma? Underfrågan 

önskade få svar på hur säljaren och kunden uppfattade säljarens bemötande gentemot kunden. 

För att komma igång med skrivandet fyllde vi i något som kallas ”uppsatsens pentagon”, som 

Rienecker & Jorgensen (2011) förklarar är uppsatsens grund. Genom att göra detta fick vi 

tydliga punkter att följa som gjorde att vi lätt kunde påbörja att skriva vår uppsats.   

Genom tidigare nämnda avgränsningar valdes att utföra undersökningen inom 

elektronikbranschen då detta är en aktuell bransch där personalen har en stor betydelse för 

kunderna. Här kan kunden dessutom behöva mer hjälp med varorna, då dessa är mer 

komplexa och en viss kunskap krävs när man väljer mellan flera produkter.  Då vi medvetet 

valde att avgränsa oss mot personalen inom elektronikbranschen, kan detta ses som en explicit 

avgränsning som innebär att tydliga avgränsningar utförs av skribenterna. Vår 

problemställning ansågs vara relativt klar då det finns ett flertal tidigare studier om 

personalens betydelse för kunden. En oklar problemställning skulle istället använts om 

problemställningen ville finna svar på något som det tidigare inte forskats omkring så pass 

omfattande (Jacobsen 2002). Problemställningen kan också beskrivas som beskrivande, då 

den vill finna svar på hur en butiks personal agerar gentemot kunden. Det är inte av intresse 

att finna varför personalen agerar som den gör, utan enbart hur. Därför passar inte kriterierna 

för en förklarande problemställning som då vill veta varför något är som det är (Jacobsen 

2002).  

När litteraturen skulle samlas in inleddes arbetet med att läsa de kursböcker som varit aktuella 

under studietidens kurser. För att hitta mer djupgående artiklar om det ämne vi valde, 

studerades referenslistorna i de olika böckerna. När intressanta artiklar hittades söktes dessa 
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upp med hjälp av Google schoolar eller via högskolebibliotekets tidsskriftsamling. För att få 

extra inspiration sökte vi även på tidigare utförda uppsatser via Högskolan i Skövde genom 

systemet DiVA publikationer. Detta gjordes framförallt för att kolla dessa referenslistor för att 

hitta ytterligare material. Böcker och artiklar söktes även upp via stadsbiblioteket.     

Under hela skrivperioden hade vi Blooms Taxonomi i bakhuvudet då det är viktigt att skriva 

på en så hög nivå som möjligt. Följer man taxonomin och ser till att hela tiden sträva uppåt på 

skalan, är det mer troligt att uppsatsen skrivs med hög kvalitét (Rienecker & Jorgensen 2011). 

När vi började fundera över hur vi ville samla in data till undersökningen klargjordes det att 

den så kallade kvalitativa metoden passade oss bäst. Detta för att vi redan från början hade en 

idé om vad vi ville undersöka och genom detta kan en äkthet om personalens påverkan 

framställas (Jacobsen 2002). Genom att endast personalen undersöktes som faktor användes 

inte hela butiksmiljön och därmed utfördes en mer djupgående undersökning inom den valda 

faktorn.  

3.1 Datainsamling 

Valet av hur vi samlade in data till undersökningens empiri gjordes till största del genom 

kvalitativa data. Undersökningen inleddes med att genomföra en dold observation av 

personalens beteende i den utvalda butiken, Elgiganten. Det innebär att observationen skedde 

utan medvetande från personalens sida och detta för att få ett så realistisk och verklig 

uppfattning av butikens personal som möjligt (Repstad 2007). Varför en observation 

genomfördes var för att vi ville skapa oss en djupare förståelse över hur kunderna uppfattar 

personalen, men även hur personalen agerar i en verklig situation. Att just butiken Elgiganten 

valdes är för att det är en av de större elektronikbutiker som finns. Fortsättningsvis utfördes 

individuella intervjuer med tre stycken säljare i butiken och tio stycken kunder som hade 

handlat i butiken. Vi talade med alla tillgängliga säljare i butiken, vilket alltså var tre stycken. 

Detta på grund av att vi ville få en så stor insikt i olika skillnader och likheter mellan 

personalens sätt att bemöta sina kunder som möjligt. När kunderna skulle intervjuas var 

tanken från början att välja tre kvinnor och tre män, men då det är svårt att säga om butikens 

målgrupp verkligen är hälften kvinnor och hälften män valde vi att välja ut respondenterna 

slumpvis. Under utförandet av intervjuer utökade vi antalet respondeter till tio stycken då vi 

inte tyckte att svaren blev tillräckligt djupgående i vissa intervjuer då kunderna inte hade så 

mycket tid. Individuella intervjuer var en passande intervjuform både för intervjuerna med 

kunderna och med personalen, då vi ville få en insyn i hur kunderna tänker och vad de ansåg 
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om personalens agerande samt hur personalen själva ansåg att de agerar. Redan innan 

intervjuerna ansåg vi att en djupgående individuell intervju med kunderna utanför butiken kan 

vara svår att genomföra då denna metod kräver mycket tid. Denna intervju blev därför en 

kombination av den kvalitativa och den kvantitativa metoden då vi valde att standardisera 

frågorna som ställdes något mer än i en rent kvalitativ metod (Jacobsen 2002). Intervjuerna 

baserades på ett antal huvudfrågor för kunder och ett antal för personal. Till de huvudfrågor 

där vi ville ha ett ytterligare mer djupgåede svar, valde vi att försöka ställa en ”varför-fråga” 

enligt ”varför-varför-varför-metoden”, som bidrar till ett djupare svar ifrån respondenten 

(Wanger 2002), eller en liknande fråga som kunde fortsätta diskussionen inom samma 

område.  

Valet över vilka respondenter som skulle delta i intervjun skedde slumpvis efter butikens 

målgrupp och de som besökte butiken under dagen. Vi valde ut respondenter helt slumpvis 

när kunderna steg ut ur butiken och hade genomfört sitt köp. Från första början bestämde vi 

att vi skulle intervju sex stycken kunder, men utökade detta under intervjuernas gång till tio 

stycken då vi ansåg att vissa kunder inte gav så pass djupgående svar som vi hade önskat. 

Intervjuerna med såväl kund som personal genomfördes enligt termen ”ansikte mot ansikte” 

då detta leder till en större sanningsenlighet och det är lättare att skapa en personlig kontakt 

med respondenten på detta sätt. Detta är till fördel i jämförelse med ett telefonsamtal då den 

kontakten kan vara svår att uppnå. Intervjuerna med personalen ägde rum i butikens 

personalrum då den platsen kändes mest avlägsen och mest naturlig, detta för att få så ärliga 

svar som möjligt från personalen men även för att skapa en trygghet och behaglig miljö. 

Kunderna intervjuades när deras köp slutförts och detta skedde i en konstlad miljö
2
 då vi inte 

kan skapa en naturlig miljö för varje kund. För att kunna föra ett bra samtal krävs det full 

uppmärksamhet mot respondenten och därmed valde vi att spela in samtliga intervjuer istället 

för att anteckna. Genom att samtalen spelades in kunde dessa senare skrivas ner mer 

ordagrant. För undvika en negativ stämning angående valet att spela in intervjuerna 

förklarades anledningen till detta vilket var för att inte missa någon viktig information och 

kunna ta del av deras åsikter till fullo (Jacobsen 2002). Med tanke på att intervjuerna skedde i 

anslutning med butiken kunde inte några längre intervjuer genomföras. I enlighet med 

Jacobsen (2002) bör inte en intervju vara för lång då detta lätt tröttar ut både intervjuare och 

respondent. Vi valde därför att ha färre frågor och fördjupa oss något i varje fråga. 

                                                 
2
 En miljö som varken intervjuare eller respondent är bekant med 
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3.2 Metodkritik  

Många val har utförts under arbetets gång och dessa kan även ha påverkat det resultat vi kom 

fram till. Det ämnesområde vi valde att skriva om krävde mycket arbete då det egentligen är 

en del av ett större område. Vi hittade mycket olika och intressanta fakta men vi fick konstant 

ha i åtanke om det var relevant för undersökningen. Vi upplevde att det var mycket svårt att 

hitta passande litteratur och på grund av detta kan uppsatsens teoretiska referensram uppfattas 

som aningen tunn. Däremot ansåg vi att den information som samlats in hade tillräckliga 

förutsättningar för att skapa en givande analys och slutsats. 

Vi valde att rikta oss mot en butik för att kunna behålla en rimlig bredd för vad uppsatsen 

kräver. Genom detta val gav det oss möjligheten att istället gå in på djupet i den aktuella 

butiken. Om vi istället valt att studera flera olika butiker men mindre ingående finns risken att 

uppsatsen tappat en god kvalitet och trovärdighet. I slutsatsens sista del beskrivs det hur den 

här undersökningen kan utvecklas i en eventuell fortsatt forskning, där detta kan vara ett 

exempel. 

Vi valde att inte ha några långa intervjuer med kunderna då det kan bli svårt att hålla kvar 

kunden så pass länge med tanke på att intervjun ägde rum utanför butiken. Även intervjuerna 

med personalen blev något kortare än vad Jacobsen (2002) anser är rimligt i en kvalitativ 

ansats, cirka tjugo minuter, då personalen hade mycket att göra. Risken med att ha korta och 

mindre djupgående intervjuer var att vi gick miste om viktig information som vi kanske hade 

kunnat få fram genom att hålla längre intervjuer (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) menar på 

att intervjuer under trettio minuter är för kort för att vi skulle kunna få fram den information 

som är relevant, men om vi valt att hålla intervjuerna inom den tidsramen hade troligtvis 

väldigt få respondenter tagit sig tid att delta i undersökningen. Alternativet till den kvalitativa 

metod vi arbetade efter skulle vara en blandad metod där vi kunnat blanda en djupgående 

kvalitativ metod med en kvantitativ metod. Denna metod innebär att intervjufrågorna är mer 

strukturerade och gör att man kan få svar på mer specifika frågor om området (Jacobsen 

2002). Den rena kvalitativa metoden inte hade passat oss då den saknar det djup vi önskade få 

fram genom vår undersökning. Vi tror inte heller att en rent kvantitativ undersökning hade 

gett så pass djupgående svar vi hoppades på att få. 

Genom att vi valde att hålla samtliga kundintervjuerna utanför den aktuella butiken ledde 

detta till att kunderna inte kunde uppleva den naturliga miljö som personalen kunde med 

tanke på att det är deras arbetsplats. Det kan ha påverkat kunderna på så sätt att de känner en 
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större osäkerhet i miljön, men logiskt sett kunde vi inte åka hem till varje respondent och vi 

ansåg att platsen utanför butiken var den bästa möjliga för situationen. Personalen däremot 

kunde uppleva den naturliga miljön då arbetsplatsen är en bekant miljö för dem och detta 

ledde till en större säkerhet (Jacobsen 2002). Frågan är dock, om vi hade valt att utföra 

intervjuerna med personalen på en plats som inte klassificeras som naturlig, skulle deras svar 

blivit ärligare då de inte befinner sig på arbetsplatsen och känner förpliktelse att svara 

”korrekt” i enlighet med företaget? Jacobsen (2002) belyser detta i sin bok genom att förklara 

hur en så kallad konstlad miljö kan leda till konstlade svar och detta innebär att svaret från 

respondenten hade kunnat bli olika beroende på var intervjun ägde rum.   

Den ”varför-varför-varför-metod” vi från början hade tänkt använda i enlighet med Wanger 

(2000) efter varje intervjufråga visade sig inte vara passande för vår undersökning och vår typ 

av frågor då respondenterna i de flesta fall endast upprepade det svar de redan hade gett. 

Istället ställdes en varför-fråga eller en vidareutveckling på frågan endast de gånger vi ville ha 

ett mer fördjupat svar. 

Den tidpunkt vi utförde intervjuerna med kunderna var en måndag kl 13:00- 15:00, vilket kan 

ha lett till att vi missade en del av målgruppen och att flera hade bråttom tillbaka från 

lunchraster och inte hade tid att svara på våra frågor. Hade vi utfört intervjuerna något senare 

hade vi fått en större bredd i vår målgrupp och kanske även mindre stressade respondenter. 

Vidare har vi i efterhand funnit att en del intervjufrågor kunde ha förändrats för att ge bättre 

och mer intressanta svar, vilket blir något vi får tänka på till nästa gång en liknande 

undersökning genomförs. Något som kunde ha gjorts innan genomförandet av intervjuerna 

var att själva test-genomföra intervjuerna på oss själva och se vilka svar som möjligen kunde 

framkomma och även fundera ut vissa fortsättningsfrågor i de fall djupare svar ville nås. 

De punkter som kunde studeras utifrån synvinkeln där vi som intervjuare utgjordes för kunder 

studerades vid den första observationen, medan den del som krävde kunder studerades vid ett 

senare tillfälle i butiken.  

Samtliga intervjuer ansågs vara öppna vilket innebar att vi informerade respondenterna i 

vilket syfte frågorna ställdes. Om vi istället valt att hålla intervjuerna dolda och inte avslöjat 

vårt syfte skulle vi kanske fått fram ett annorlunda svar eller resultat på grund av att det skulle 

vara svårt att få respondenterna att delta i undersökningen och ge uppriktiga svar när de inte 

vet i vilken mening de svarar för. Vi valde även att garantera respondenterna en total 
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anonymitet i undersökningen som vi tror kan bidra till att deras svar blev ärligare än om vi 

valt att ha med deras namn då deras åsikter förknippas direkt till deras namn (Jacobsen 2002). 

Intervjuerna spelades in och för att undvika missförstånd med respondenten valde vi att 

förklara varför inspelning skedde. Om vi istället valt att ta anteckningar under intervjuerna 

hade vi troligen missat viktig information men vi hade visserligen kunnat få fram information 

som inte kommit upp om mikrofonen inte varit på. Men det är olika beroende på vem det är 

som intervjuas och hur denne är som person och det är en del som inte går att ta hänsyn till. 

Men Jacobsen (2002) menar även på att intervjuarna lätt kan slappna av när inspelning sker 

genom att anteckningar inte utförs så det var en sak att ha i åtanke vid intervjutillfället. Detta 

försökte vi undvika genom att hela tiden hålla ögonkontakt med respondenten, lyssna och 

ställa ytterligare frågor när vi ville ha utförligare svar. 
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4. Empiri 

Empirin är resultatet av den observation och de intervjuer som genomfördes med en 

elektronikkedjas personal samt kunder. Denna information ska närma sig en analys, för att 

sedan finna slutsatser som står i enlighet med uppsatsens problemformulering. 

4.1 Observation 

En observation genomfördes där personalens bemötande gentemot kunderna observerades och 

ett flertal punkter noterades i deras agerande. När vi kom in i butiken var det endast en säljare 

som hälsade på oss, men många fler fanns i butiken. Det var vidare ingen i personalen som 

erbjöd oss någon hjälp när vi gick genom butiken. Ett antal andra kunder som fick hjälp 

kunde dock utskiljas i butiken och det vi kunde se utifrån detta var att personalen hade ett bra 

kroppspråk mot kunden. De log och nickade samt hade ögonkontakt med kunden. Personalen 

talade också till kunderna med en lugn och behaglig betoning i rösten. Första gången vi 

passerade ingången var det många i personalstyrkan som fanns direkt vid entrén, alla vid 

samma säljdisk. Ytterligare ett varv med observation utfördes något senare och personalen var 

då utplacerad vid olika områden i butiken. Något annat som kunde märkas var att det var flera 

i personalstyrkan som passerade oss utan att använda sitt kroppspråk på ett inbjudande sätt 

eller hälsa. Direkt vid entrén i butiken syntes att personalen hade enhetlig klädsel och följde 

en klädkod. Något som var fördelaktigt för personalen var att samtliga log och såg glada ut. 

4.2 Intervju med personal 

Samtliga av de intervjuade i personalen ansåg att bemötandet av en kund bör grundas i ett 

trevligt mottagande, detta genom ett leende eller en hälsning på de kunder som kommer in i 

butiken. Två av tre av personalen bemötte samtliga sina kunder på samma villkor och på 

samma sätt för att sedan utgå från deras behov medan en av tre ansåg att det viktigaste i 

bemötandet av kunderna var att man såg varje kund för en enskild individ och efter dennes 

behov.  

Vad gällande de bestämda riktlinjer som kan finnas för personalens bemötande mot kunderna 

blev svaren blandade. En säljare svarade ja och ansåg att det fanns tydliga riktlinjer för detta, 

medan en annan person ansåg att det inte alls fanns några riktlinjer och den sista personalen 

valde att svara både ja och nej. När vi sedan vidareutvecklade frågan och frågade om de fått 

någon utbildning i hur kunderna ska bemötas visade det sig att de faktiskt hade riktlinjer att gå 

efter och hade även fått utbildning i bemötande. Ett uttryck som ofta dyker upp i en av de 
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intervjuades svar var att lyssna på kunden, där denne poängterar att detta är en mycket viktig 

del i bemötandet.  

”Om man inte lyssnar på en kund spelar det ingen roll hur bra dealer du har, för då har du ändå 

inte tillmötesgått kunden” 

En av de intervjuade säljarna beskrev att de gärna avvaktar med att fråga om kunden vill ha 

hjälp på grund av att en del kunder vill titta i lugn och ro och att det gäller att läsa av kunden. 

Han ansåg att när en kund observerat en produkt en längre tid är det stor möjlighet att denne 

kommer behöva personalens kunskap för att fatta ett beslut och då går denne säljare fram och 

frågar. De andra intervjuade väljer att inte utgå från hur kunden beter sig, utan väljer att fråga 

kunden direkt om hjälp önskas och vilken produkt som efterfrågas.  

Ibland påträffas kunder som är på dåligt humör i butiken och här håller samtliga säljare med 

varandra om att deras mål är att de vill att kunden ska lämna butiken gladare, nöjdare och med 

ett större välbehag. Här fortsätter en av de anställda att trycka på vikten i att anpassa sig efter 

varje individ. Att det är viktigt att se kundens humör så att denne inte upplever säljaren som 

varken påträngande eller passiv. En säljare nämner att - för att omvända en negativ kund 

krävs det att hela tiden fortsätta vara positiv för att försöka skapa bättre förutsättningar för 

kunden.  

”Många gånger har jag lyckats omvända en arg kund som sedan går ut i butiken glad och det är 

ju jättebra” 

Det omnämns under intervjuerna att personalen fått en kurs som handlade om kroppspråkets 

betydelse där personalen fick lära sig grunderna i hur de ska agera i olika säljsituationer. En 

av de intervjuade vill tro att kroppspråket används på ett omedvetet sätt och att denna säljare 

själv jobbar mycket med att skämta och vara positiv. Alla säljare nämnde att det de främst 

fokuserade på var att le och hålla ögonkontakt. 

”Någonstans blir det lite kameleonteffekt.”  

Ovanstående citat anser en av säljarna stämmer in på bemötandet av olika typer av kunder i 

användandet av ett formellt eller informellt bemötande. Denne ansåg det som fel att behandla 

någon som en stereotyp och generalisera kunderna och väljer istället att bemöta alla på samma 

sätt. En annan åsikt var att börja med att bemöta kunden på ett formellt vis för att sedan läsa 

av kundens personlighet och att sedan anpassa bemötandet därefter. Den tredje säljaren ansåg 
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sig själv mestadels ha ett informellt bemötande, men att det handlar mycket om att läsa av 

kunden då det är kunden som ska känna sig bekväm i mötet. 

När det vidare gäller frågan om vilken utbildning personalen fått berättade dem att 

utbildningen gett kunskap om exempelvis hur de ska bemöta kunderna genom hela säljmötet. 

En av de intervjuade ansåg att det aldrig går att bli en färdigutvecklad säljare och menar 

därför på att nya utbildningar alltid är en positiv del i arbetet. En av säljarna trycker på vikten 

att lära sig att urskilja de olika köpsignalerna hos kunden, speciellt dessa som kunden själv 

inte hade tänkt på. Den tredje intervjuade säljaren trycker mer på att visa kunden en produkt 

som de inte visste fanns, detta för att underlätta för kunden och använda sin kunskap för att 

förbättra kundens nöjdhet med sitt köp. 

”Om vi säger att någon ska köpa en 30 meter lång nätverkskabel kanske det är smidigare med en 

router så man slipper dra sladd” 

Säljarna ser vikten i att kunna jämföra olika produkter för att finna det som bäst passar 

kundens önskemål. En av säljarna trycker på att kunder ibland kommer in med ett önskemål 

som inte alls är lämpat för deras ändamål. Genom detta använder säljaren sin kunskap för att 

kunna jämföra olika produkter mot varandra och för att lyfta fram de fördelar som kan finnas 

med en helt annan produkt. Angående utplaceringen av personal i butiken trodde endast en av 

tre intervjuade säljare att det finns ett strategiskt tänk bakom. Denna person anser att det 

handlar om att lära sig att se och vara tillgänglig där kunderna rör sig i butiken. Två av tre tror 

däremot inte att någon strategisk plan finns över hur personalen är placerad i butiken. En av 

dessa säljare menar på att personalen står på den avdelning där deras specifika 

kunskapsområde är och att det skulle vara omöjligt att kunna alla områden i hela butiken.  

”Det skulle vara en omöjlighet att kunna alla områden i hela varuhuset - då är man duktig. Man 

vill ändå vara specialist på just sitt område. Men jag tänker inte strategiskt var jag står i butiken” 

Samtliga intervjuade i personalen lägger en stor vikt i atnämner att de vill undvika att tvinga 

på kunden någon produkt dem inte behöver, utan frågar alltid vad kunden ska använda 

produkten till och ser till kundens bästa. En av säljarna uttrycker att denne gärna försöker 

sälja en komplett lösning – att presentera produkter som ett färdigt paket - till kunden istället 

för att använda sig av fenomenet merförsäljning. En annan åsikt som framkommer är att det 

finns de kunder som bara är inne för att köpa en nyttoprodukt, men att det finns även dem 

som vill ha det senaste och där räcker det ofta med att visa upp en ny produkt för att väcka ett 

nytt behov hos kunden. 



17 

 

”Sen finns det dem som vill ha det senaste, exempel en media steram bara för att det är ballt att ha 

den. Det är absolut många som köper en sådan istället bara för att jag visar att den finns och att 

det är en häftig produkt. Sånna människor lär man sig att känna igen.” 

I butiken kommer det ibland in stressade kunder och då kan inte alltid personalen tillgodose 

dennes behov och vid dessa fall kan det vara mest gynnsamt att acceptera att kunden har 

bråttom och slutföra dennes önskemål så snabbt som möjligt. Personalen menade även på att: 

” Det viktigaste är att säga till kunden att det här kommer gå fort, då det lugnat ner dem 

direkt”. Dem säger att det kan vara en idé att vara ärlig mot kunden och fråga om vi kan lösa 

en del idag och resten en annan dag när kunden inte är lika stressad. En ur personalstyrkan 

beskrev ett möte med en besvärad eller stressad kund och ansåg att om kunden verkade 

mycket stressad och inte verkade mottaglig för hjälp är det en god idé att invänta att kunden 

ber om hjälp istället för att fråga kunden direkt om denne vill ha hjälp. När personalen hjälper 

sina kunder tar detta olika lång tid beroende på ärende och kundens personlighet samt humör. 

Två av tre av de intervjuade berättade att de inte tänkte på hur lång tid de tog med varje kund, 

utan det fick ta den tiden som krävdes för att kunden skulle känna sig nöjd. Båda dessa säljare 

menade på att när det var många kunder i kö som väntade på hjälp är det viktigt att se även 

dessa kunder och exempelvis meddela att personalen har sett dem och att dem kommer att få 

hjälp om en liten stund. En av dessa säljare berättade att de kunder som stod i kö då fick 

avgöra om dem hade tid att vänta en stund och säljaren ansåg då att denna gjort det bästa av 

situationen. Detta medan en annan säljare ansåg att det inte fungerar att ta för lång tid med att 

hjälpa en kund då fokus hela tiden är att arbeta produktivt och även för att tjäna in pengar till 

företaget.  

”Man får ta det så professionellt som möjligt. ’Nu har jag fler på kö, kan du vänta’?” 

Personalen anser att dem vill bli sedda som professionella och detta stödjs genom att samtliga 

i personalen följer en klädkod där alla har likadana kläder. Säljarna ansåg även att klädkoden 

gjorde det lättare för kunderna att se vilka som var personal i butiken. Samtliga höll även med 

varandra om att klädkoden fick dem att se mer ordentligt ut än om de hade haft sina 

vardagskläder. En åsikt var att vid försäljning av produkter med högre värde vill ofta kunden 

ha en upplevelse utöver det vanliga vilket klädkoden bidrar till. 

”Men sen kan jag ju inte säga att slipsen genererar merförsäljning” 

4.3 Intervju med kunder 

En av de tillfrågade kunderna berättade att det var en säljare som hade hälsat, medan andra 
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säljare passerade utan att säga något alls. Två andra kunder uttryckte att dem inte tycker att 

det hade gjort någon skillnad om personalen hälsat eller inte, men att det självklart vore 

trevligare om personalen intresserade sig för sina kunder. Kunderna som visste exakt vad dem 

letade efter upplevde inte heller att det har någon betydelse om personalen hälsar eller inte.  

90 % av de tillfrågade kunderna ansåg trots att vissa av dem inte fått något välkomnande i 

butiken att dem alltid blev bra bemötta och att personalen var mycket serviceinriktad. De 

resterande 10 % var istället mycket missnöjda med personalens bemötande och hade tidigare 

frågat om hjälp med varor och ändå, väl hemma, upptäckt att varan varit helt fel. Samtliga 

tillfrågade kunder var vidare eniga om att det fanns tillräckligt med personal i butiken.  

Intressant att veta är att 60 % av kunderna berättade att de hade fått hjälp snabbt i butiken, 

medan 40 % tyckte att det tog för lång tid innan de fick hjälp. En kund berättar att vid just 

detta besök gick det relativt snabbt. Hela 90 % ansåg att den hjälp de sen fick var bra och 

gjorde dem nöjda. 10 % av kunderna ansåg att de inte fick någon hjälp alls i butiken utan fick 

gå runt hela varvet för att komma till kassan, där kunden till slut fick hjälp.  

”Kanske inte så snabbt idag, men hjälpen jag fick var bra och den är jag nöjd med” 

De allra flesta tillfrågade kunderna tyckte att det var en väldigt bra service i butiken. En av de 

tillfrågade berättar att de varit i butiken flera gånger och alltid fått en bra service, alltid fått 

svar på sina frågor och fått produkterna beskrivna på ett bra sätt. Flera kunder beskriver 

personalen som trevlig och hjälpsam. Personalen ansågs ha ett bra sätt att tala till kunderna 

med en vänlig framtoning. Hos 50 % av de tillfrågade kunderna kom personalen fram och 

frågade och 50 % av kunderna fick själv be om hjälp. 30 % av de som själva bad om hjälp 

berättade att de själva visste precis vad de skulle ha för produkt och att personalen inte hade 

hunnit fram och fråga. 10 % berättade att denne fått be om hjälp tre gånger tills hon fick den 

hjälp som behövdes.  

”Ja jag tycker att det är bra att personalen nämner lite lätt om man vill ha hjälp eller påpeka att 

det är bara säga till om du vill ha hjälp för ibland vill man bara gå och kolla själv och det tycker 

jag att personalen ska respektera.” 

Hela 90 % av de tillfrågade kunderna uppfattade personalens bemötande som äkta och inte 

inövat, utan med en genuin vänlighet. Personalens kroppsspråk i sälsmötet hade hela 50 % av 

kunderna inte ens lagt märke till. 40 % av kunderna ansåg att kroppspråket var bra hos 

personalen och talade främst om att personalen såg glada och trevliga ut samt hade en bra 
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ögonkontakt i mötet. 10 % ansåg att kroppspråket var dåligt. En av kunder som inte la märke 

till personalens kroppsspråk beskrev personalens kroppsspråk som bra för att: ”Ja antagligen 

eftersom jag inte har något att anmärka på så måste kroppsspråket varit bra.” 20 % av  

kunderna berättade att personalen bara hade gått förbi dem utan att säga något eller uttrycka 

något. 10 % av de intervjuade ansåg inte att personalen tog första steget och kom fram till sina 

kunder, utan att det var kunden själv som fick ta detta steg.  

Kunderna ansåg att den enhetliga klädseln var något positivt då den gjorde det lättare att 

urskilja vem som var personal butiken, samt att det ser snyggt och välvårdat ut. Någon kund 

ansåg att klädseln var alltför amerikaniserad och att det var en smaksak. En annan kund 

uttryckte att kläderna inte alls spelade någon roll, det enda viktiga är att det är en god service i 

butiken. Kunskapen hos personalen beskrevs av 40 % av de tillfrågade kunderna som att den 

inte var tillräckligt stor och en av kunderna uttryckte att kunskapen inte är lika hög som i 

mindre och specifikare butiker. Vidare var det en kund som frågade ett flertal ur personalen 

om hjälp utan att få det svar som behövdes. 80 % av kunderna som blev tillfrågade var ändå 

nöjda med den hjälp de sen fick, men flera av kunderna beskriver skillnader i kunskap mellan 

de anställda, vissa har bättre kunskap än andra och man blir ofta hänvisad till någon annan i 

varuhuset med mer kunskap om ärendet. En av kunderna berättar att det verkar som att 

personalen kan litegrann om varje område vilket enligt kunden är negativt när expertråd 

önskas. En annan kund ansåg att kunskapen var mindre bra då varan han skulle ha var 

annorlunda, men det finns säljare som är väldigt duktiga inom sitt område. 

Vad gällande personalens merförsäljning var det ingen av kunderna som ansåg att detta 

förekom och kunderna fick enbart med sig de produkter som var avsedda att köpa. En av de 

intervjuade svarade dock lite osäkert nej på frågan om personalen försökte sälja något mer än 

vad kunden skulle ha, då han köpte något som han faktiskt inte hade tänkt sig att köpa. Till 

slut uttrycker kunden att han inte tycker det räknas som merförsäljning då han ändå var inne 

och tittade på varan. De flesta av de intervjuade kunderna ansåg att dem själva vill bestämma 

vad som ska köpas och därför är det positivt att personalen inte försöker sälja något mer. 
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5. Analys 

I analysen kommer teori och empiri kopplas samman för att se likheter och olikheter mellan 

dessa olika delar. Genom dessa kopplingar lokaliseras likheter och skillnader mellan vad den 

intervjuade personalen och kunderna, samt observationen säger i förhållande till teorin för 

att därefter kunna fastställa viktiga slutsatser. 

Nordfält (2007) menar på att kunden som upplever ett behov, har en önskan om att befinna 

sig i ett annat tillstånd. Behovet är utgångspunkten för ett köp enligt köpprocessen, som 

beskriver kundens agerande från att ett behov uppstår (Hernant & Boström 2010). Detta 

påpekar även den intervjuade personalen som lägger en stor vikt vid att lyssna och förstå 

kundens underliggande behov. Personalen ser till varje individ för att kunna tillmötesgå 

kunden på ett bra sätt efter dess egna behov. När kunden har ett behov finns inte alltid en 

medvetenhet om lösningen för att komma till det önskade tillståndet (Nordfält 2007), men 

detta arbetar personalen med genom att hjälpa kunderna på så vis att de försöker hitta den 

bästa lösningen för kunden. Ibland även genom att väcka behov som kunden inte haft i åtanke 

tidigare, genom att jämföra olika produkter mot varandra. De intervjuade kunderna besökte 

butiken med olika behov - några av dem visste direkt vad de skulle ha och på så vis var de 

medvetna om sitt behov, medan andra behövde hjälp direkt då de inte var lika medvetna om 

vilka behov de hade.  En av de intervjuade kunderna upplevde även att behovet uppstod inne i 

butiken genom att personalen var så pass hjälpsam att ett köp genomfördes trots att inget 

aktuellt behov fanns när kunden klev in i butiken. Winsted (2000) beskriver att den personal 

som upprätthåller en vänlig fasad kan kunden manipuleras av till att handla något, men för att 

kunden ska känna sig viktig och för att det ska råda en god stämning mellan kunden och 

butiken även i framtiden bör man använda sig av personalisering och se till varje kunds 

specifika behov. I denna situation syntes däremot inte någon koppling som tyder på att 

personalen på något vis manipulerat kunden då kunden var mycket nöjd med både sitt köp 

och besöket i butiken. 

För att få kunden att minnas butiken är personalen en viktig ”spelpjäs” och bör finnas till 

hands när kunden upplever ett behov av hjälp (Hernant & Boström 2010). Genom observation 

kunde det tydliggöras att butikens personal stod strategiskt utplacerade i butiken vilket gjorde 

det lätt att hitta en säljare för att snabbt få hjälp. Majoriteten av personalen ansåg däremot 

själva att dem inte var strategiskt utplacerade i butiken, då dessa anser att dem arbetar på den 

avdelning där deras specifika kunskapsområde är, vilket för en observatör blir tämligen 
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strategiskt. Den säljare som istället ansåg att det finns ett strategiskt tänk i utplaceringen av 

personal menar på att det är viktigt att vara där kunderna rör sig i butiken, vilket även Hernant 

& Boström (2010) samt Wanger (2002) tydliggör. Kunderna i butiken ansåg att det fanns 

tillräckligt med personal i butiken vilket kan visa på att personalen varit rätt utplacerade 

genom att kunderna sett dem. Baker & Levy (1992) menar även på att gott om personal i 

butiken ökar upplevelsen av besöket samtidigt som det får kunderna att stanna längre i 

butiken. Studien har inte undersökt hur länge kunderna stannade i butiken och kan därför inte 

svara på om detta stämmer, men alla kunder var mycket nöjda med antalet personal och dess 

bemötande vilket kan sammankopplas med att den välutplacerade personalen ökat kundernas 

upplevelse i butiken. 

Servicemötet där kunden och butiken möts, har en stor påverkan och har en avgörande effekt 

på hur nöjd kunden kommer vara med besöket i butiken och dess totala upplevelse. För att 

upplevelsen ska bli så bra som möjligt bör personalen anpassa sig efter kundens humör 

(Mossberg 2003). Detta beaktar den intervjuade personalen genom att läsa av kundens 

sinnestämning genom att försöka tolka kundens humör för att finna om denne vill ha hjälp 

eller inte. I bemötandet av en kund som är på dåligt humör är personalen eniga om att största 

prioritet är att kunden ska lämna butiken på något bättre humör än när kunden klev in i 

butiken. Huruvida personalen sedan anpassar sig efter kundens humör skiljer sig åt då någon 

väljer att anpassa bemötandet helt efter kundens personlighet och sinnestämning medan någon 

annan anser att bemötandet sker likvärdigt mot samtliga kunder. Det finns alltså en stor 

individualitet bland personalens sätt att bemöta kunderna. Majoriteten av de intervjuade 

kunderna ansåg att servicen i butiken var mycket bra och beskriver personalen som trevlig 

och hjälpsam. Om kunden är stressad kan det vara av väsentlig betydelse att anpassa tempot 

efter denne (Mossberg 2003), vilket personalen arbetar efter då dem i många fall ökar tempot 

och måste acceptera att kunden har bråttom. Men en viktig del som de poängterar är att hålla 

en dialog med kunden samt att meddela att deras ärende kommer gå fort och smidigt om inte 

annat får de be kunden komma in vid ett annat tillfälle. Många kunder ansåg däremot att det 

hade tagit lång tid att få hjälp och huruvida personalen uppmärksammar om en kund längre 

bak i kön har bråttom är fortfarande en fråga.  

Webster (2000) beskriver icke-verbal kommunikation utifrån ett antal olika aspekter, vilka är 

personalens sätt att tala till kunden, kroppspråket och klädkoder. Dessa olika aspekter kunde 

observeras och för att börja med personalens tal hade dem ett behagligt röstläge och en vänlig 

framtoning mot kunderna och detta stämmer bra överens med vad Webster (2000) säger. Talet 
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arbetar personalen med genom att låta kunden prata för att själva uttrycka vad dem söker, 

medan kunderna menade på att dem uppfattade personalens tal som mycket vänligt och 

därmed tydliggjordes det att personalen nått fram till kunden. Kunderna ansåg att personalen 

hade ett mycket trevligt bemötande i helhet. Ytterligare en aspekt berör personalens 

kroppsspråk som kunde observeras genom deras leende och ögonkontakt gentemot kunderna. 

Personalen arbetar egentligen främst med att ha ögonkontakt med kunden och skapa en vänlig 

stämning, men tänkte inte så mycket mer på hur de använder kroppsspråket. Kunderna la inte 

så stor vikt vid detta, men det som framkom var att personalen tagit ögonkontakt med ett 

leende och sett vänliga ut. Här tydliggörs en klar koppling mellan observation, personal och 

kunder där kroppsspråket har en mindre betydelse och de tre delarna, observation, 

kundintervjuer och personalintervjuerna, lyfte fram samma åsikter kring hur detta framställts. 

Webster (2000) anser att kroppsspråket har en stor påverkan på kunderna, men detta skulle 

kunna vara genom omedveten handling då varken personal eller kunderna la ner någon större 

tanke på detta. Genom den sista aspekten klädkoder menar Webster (2000) på att en person 

med ordningssam klädsel upplevs som mer vänlig och trovärdig. Observationen påvisade att 

det fanns en enhetlig klädsel som såg snygg och professionell ut. Personalen tycker själva att 

det ser bra ut när dem har likadana kläder och dem tror att kunderna uppfattar detta som en 

positiv sak. Kundernas åsikter varierade, men majoriteten tyckte att det såg ordentligt ut och 

att det var bra då det gick att skilja på vilka som var kund och personal. Det var ingen av de 

intervjuade kunderna som nämnde att en enhetlig klädsel förknippades med en högre 

kompetens vilket Webster (2000) tidigare påvisat. Däremot belyste personalen det faktum att 

klädkoden kan ha en större betydelse på den kund som handlar för högre summor då dessa 

kunder söker en upplevelse kring sitt köp.  

Echeverri (2010) belyser vikten i bemötandet gentemot kunderna och detta bidrar ofta till 

kundens totala upplevelse av butikens kvalitet. Den intervjuade personalen var enig om vikten 

i att välkomna kunden till butiken för att öka deras totala upplevelse. Detta genomfördes 

exempelvis genom att alltid hälsa på kunden. Detta skulle kunna ses som en riktlinje inom 

företaget, men personalen var dock oense huruvida företaget använde riktlinjer eller inte. 

Under observationen kunde en viss skillnad ses mellan personalens bemötande då enbart en ur 

personalen hälsade på oss medan övriga gick förbi utan att notera oss. Även ett antal av de 

intervjuade kunderna kunde uppleva att personalen inte hälsade när dem kom in i butiken. 

Som Echeverri (2010) sa är välkomnandet viktigt för kundens totala upplevelse i butiken och 

när personalen inte välkomnar kunden kan de känna sig förbisedda eller ett ointresse från 
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säljarens sida. Echeverri (2010) lägger också en stor vikt vid att kunderna förväntar sig att bli 

bemötta på ett visst sätt och för att bli nöjd bör kundens förväntningar stämma överrens med 

verkligheten. Detta medför att butikens kunder kan bli ytterligare nöjdare genom att se till att 

varje kund får ett välkomnande till butiken. 

Att blanda ett formellt och informellt bemötande utgör själva servicemötet (Echeverri 2010). 

Samtliga i personalen blandar de här delarna, dock på olika sätt, som i slutet skapar ett bra 

möte med kunden. Personalen använde sig av olika tekniker inom detta – någon valde 

inledningsvis att alltid vara formell mot kunden för att sedan läsa av vem kunden var för att 

sedan eventuellt övergå till ett mer informellt bemötande men det varierade som sagt mellan 

personalen. Det som var relevant för samtliga i personalen var att kunden skulle känna sig 

bekväm i situationen. Det finns tre olika grader av service som grundas i hur mycket 

personalen hjälper till vid kundens köp, det som platsar in i den aktuella butiken är självval då 

hälften av de tillfrågade kunderna fick be personalen om hjälp istället för att bli erbjuden den 

hjälpen som de övriga kunderna fick (Hernant & Boström 2010). En butik med en så kallad 

fullservice ska erbjuda kunden en kompetent personal med mycket kunskap. Vid intervjuerna 

av kunderna framkom det att personalen har en bristande kunskap inom många områden och 

kan där med inte kallas för en fullservice butik (Hernant & Boström 2010). En viss del av 

personalen har fått ta del av olika utbildningar inom företaget det som framkom var dock att 

dessa främst berört kundbemötande, vilket är en viktig del men likaså är kunskapen om 

produkterna som säljs i butiken.   

Winstedt (2000) har framställt en teori som fokuserar på olika bemötandestilar och några av 

dessa berörs i den här analysen. Majoriteten av de tillfrågade kunderna ansåg att butikens 

personal hade en äkthet i sitt bemötande. Genom att en viss del av den tillfrågade personalen 

använde sig av deras personlighet med positivitet och vänlighet uppfattar kunderna detta som 

mer äkta. Även genom att lyssna till kunderna kunde personalen ge ett mer äkta bemötande då 

dem får en bättre känsla för kundens behov samtidigt som kunden känner en större äkthet hos 

personalen. Omsorg är viktigt för kunden då det berör personalens engagerande i deras besök. 

Huruvida personalen agerar med artighet är en stor del av kunderna eniga om – det vill säga 

det vänliga bemötande personalen har gentemot dem som kunder. Bemötandet är nästan alltid 

trevligt och har enligt Winstedt (2000) en påverkan i köpprocessen. Författaren besrkiver 

dock att vänligheten är den del som kan manipuleras fram. Detta kopplas återigen ihop med 

det oäkta alternativt det äkta bemötandet och som det beskrivs tidigare ansåg majoriteten av 

kunderna att personalen lever upp till ett äkta bemötande med en genuin vänlighet.  
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Som tidigare nämnts bemöter den intervjuade personalen sina kunder på lite olika sätt, men 

ett av dessa skulle kunna kallas för personalisering enligt Winstedt (2000). Den personal som 

använder sig av detta väljer att se varje kund för den individ den är och anpassar bemötandet 

efter detta vilket någon i den intervjuade personalstyrkan handlade efter, medan en del av 

personalen istället valde att bemöta alla kunder på samma sätt. Enligt denna teori är 

personalisering det sätt som är det allra främsta. Den sista bemötandestilen berör personalens 

snabbhet i säljsituationen där en stor vikt ligger i att kunden ska få den hjälp som eftersöks på 

ett snabbt och effektivt sätt och ibland innebär det att personalen kan behöva hålla ett högre 

tempo (Winstedt 2000). Detta ser personalen lite olika på då någon väljer att ha tiden i åtanke 

och inte låta allt för mycket tid spenderas på samma kund, medan någon annan anser att tiden 

inte har någon betydelse och låter en kund ta den tiden som krävs. Kundernas åsikter kring 

detta är på samma sätt varierade. Ungefär hälften av de tillfrågade kunderna ansåg däremot att 

dem fick hjälp relativt snabbt – dessa kunder ansåg även att dem alltid får svar på de frågor de 

har och får sina önskemål uppfyllda i butiken. Däremot ansåg de resterande intervjuade 

kunderna att det tog för lång tid för att få den hjälp som behövdes och menade även på att 

väntetiden varit för lång vid flera olika besök i butiken. Det kan finnas en koppling mellan 

detta och att viss personal inte har tiden för att hjälpa varje kund i åtanke, utan låter fler 

kunder vänta med att få hjälp för att hjälpa en enstaka kund en längre stund. Detta medan den 

säljare som anser att man inte kan lägga alltför lång tid på samma kund, ger varje kund en 

möjlighet till att få snabb hjälp. 
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6. Slutsats 

Detta avsnitt ska framföra vilka svar uppsatsen har funnit efter genomförd undersökning, 

teoriforskning samt analys. Det är i denna del som fokus kommer ligga på att besvara 

uppsatsens problemformulering:  

– Hur påverkar personalen ett köp?  

Samt dess följdfråga:  

– Är säljarens och kundens uppfattning densamma? 

Grunden till ett köp ligger i kundens aktuella behov och det kan direkt fastställas att 

personalen arbetar utifrån detta genom att ha det i åtanke vid försäljningstillfället. Detta kan 

konstateras trots att personalen hade olika sätt att arbeta och olika syn på hur kunden ska 

bemötas.  Personalen var inte enig om huruvida de arbetade efter bestämda riktlinjer och 

återigen över hur kunderna ska bemötas av personalen. Däremot kan slutsatsen att personalen 

följer vissa riktlinjer dras, då de tagit emot information som anspelar på detta genom olika 

utbildningar. Personalen kan däremot möjligtvis vara omedveten om att den kunskap de fått 

kan räknas till riktlinjer och det framkom att de anställda ofta hittade egna sätt att arbeta med 

riktlinjerna på. Det tydliggörs att riktlinjerna är det som ligger till grund för personalens 

bemötande gentemot kunden, då det fanns många enhetliga svar som tyder på detta. Även om 

personalen följer vissa riktlinjer anser butikens kunder att personalens bemötande känns äkta 

och genuint och det visar på att säljarna tar fram sin personlighet i mötet, samt lägger märke 

till vilken personlighet kunden har och anpassar sitt bemötande efter detta. Det är tydligt att 

riktlinjer finns i butik, men att det också är viktigt att personalen jobbar med att göra 

riktlinjerna till sina egna i viss mån för att inte bemötandet ska verka konstlat. Här syns 

tydligt hur litteraturen och undersökningen går hand i hand och vikten kring att kunden 

känner en äkthet i bemötandet. 

Vidare genom undersökningens observation kunde tydligt märkas att personalen var 

strategiskt utplacerade genom hela butiken vilket vi anser ha en positiv inverkan på 

upplevelsen då det var lätt att hitta personal. Majoriteten av den intervjuade personalen var 

inte medvetna om att dem arbetar med strategiska utplaceringar men observationen tydliggör 

att det fanns ett strategiskt tänk bakom arbetet. Eftersom att kunderna upplevde att det fanns 

tillräckligt med personal i butiken tyder detta även på att personalen arbetat efter en bra 

utplacering då kunderna lagt märke till ett flertal av personalen. Personalen arbetar på 
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bestämda platser i butiken efter sina kunskapsområden och detta tydliggör strategin i 

utplaceringen. Kunderna upplevde i flera fall att personalen saknade den kunskap som deras 

ärende berörde och att de blev vidareskickade till en annan säljare med högre kompetens inom 

det området. Detta kan ha flera olika orsaker som vi inte kan besvara utan endast försöka 

tolka, ett alternativ skulle kunna vara det faktum att kunderna anser att personalen ska 

behärska butikens samtliga områden och därmed inte uppfattat dem olika utplaceringarna av 

personalen. Ett annat alternativ skulle kunna vara, att det saknas personal på den aktuella 

placeringen och kunden frågar då den närmaste personal, som i sin tur kan ha en lägre 

kunskap inom det område som efterfrågas. Detta skulle kunna förklara varför en del av 

kunderna upplevde personalens kunskap som bristande, då dessa kunder förutsätter att 

personalen ska ha kunskap om flera områden. Vi kan inte ta ställning i hur pass bra 

personalens kunskap är utan bara tolka kundernas svar och där tydliggörs det att personalens 

kunskap har en påverkan på kundens beslutsfattande i köpprocessen genom att kunden lägger 

en stor vikt vid att personalen ska ha en god kunskap.  

I servicemötet utgår personalen från kundernas personlighet och deras humör vilket 

litteraturen menar på har en stor påverkan på kunden. Personalen trycker på att de anpassar 

servicemötet efter kundens förutsättningar och ytterligare en del i servicemötet berör 

personalens förmåga att personalisera kunderna, det vill säga sättet att bemöta kunden som 

enskild individ. Det kunde konstateras att majoriteten av kunderna upplevde en stor nöjdhet 

med den hjälp dem fick, även i de fall då de tvingades att vänta för att få hjälp av personalen.  

Litteraturen visar tydligt på att personalens kroppsspråk har en större betydelse i 

köpsituationen än vad de tillfrågade kunderna i undersökningen anser. Majoriteten av 

personalen ansåg sig enbart använda sig av detta genom ögonkontakt och ett leende mot 

kunden. Det kan fastställas att det är dessa delar som kunderna anser vara relevanta när det 

gäller kroppsspråket i mötet, medan varken personal eller kunder har lagt någon större tanke 

på de övriga delar av kroppsspråket som litteraturen tar upp som exempelvis huvudnickningar 

och armgester. Att jobba med kroppsspråket är dock ändå viktigt, även om kunderna inte 

anser att de är medvetna om kroppspråket hos personalen, då ett bra kroppsspråk fortfarande 

kan förbättra kundens upplevelse och belåtenhet i mötet. Echeverri (2010) talar om att kunden 

förväntar sig bli bemött på ett visst sätt och om förväntningarna inte stämmer överens med 

verkligheten kan kundens nöjdhet minska. Om personalens kroppsspråk alltså hade upplevts 

negativt från kundens sida är sannolikheten stor att detta skulle observeras mycket tydligare. 

Slutsatsen över detta skulle kunna vara att kunden automatiskt inte lägger någon vikt vid det 
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som är bra utan observerar ofta det som är dåligt och har därmed åsikter över det scenariot när 

förväntningarna inte blir uppfyllda.  

Att personalen har en klädkod kan konstateras och åsikterna kring detta är likartade från 

kunder såväl som personal. Båda parter anser att detta är en positiv del för kundernas trevnad 

och personalens välbefinnande. Det är tydligt att personalens kläder har en betydelse för 

kundens slutgiltiga köp genom att kunden lätt kan se vem som är personal i butiken och på så 

vis lätt få den hjälp som söks. Däremot är det tydligt att kunden själv inte upplever 

personalens som högre kompetent genom deras klädsel medan personalen anser att klädselns 

faktum är viktigare vid dyrare köp. Vi kan här se hur kundens och personalens åsikter skiljer 

sig mot varandra. Men däremot faller butiken under en så kallad ”lågpriskedja” och kunderna 

lägger större vikt vid låga priser än professionella klädkoder. Enhetliga kläder brukar kopplas 

samman med en högre kompetens och det är ingenting som tyder på detta från kundernas 

svar, kanske på grund av butikens låga priser?  

Av litteraturen framstår att välkomnandet är en av de viktigaste faktorerna för att få kunderna 

nöjda med bemötandet i butiken. I denna studie framkom att 60 % av kunderna hälsades på av 

personalen, medan 40 % inte fick något välkomnande. Trots detta var i stort sett alla kunderna 

nöjda med bemötandet och vissa nämnde också att man gärna går i lugn och ro och kollar på 

produkterna i butiken och att en hälsning inte är nödvändigt. Branschens fokus ligger mer i att 

kunna hjälpa kunderna när de behöver hjälp samt kunna jämföra olika produkter och hitta det 

som bäst passar kundens behov. Däremot skulle ett välkomnande kunna göra kunderna 

ytterligare mer tillfredställda samt göra de kunder som inte varit nöjda något nöjdare med 

besöket, vilket därmed fortfarande gör välkomnandet till en del som butikspersonal bör tänka 

på. 

Frågan är; Hur påverkar personalen ett köp? Är säljarens och kundens uppfattning 

densamma? Genom uppsatsens undersökning kan vi se att personalen och kunderna delar 

vissa åsikter medan andra skiljer sig åt. I många fall kan det vara så att både personal och 

kunder saknar medvetenhet kring vad som påverkar kunden till köp. Även den berörda 

litteratur delar många åsikter med personalen och kunderna medan vissa punkter pekar på att 

litteraturen inte alls stämmer överens med vad undersökningen visat. Över lag kan uppfattas 

att en stor vikt ligger hos kunden och deras förväntningar på situationen och butiken då vi 

uppfattade en stor meningsskiljaktighet hos de tillfrågade kunderna. Genom att personalen 

utgår ifrån och läser av kundens behov och inte merförsäljer produkter som kunden inte har 
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någon användning av för att öka butikens omsättning, skapas ett förtroende hos kunden och 

påverkar därmed kundens köp. Det är av vikt att personalen omvandlar butikens riktlinjer till 

sina egna för att kunden ska kunna uppleva bemötandet som äkta och genuint.  

Det kan även konstateras att en bred kunskap hos personalen bidrar till kundens köp då detta 

värderas högt. Den största vikten vid tidsaspekten är att det är slutresultatet av mötet som 

väger tyngst och inte den eventuella väntetiden. Litteraturen trycker på vikten vid att hjälpa 

kunden med en snabbhet och se till att kunden får den hjälp som denne behöver så snabbt som 

möjligt. Detta är självklart viktigt, men tiden kunden får vänta på hjälpen är inte det som är av 

störst betydelse, utan det viktigaste är att kunden blir nöjd med hjälpen och bemötandet som 

ges och detta väger ofta upp en längre väntetid. Den aktuella klädkoden hos personalen berör 

kundens köp genom att de lätt kan se vem som är personal och därmed underlättar det för 

kunden att få den hjälp de söker. Vi kan tydligt se att det finns flera olika sätt som personalen 

kan bemöta en kund för att påverka denne till ett köp, men det går även att se att personalen 

och kunderna i vissa fall, men inte alla, har samma uppfattning om frågor kring servicemötet.  

Detta resultat är intressant för butikschefer och butiksmedarbetare då det kan ge en större 

insyn i vilka delar som är av mest vikt att fokusera på när det gäller kundbemötande. Även för 

att se hur stor betydelse personalen faktiskt har för kunderna. Resultatet är främst intressant 

för butiker som använder sig mycket utav säljare på golvet i butiken, som har som uppgift att 

hjälpa och tillvägavisa kunderna, men är självklart relevant för alla butiker på grund av att de 

allra flesta butiker har kundkontakt. Eftersom undersökningen endast genomfördes i en av 

många butiker elektronikbutiker är det svårt att avgöra om de resultat vi kommit fram till är 

generella. De slutsatser vi dragit i den här uppsatsen är därmed baserade på en undersökning 

som genomförts i en butik inom elektronikbranschen.  

6.1 Fortsatt forskning 

Med tanke på att vi nischat oss mot elektronikbranschen skulle det vara intressant att se hur 

personalen påverkar köpet inom andra branscher. Ytterligare en punkt som vore intressant att 

gå in mer djupgående inom är de olika säljknep som kan användas i butikerna idag för att få 

kunderna att köpa. Genom att skapa en fortsättning  på den här undersökningen kan en större 

generalitet uppnås. Detta genom att göra undersökningen igen, men i ett bredare urval av 

butiker inom elektronikbranschen. Vi anser att det här är ett väldigt aktuellt och intressant 

ämne då vi konstant möts av olika personalroller i butiken därmed har det här ämnet stor 

potential att vidareutvecklas för fortsatt forskning. Vid fortsatt forskning kan även de misstag 
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som gjorts, och finns beskrivna i avsnittet Metodkritik, rättas till för att få ett ännu mer 

djupgående och utförligt resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Egna reflektioner 

Angelica Hammarsten 

Genom hela arbetet har ett stort stöd och bra feedback givits från vår handledare och efter att 

vi diskuterat tillsammans i gruppen har en tydlig förståelse frmstått om de brister som från 

början funnits med i arbetet. Ämnet i uppsatsen blev tydligt direkt då vi båda i gruppen ville 

skriva inom samma område. Vi har hela tiden varit ute i god tid och tydligt planerat vår 

arbetsgång för att hela tiden ha tid att rätta till eventuella fel eller brister som kunnat uppstå. 

Detta har många gånger varit till stor fördel då vi ett antal gånger tänkte för brett i vår 

problemformulering och att vi i början även var för riktade mot en viss butik och inte tänkte 

tillräckligt generellt. Efter många diskussioner framkom, efter mycket omskrivningar, en klar 

och mycket intressant problemställning. Arbetet med uppsatsen har gett mig en bra förståelse 

för hur viktigt det är att vara ute i god tid, men också att feedbacken som ges från handledaren 

är mycket viktig att ta åt sig. Att se den negativa feedbacken som ett sätt att kunna utveckla 

arbetet framåt och göra det bättre istället för att, som jag lätt kände från början, bli nedslagen 

av kritiken. De första gångerna vi fick höra att problemformuleringen var för bred kände vi 

oss något förvirrade, men ju mer vi arbetade med den, desto större förståelse fick vi och 

problemformuleringen blev mer och mer djupgående och intressant i varje omskrivning.  

I första stadiet av arbetet försökte vi undgå att arbeta hemifrån från varsitt håll så mycket det 

gick och när vi har behövt göra något hemifrån har vi tydligt bestämt vem som gör vad. Att vi 

velat arbeta så mycket som möjligt ihop var för att hela tiden kunna hålla en diskussion över 

de val som gjorts, för att man ska lägga en extra tanke på allt som skrivs i uppsatsen. Vi har 

fungerat mycket bra som grupp och hela tiden haft en tydlig struktur i arbetet och har arbetat 

hårt och peppat varandra de gånger det har varit svårt att skriva och söka litteratur. 

Litteratursökningen i sig delade vi upp på ett sätt som fungerade bra för oss. Nina sökte 

mestadels böcker då hon bor i en större stad med ett mycket bra bibliotek och jag sökte främst 

vetenskapliga artiklar över internet då jag har svårare att ta mig till ett bibliotek på grund av 

vart jag är bosatt. När litteraturen hade funnits tog vi båda del av denna och valde tillsammans 

ut intressanta delar ur böcker och artiklar. 

Metodföreläsningarna som gavs i kursens start har hjälpt mig utveckla en klarare kunskap om 

en uppsats uppbyggnad och innehållet, vilket i starten med examensarbetet var något oklart. 
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Processen fram till det färdiga arbetet har utvecklat mig och mitt skrivande mycket. Speciellt 

genom att jag blivit mer noggrann när det gäller att läsa igenom och granska de texter jag 

skriver. Att se till att texten blir ordentligt bearbetad samt att man skriver om texten så att den 

ska vara så lätt som möjligt att förstå för andra. Detta tror jag kan vara av stor nytta för mig i 

framtiden.  

Under arbetets gång har vi hela tiden läst en kurs parallellt vilket har varit en svårighet för 

mig, då man vill lägga sitt största fokus på examensarbetet. Efter den första paralella kursen 

insåg jag att jag borde ha planerat min tid bättre och försökt lägga mer tid på den parallella 

kursen för att inte missa den kunskap som kursen gav. Det här tänkte jag mycket på vid den 

andra parallella kursen vilket gjorde att min tid blev bättre fördelad mellan examensarbetet 

och kursen. I och med de delinlämningar av arbetet som gjorts med jämna mellanrum har man 

fått en slags plan att följa vilket har känts mycket viktigt under arbetet. Att ha en kortare 

deadline att hela tiden arbeta mot fram till den slutliga inlämningen har sporrat mig att hålla 

energin uppe. Utan delinlämningar tror jag att det hade varit lättare att hamna efter 

tidsmässigt. Vi bestämde i gruppen vid starten av arbetet att vi hela tiden ville ha arbetet klart 

för inlämning några dagar innan inlämningen för att kunna finslipa på språk och formalia, 

vilket fungerade bra vid vissa inlämningar, men var svårare att hinna med vid andra svårare 

delinlämningar av arbetet. Men att hela tiden ha detta i bakhuvudet tror jag ändå har varit av 

stor nytta de gånger vi inte hunnit ha arbetet klart i förväg. Annars kanske vi inte hade hunnit 

klart med arbetet ens i tid till delinlämningen. 

I stort sett tycker jag att vårt arbete har varit väldigt lyckat. Vi har funnit ett intressant resultat 

och vi har hela tiden sett till att arbetet blev välarbetat samt att vår kunskap inom ämnet har 

ökat oerhört mycket. 
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Bilaga 2 – Egna reflektioner 

Nina Bellstam 

Att skriva ett examensarbete upplevde jag som en utmaning vilket jag sedan fick bekräftat då 

det innebär en stor dos energi och engagemang. Jag har under arbetets gång fört noteringar i 

form av en dagbok - över hur vår process varit och egna tankar under arbetets gång. Trots att 

mycket arbete har lagts ner på uppsatsen som helhet känner jag att det varit en rolig och 

lärorik tid. Men innan uppsatsskrivandet inleddes fick vi ta del av ett antal olika 

metodföreläsningar som först kändes onödiga men vid närmare eftertanke väldigt givande. Vi 

har tagit mycket hjälp av dessa under arbetets gång. Något som jag upplevde bra var den tenta 

vi fick göra baserat på dessa föreläsningar samt kursens metodböcker, det ledde till att man 

var tvungen att sätta sig in i materialet vilket gynnade oss i slutet då vi hade en högre kunskap 

inom detta.  

Det faktum att hitta det rätta ämnet med rätt inriktning för uppsatsen var en stor utmaning för 

oss då detta krävde mer arbete än vi tänkt oss. Vi visste redan från början vilket ämne vi ville 

beröra men sen fanns det hur många inriktningar som helst inom det här ämnet. Vid vårt 

första utkast kände vi oss så nöjda och säkra på att vi valt rätt medan handledare och 

examinator menade på att ämnet och uppsatsens problemformulering var alldeles för bred. 

Innan vi hittade vår slutgiltiga problemformulering fick vi ändra denna fyra gånger för att 

ämnet inte skulle bli för brett. I stundens beslut kunde jag inte förstå varför vi var tvungna att 

smalna av gång efter gång, men efter varje "avsmalning" av uppsatsens ämne kändes det som 

vi nådde kärnan mer och mer. Vi kom in i ämnet och jag upplevde en starkare förståelse för 

ämnet och nu i efterhand kan jag absolut förstå varför vi var tvungna att ändra 

problemformuleringen och skapa ett smalare ämne.  

Jag känner en större förståelse i vikten av att vara ute i god tid – under uppsatsens gång har vi 

följt de planerade delinlämningarna vilket jag tror har gynnat oss då det annars hade varit lätt 

att skjuta på det hårda arbetet. Så i efterhand är jag tacksam att vi hade dessa tider att följa. 

Tack vare att vi använt tiden väl och alltid varit ute i god tid har inte de tidigare nämnde 

förändringarna i uppsatsen påverkat vår tidsram.  

Att genomföra en undersökning var "inte bara att göra", intervjufrågorna skulle vara på ett 

visst sätt - frågorna var tvungna att anpassas så kunderna inte kunde svara ja eller nej och det 

upplevde jag svårare än jag hade tänkt mig. Men den största utmaningen var att komma ut i 



35 

 

praktiken och genomföra våra planerade intervjuer. Det svårt att få folk att vilja ställa upp 

men även att få det djup vi eftertraktade i våra intervjuer. Jag blev förvånad när vi väl var ute i 

praktiken över hur få människor som tar sig tid att lyssna vad vi egentligen gjorde, 

majoriteten av de tillfrågade kunderna hade inte tid att svara. Därför blev det även svårare att 

upprätthålla den lämpliga tid som intervjuerna borde ligga på men jag ansåg ändå att vi gjorde 

det bästa av situationen och lyckades få fram ett djup våra frågor. Det jag känner att jag tar 

lärdom av efter våra utförda intervjuer är att det verkligen gäller att vara förberedd för att ett 

gott resultat ska kunna uppnås.  

Arbetet mellan oss i gruppen har fungerat väldigt bra under hela processen vilket jag är 

mycket glad över.  Inledningsvis arbetade vi tillsammans för att vi skulle få en så bra start 

som möjligt för att därefter kunna dela upp arbetet aningen mer. Då vi båda pendlar trodde jag 

att detta skulle kunna bli ett hinder men det har det verkligen inte blivit. Vi har under hela 

processen haft en bra kontakt och meddelat varandra om vad vi gjort och arbetat efter våra 

egna delmål. Detta upplever jag har bidragit till att vi i god tid kan presentera en färdig 

uppsats med ett sammanställt resultat. Den största lärdomen jag tar med mig från det här 

examensarbetet är vikten vid ett gott samarbete då detta är något som inte kan påverkas av 

någon annan än författarna själva. 
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Bilaga 3 – Observation 

 Hur rör sig personalen i butiken? 

 Har personalen klädkod? 

 Hälsar personalen på kunderna? 

 Frågar personalen om han/hon kan hjälpa till med något? 

 Självbetjäning, självval eller fullservice? 

 Ser personalen positiv ut? Inbjudande att be om hjälp för kunden? 

 Hur talar personalen till kunderna? 

Bilaga 4 – Intervjufrågor med personal 

 Hur bemöter du kunderna i butiken? 

 Har ni bestämda riktlinjer att gå efter när det gäller att tillmötesgå kunderna? Vilka? 

 Hur merförsäljer ni i butiken genom personalen? 

 På vilket sätt kan du som säljare väcka ett behov hos en kund som redan är inne i 

butiken? 

 På vilka sätt hjälper ni kunden att utvärdera och jämföra olika produkter? 

 Anser du att ni har tillräckligt mycket personal på golvet i butiken? 

 Vad tycker du om er enhetliga klädsel? 

 Hur ställer du dig till personalisering, som har innebörden att se varje kund och 

anpassa bemötandet efter denna? Och på vilket sätt gör du detta? 

 Anpassar ni bemötandet efter kundens humör? 

 Hur bemöter du en kund som ser ut ha bråttom/vara stressad? 

 Hur använder ni ert kroppsspråk och hur tror du detta påverkar kunderna? 
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 Använder du ett informellt eller ett formellt bemötande? Varierar detta med vilken typ 

av kund som handlar? 

 När du hjälper en kund, tänker du på hur lång tid detta tar? 

Bilaga 5 – Intervjufrågor med kunder 

  Hur anser du att personalen i butiken bemötte dig som kund? 

 Fick du hjälp snabbt? Hur upplevde du hjälpen du fick? 

 Tycker du att det fanns tillräckligt mycket personal i butiken? 

 Hur skulle du beskriva personalens servicekänsla? 

 Hur upplevde du personalens kunskap? 

 Hur upplevde du personalens fömåga att tala till dig som kund? 

 På vilket sätt upplevde du personalens kroppsspråk i säljsituationen? 

 Hade personalen passande klädsel och hur upplevde du detta? 

 Var du tvungen att be personalen om hjälp eller blev du tillfrågad? Hur upplevde du 

den situationen? 

 Upplevde du att personalen försökte sälja någonting mer än den aktuella produkten till 

dig? 

 Upplevde du mötet med personalen som äkta eller inövat, genuin vänlighet eller 

säljfrämjande vänlighet? 

 Hur hade personalen kunnat agera annorlunda för att du skulle känns dig helt tillfreds 

med ditt köp? 


