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Sammanfattning 

Konsumtionen i dagens samhälle ökar och konkurrensen mellan butikerna är idag hårdare än 

någonsin. För en mindre butik kan det bli en avgörande faktor att särskilja sig i den befintliga 

marknaden genom att förstå kunders behov samt erbjuda positivt utmärkande kundservice för 

att få en god möjlighet till en långsiktig och lönsam framtid.  

Denna rapport behandlar kundservice med fokus på det personliga kundmötet i mindre butiker 

som är fristående och inte ingår i en butikskedja och verkar på en lättöverskådlig yta, då vår 

utgångspunkt är att dessa möjligtvis hanterar kundservice på ett annat sätt än exempelvis 

större ledande butikskedjor i Sverige. Syftet med rapporten är att utröna vilka förväntningar 

kunder har gällande kundservice i mindre butiker för att sedan jämföra med butikschefer samt 

butiksmedarbetare vad som enligt dem karaktäriserar bra kundservice. 

 

Rapporten har även för avsikt att jämföra genomförda intervjuerna med utvalda och relevanta 

teorier inom området för kundservice och bemötande. Detta för att även där kunna se 

eventuella skillnader samt likheter mellan vad teori förespråkar bör göras i en butik för att 

upprätthålla god kundservice och vad som sker i praktiken. 

Presentation av resultaten från intervjuerna har genomförts i form av empiri där detta material 

sedan analyserats och jämförts med samtliga respondenters inställning till kundservice, men 

även i förhållande till utvald teori. I rapportens avslutande del diskuteras slutsatser utifrån 

utförd analys där författarnas egna åsikter och teorier diskuteras kring orsakerna till att 

respondenternas åsikter dels skiljer sig åt men även i de fall då åsikterna är enhetliga. 

Resultaten i rapporten konstaterar att kunder har olika behov och förväntningar på vad som 

enligt dem är bra kundservice. Vi kan även konstatera att butikerna som analyserats enbart 

följer teorier kring kundbemötande och service till en viss grad, då de arbetat fram sitt 

koncept när det gäller kundservice genom erfarenhet i branschen. Även om vår utförda 

undersökning inte kan göras allmängiltig för alla mindre butiker, då den enbart utförts på 

lokal nivå så är vår slutsats att alla kunder är olika och kräver olika mycket vid det personliga 

mötet, men att mindre fristående butiker med kunden i fokus har bra förutsättningar för att 

butikschefer och medarbetare ska kunna möta och leva upp till kundens förväntningar. Detta 

menar vi kan bero på att kunder och butik lättare skapar en personlig relation med varandra i 

en mindre butik, vilket medför att butiken känner igen sina kunder, lär sig vad de värdesätter 

och vilka behov de har.  
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Abstract 

Consumption in today’s society is increasing and competition between stores today is tougher 

than ever. For a smaller store it can be a crucial factor to differentiate itself in the current 

market by understanding the customer’s needs and provide distinctive customer service, in 

order to create a good opportunity for a long-term and profitable future.  

This report deals with customer service with a focus on the personal interaction with 

customers in smaller stores that are independent and not part of a retail chain and operates on 

a surface which is easy to overview. Our assumption is that these stores perhaps handle 

customer service in a different way than major leading retail chains in Sweden. The report 

aims to determine what expectations customers have regarding customer service in smaller 

stores in compare to what the store managers and store employees characterizes as great 

customer service.  

The report also aims to compare conducted interviews with selected and relevant theories in 

the field of customer service and customer care. With this we will also be able to see where 

any differences and similarities between what theory claims should be done in a store to 

maintain good customer service, in compare to practical application. 

Presentation of the results from the interviews have been conducted in the form of empiricist 

where this material is then analyzed and compared with all of the respondents attitude towards 

customer service in relation to the selected theory. The final section of the report discuss 

conclusions based on conducted analysis in which the authors own opinions and theories are 

used to explain the reasons for the respondents opinions and potential differences, but also 

where the views are consistent. . 

The result of the report state that customers have different needs and expectations of what 

according to them is good customer service. We also noted that stores that have been analyzed 

only follow theories of customer care and service to a certain degree, as they formed their 

customer service through experience. It cannot be concluded that this is the case for all 

smaller shops, because the investigation has been conducted on a local level, but we can still 

draw the conclusion that every customer requirements is different during the personal 

meeting, but that smaller independent stores with a customer focus have good conditions for 

store managers and employees to reach and live up to customer expectations. This could be a 

result of small stores being able to create a personal relationship with the customer, which 

leads to the store recognizing their customers, learn what they value and what their needs are. 
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1 Inledning 

Inledningsvis introduceras läsaren till en problembakgrund samt problemdiskussion vilket 

sedan följs av utvald problemformulering och syftet med uppsatsen. Vidare har uppsatsen för 

avsikt att behandla vilka förväntningar kunden har avseende servicemötet mellan kund och 

personal i mindre butiker inom detaljhandeln. Definitionen av mindre butik som 

genomgående kommer användas i uppsatsen är en fristående butik som inte ingår i en 

butikskedja och verkar på en mindre samt lättöverskådlig yta. Utifrån detta görs jämförelser 

av vilka förväntningar kunden kan ha i förhållande till butikschefens samt personalens syn, 

och teori, på vad som utgör ett bra servicemöte. 

1.1 Problembakgrund och problemdiskussion 

Konkurrensen om kunderna idag är hårdare än någonsin. Detta eftersom butiker tidigare har 

fokuserat betydligt mer på sina produkter och butikslayout, men förstår också idag att det är 

mycket viktigt att fokusera på kunderna genom att vara kundorienterad och vikten av att 

kunna erbjuda god kundservice (Kahn, 1995; Kotler, 2003; Thurow & Nilsson, 2008). Att 

vara kundmedveten är särskilt viktigt då det länge varit känt att värva nya kunder är kostsamt 

för butiker. Att värva en ny kund beräknas vara mellan fem till tio gånger dyrare än att bevara 

en nuvarande kund (Kotler, 2003; Holmström & Wikberg, 2010). 

En mindre butik kan innebära att det finns ökad kunskap om kunderna då det är lättare att 

hålla en bättre kundkontakt i en liten butik än i en större butikskedja (Thurow & Nilsson, 

2008). Då antalet kunder som dagligen besöker en mindre butik är färre i jämförelse med 

stora butikers kundtillströmning, är det till fördel för butikspersonalen. Det skapar möjligheter 

för dem att lära känna kunden bättre och samtidigt finns det mer tid att ägna åt varje enskild 

kund, vilket de större butikerna inte har möjlighet till på samma sätt (Söderlund, 2012). 

Vikten av bra kundservice har en tydlig koppling med undersökningar som gjorts för att 

klargöra varför kunder har valt bort en butik. En stark orsak till att butiker förlorar kunder 

beror på att de blivit dåligt bemötta (Kahn, 1995; Thurow & Nilsson, 2008). En konsekvens 

av en missnöjd kund är att denna gärna vidarebefordrar sitt missnöje till andra människor, 

vilket snabbs sprids vidare. En kund som upplever stort missnöje beträffande kundservice 

sprider detta vidare till mellan tio och tjugo personer där dessa i sin tur för detta vidare till i 

snitt fem personer (Kahn, 1995; Thurow & Nilsson, 2008). Butiker som inte ägnar tid åt 

kundfokusering och vårdar sina kunder skapar fördelar för sina konkurrenter som med största 

sannolikhet kommer att ta hand om dem istället (Kotler, 2003). Kunder som däremot upplever 
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servicemötet som positivt, sprider också detta vidare till andra människor. Det är ett effektivt 

sätt för butiker att till en väldigt låg kostnad, eller gratis, sprida ett gott rykte om sin 

verksamhet (Garnefeld et al., 2011). 

 

Ett flertal konkreta tips existerar på hur butikspersonal bör agera vid ett servicemöte med 

kund (Nyström & Wallén, 2002; Ekberg & Lohmander, 2004; Thurow & Nilsson, 2008 

Holmström & Wikberg, 2010). Kunskap om hur kunder vill att butikspersonal ska agera är 

däremot ett område som inte är utforskat i lika stor utsträckning och inte lyfts fram lika ofta 

(Boulding et al., 1993; Winsted, 2000). Vissa kunder menar att de sällan blir tillfrågade om 

vad de faktiskt vill och vad de värdesätter (Stewart, 2002). För att uppfylla kundens behov är 

det viktigt att se dessa ur deras perspektiv och ha en förståelse för vad de förväntar sig vid ett 

servicemöte (Kahn, 1995; Åkerman, 2004). 

Förutsättningar för att butikspersonal ska ha möjlighet att lyckas med kundfokusering samt 

god kundservice kan härledas från chefer och högre ledning (Kahn, 1995). Chefer och ledare 

som ger medarbetare möjlighet att utbilda sig inom kundvård skapar en större chans för 

medarbetaren att bli motiverade till att utföra ett bra arbete och bli mer serviceinriktade 

(Kahn, 1995; Bäckström & Johansson, 2006; Abu-Elsamen et al., 2011). Personalen är de 

som ofta arbetar närmast kunden och får ta del av deras åsikter och önskemål. Det är därför av 

stor vikt att som chef finnas tillgänglig för personalen och vara delaktig i deras arbete för att 

lyssna och få förståelse för deras åsikter samt de budskap kunder förmedlar till dem (Kahn, 

1995). Dock är det även av stor betydelse att chefer får större förståelse för vad kunder 

faktiskt uppskattar och efterfrågar utifrån ett serviceperspektiv. Att chefer är synliga för 

kunden och befinner sig i deras närhet för att kunna föra en dialog med dem medför större 

medvenhet och direkt kunskap om vad de vill. Studier har visat att ju högre hierarkisk rang 

chefer besitter, desto mindre kunskap existerar det om kunders behov (Kahn, 1995). 

 

Då syftet med uppsatsen är att få en djupare inblick i hur kunders förväntningar på ett 

servicemöte överensstämmer med personalens samt butikschefens syn ska jämförelser göras. 

Detta med stöd av kvalitativa intervjuer innehållande frågor som enbart rör kundservice och 

fokuserar på det personliga kundmötet. Vi är även intresserade av att få en djupare förståelse 

för sambandet mellan teori och praktik där kunder, personal och butikschefer är i centrum 

samt betydelsefulla för att ett bra servicemöte ska kunna ske. Vi är även här särskilt 
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intresserade av att se vad kunden anser kännetecknar ett bra kundbemötande.  Områden som 

rör produkter och butiksmiljö kommer uteslutas då de inte är relevanta för uppsatsens fokus. 

Varför vi valt mindre butiker beror på att de är intressanta att se till ur en serviceaspekt. Det 

kan i en mindre butik vara lättare att ha långsiktiga relationer och bra kontakt med sina 

kunder, till skillnad mot större butiker eller stora butikskedjor. 

1.2 Problemformulering 

Vilka förväntningar har kunden på kundservice i en mindre butik inom detaljhandeln? 

Hur överensstämmer det med butikschefens och personalens syn samt teori kring 

kundbemötande? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå och granska om kundens syn på bra kundservice i mindre 

butiker överensstämmer eller skiljer sig åt i jämförelse med butikschefens samt personalens 

syn på detta. Vi är även intresserade av att jämföra med vad teori inom området kundservice 

betonar som betydande vid ett servicemöte. Avsikten är också att finna eventuella likheter 

respektive skillnader mellan dessa tre parter och utifrån detta ge möjliga rekommendationer 

lokalt till butikschefer samt butiksmedarbetare, som arbetar i utvalda mindre butiker, om hur 

ett föredömligt personligt servicemöte med kund bör gå till. 
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2 Teori 

I detta avsnitt behandlas teori som är relevant för att besvara uppsatsens problemformulering. 

Teori som kommer belysas är inledningsvis grundläggande förutsättningar för ett bra 

kundbemötande där det redogörs för chefer och medarbetares betydelse. Slutligen behandlas 

teori som fokuserar på kunden och vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid ett lyckat 

kundbemötande. 

 

2.1 Chefers betydelse för kundbemötande 

Grundläggande förutsättningar för att butiksmedarbetare ska kunna inneha en serviceinriktad 

inställning och sätta kunden i fokus kan härledas till chefer och högre ledning (Kahn, 1995).  

Att kunderna blir behandlade på ett serviceinriktat sätt är inte enbart medarbetarnas uppgift 

utan även chefernas (Åkerman, 2004). Det är därför fördelaktigt att chefer strävar efter att 

skapa ett servicemedvetet sätt att leda utifrån (Grönroos, 2008). 

Ledning och chefer är de som skapar mål för organisationen, vilka bör tydliggöras och 

konkretiseras för anställd personal. Detta för att personalen på ett enklare sätt ska ha vetskap 

om vad chefer och ledning förväntar sig från dem ur ett serviceperspektiv (Nyström & 

Wallén, 2002; Åkerman, 2004) och vad som konkret definierar ett bra servicemöte med kund 

(Åkerman, 2004). Genom tydlig kommunikation till anställda om varför servicefokusering 

och kundmedvetenhet är av stor betydelse får de större förståelse för hur de ska utföra sitt 

arbete på ett serviceinriktat sätt. Möjligheten att bli mer motiverade till ökat kundengagemang 

blir större (Grönroos, 2008). Att chefer erbjuder sin personal utbildningar inom kundservice 

är också en faktor som kan leda till ökat kundengagemang och större motivation till att 

prestera sitt yttersta i det egna arbetet (Kahn, 1995; Bäckström & Johansson, 2006; Abu-

Elsamen et al., 2011).  Är inte medarbetarna medvetna om företagets uppsatta mål eller 

förväntningarna på deras arbete så kan inte chefer ta för givet att personalen ska ha förståelse 

och kunskap om varför ett en serviceinriktat arbetssätt samt inställning är av stor vikt för 

verksamhetens framgång (Åkerman, 2004; Grönroos, 2008). 

Chefer belönar personal som arbetar utifrån ett önskvärt sätt och uppnår företagets mål. Dessa 

belöningar tilldelas ofta utifrån mätbara resultat som medarbetaren åstadkommer (Kahn, 

1995; Grönroos 2008). Om fokus till mycket stor del ligger på mätbara resultat tenderar 

personalen att bli mindre serviceinriktade då de inte blir belönade för att ge kunderna ett bra 

servicebemötande (Grönroos, 2008). Att belöna medarbetare för god kundvård skapar 
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möjligheter att främja en bra kundservice. Belöning för goda serviceinsatser hjälper 

medarbetaren att få ökad förståelse för hur betydelsefull deras insats är och påvisar därmed 

hur viktigt det är med bra service (Grönroos, 2008). Att belöna medarbetarnas serviceinsatser 

ökar också möjligheten för att ett serviceinriktat beteende från personalens sida ska vara 

varaktigt och återupprepas igen (Kotler, 2003; Grönroos, 2008). 

Chefer som inte arbetar med en servicemedveten samt kundfokuserad inställning kan medföra 

att förhållandet till kunderna påverkas negativt. Bortfall av befintliga kunder blir i detta fall 

mycket troligt. De tenderar till att försöka rädda kundrelationer först när det kommit till deras 

kännedom att kunden redan har valt bort företaget eller när en minskande kundkrets blir 

oroväckande liten (Kahn, 1995). För att chefer ska få möjlighet att skapa en djupare förståelse 

för vad kunder värdesätter i ett servicemöte är det av stor betydelse att befinna sig i kundens 

närhet och kommunicera direkt med kunden i butiken (Kahn, 1995). En sådan kommunikation 

medför ökad kunskap om vad kunden faktiskt vill och efterfrågar gällande servicemötet i 

butik. Studier visar att ju högre hierarkisk position chefer besitter, ju mindre kunskap om 

kunders behov finns. Det är därför av stor vikt att chefer träffar och för en dialog både med 

såväl kunder som medarbetare för att få förståelse för båda parters åsikter (Kahn, 1995). 

2.2 Medarbetares betydelse för kundbemötande 

Medarbetarnas kundfokusering, kompetens och attityd ligger till grund för hur kunder 

upplever butiken i sin helhet (Kahn, 1995; Kotler, 2003; Åkerman, 2004; Thurow & Nilsson, 

2008). Att därför rekrytera rätt personal medför större möjligheter för företag att bli 

framgångsrika (Kotler, 2003). 

Företag som erbjuder kunden något utöver det vanliga, något mer än vad de tänkt sig, kan öka 

sina möjligheter för att bli framgångsrika (Kahn, 1995; Åkerman, 2004; Kotler & Keller, 

2006; Grönroos, 2008; Holmström, 2010; Kunz & Hogreve, 2011; Söderlund, 2012). För att 

få en förståelse för kunders behov är det till fördel att som medarbetare anstränga sig för att 

försöka se serviceperspektivet ur kundens egna ögon (Kahn, 1995; Åkerman, 2004). Ett 

sådant förhållningssätt gentemot sina kunder kan vara lönsamt betraktat ur ett längre 

tidsperspektiv då det utgör stora förutsättningar för långvariga och starka kundrelationer 

(Åkerman, 2004) och även möjligheter till ökad lönsamhet (Grönroos, 2008). Vidare innebär 

en ökad lönsamhet att fler resurser kan centreras till personalen där möjligheter finns att 

ytterligare förbättra, fokusera samt arbeta framåt för en ännu mer serviceinriktad verksamhet 

(Grönroos, 2008). 
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Medarbetares beteende och attityder kan sättas i relation till företagens resultat. Då 

medarbetare uppträder på ett sätt som anses vara önskvärt är det av stor vikt att personen 

ifråga får vetskap om detta. Om beröm för goda serviceinsatser lönar sig är det högst troligt 

att andra medarbetare tar efter samma goda attityd och beteende (Thordarson, 2009). Om ett 

beteende som inte är önskvärt inte får några större konsekvenser medför det att övriga 

medarbetare får en uppfattning av att engagemang inte är av större värde och därmed inte har 

någon betydelse. Även dessa oönskade beteenden skapar efterföljare och kan uppstå då 

medarbetare har lågt förtroende för sin arbetsplats (Thordarson, 2009.) Trots att medarbetare 

innehar en stark serviceinriktad inställning finns en risk att denna försvinner och resulterar i 

reaktioner som irritation och bristande engagemang, då chefen inte uppmärksammar, 

berömmer eller stödjer dem i sitt arbete (Grönroos, 2008). Medarbetare är i behov av att få 

respons på hur de utför sitt arbete (Nyström & Wallén 2002, Grönroos, 2008). En utav 

orsakerna till detta är för att personen i fråga inte helt ska förlora intresset för sina 

arbetsuppgifter (Grönroos, 2008). 

Medarbetare som har stort kundengagemang och förstår vikten av bra kundservice medför en 

vilja att finnas till hands för kunderna på ett flertal sätt. En medarbetare med en sådan 

inställning är mer än villig att lyssna på vad kunden har att förmedla (Nyström & Wallén, 

2002; Grönroos, 2008; Thurow & Nilsson, 2008; Söderlund, 2012) samt uppträder på ett 

trevligare sätt och anpassar sig efter kunden med en problemlösande inställning (Grönroos 

2008). 

Kunders åsikter och behov är viktig information för ett företag. Medarbetarna arbetar närmast 

kunden och för en regelbunden dialog med dem. Därför innehar medarbetarna en 

betydelsefull roll där de betraktas som en viktig länk mellan kunder, ledning och chefer. 

Möjligheten att öka förståelsen hos högre ansvariga gällande kunders behov och önskningar 

ökar därför (Grönroos, 2008). 

Att medarbetare är kundmedvetna och serviceinriktade är en förutsättning för att företaget ska 

kunna behålla sina kunder. Medarbetare som uteslutande eller till mycket stor del ägnar tid åt 

mätbara resultat, såsom försäljningssiffror, riskerar att ge kunder obehagkänslor och kan i sin 

tur skapa missnöje (Grönroos, 2008). Risken att förlora långsiktiga kundrelationer är stor då 

kunder i detta sammanhang väljer att inte återkomma eftersom kundservicen åsidosätts. 

Minskade inköp är även en konsekvens utifrån ett sådant handlande och inställning från 

personalens sida (Grönroos, 2008). 
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2.3 Kunder och bemötande 

Det som till stor del gör att en kund blir nöjd efter att ha besökt en butik är hur kunden blivit 

bemött av personal i butiken (Kahn, 1995; Thurow & Nilsson, 2008). I dagens läge räcker det 

inte längre att enbart ha en bra exponering, rätt priser och en snygg butikslayout om man vill 

lyckas långsiktigt (Thurow & Nilsson, 2008). Det är istället av stor vikt att ha medarbetare i 

sin organisation som har förmåga att lyssna på kunden samt kunna lista ut dennes behov 

(Kahn, 1995; Åkerman, 2004; Thurow & Nilsson, 2008). 

Trots att det finns stor kunskap om att kundbemötandet kommer bli en konkurrensfördel i 

framtiden så är kundkunskapen väldigt ytlig inom många organisationer (Thurow & Nilsson, 

2008). Företagen tycks tro att de har en djup kunskap men vid grundliga undersökningar visar 

det sig ofta att de bygger sin kunskap på flera års gamla undersökningar (Thurow & Nilsson, 

2008). 

I många fall så ses butiken som en mötesplats ur kundens ögon (Thurow & Nilsson, 2008) där 

de ibland förväntar sig att få en helhetsupplevelse mer än ett köp (Thurow & Nilsson, 2008; 

Eskilsson & Fredriksson, 2010). Det vill säga att kunderna bland annat oftast vill att 

butikspersonalen exempelvis ska bära namnbrickor, lägga märke till dem men även bekräfta 

dem genom att hålla ögonkontakt samt hälsa när de stiger in i butiken (Thurow & Nilsson, 

2008; Söderlund, 2012).  Det är av central betydelse att kunder känner sig uppmärksammade 

när de stiger in i butiken. Trots att en butiksmedarbetare redan är upptagen med en befintlig 

kund så ska han/hon ändå lägga märke till nya kunder på ett sätt som inte får den redan kända 

kunden att känna sig nonchalerad (Åkerman, 2004; Schmidt & Sköld 2008; Söderlund 2012). 

Det första mötet med kunden är en utav de viktigaste stunderna för butiksmedarbetaren att 

skapa ett bra intryck. Det låter logiskt men i många fall så fallerar flera utav företagen i att 

faktiskt inte inse hur betydelsefullt det första mötet är. En ny kund kan i vissa fall mötas 

neutralt av butiksmedarbetaren och i värsta fall kan kunden få ett nonchalant bemötande. 

Detta kan bero på att butiksmedarbetaren har en dålig dag eller helt enkelt inte inser hur 

viktigt det är att göra ett bra intryck hos kunden redan från början (Holmström, 2010). Det 

gäller att se varje besökare i butiken som en potentiell kund där möjlighet finns att skapa en 

relation som gynnar företaget på lång sikt. Det är ibland bättre att se den ”nya kunden” som 

en redan befintlig kund där relationen kan utvecklas till något mer. För butiksmedarbetaren 

blir det en utmaning att tillgodose aktuella behov och anpassa erbjudandena efter vad kunden 

egentligen vill ha. Det gäller att göra kunden tillfredsställd, samtidigt är det av stor vikt att 
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butiksmedarbetaren ser sig själv mer som en rådgivare än en säljare som ska öka 

försäljningssiffrorna (Thurow & Nilsson, 2008). 

Det är ytterst viktigt från butiksmedarbetarens sida att kunna läsa av en kunds attityd och 

personlighet för att veta hur erbjudandena ska anpassas och förmedlas (Holmström, 2010). 

Detta då det enbart inte är behoven som kan vara olika hos kunderna utan även hur de som 

personer känner sig bekväma med att ta emot budskap ”ansikte mot ansikte”. Det handlar 

också om hur bekväma kunderna är med att fatta snabba beslut på plats, istället för att åka 

hem och reflektera och eventuellt återkomma vid senare tillfälle (Holmström, 2010). 

Vad som är viktigt at tänka på är att det inte alltid går att dra generella slutsatser om att 

kunden som besöker butiken ska köpa något åt sig själv (Thurow & Nilsson, 2008). Här gäller 

det att butiksmedarbetaren är kvick med att förstå kundens behov och visa sitt intresse för 

kunden genom att våga fråga, ge förslag på eventuella produkter men viktigast av allt, att 

lyssna på kunden (Nyström & Wallén, 2002; Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008; 

Söderlund, 2012).  

Att anpassa sig efter kundens behov och vara artig är dock en balansgång som snabbt kan gå 

snett (Holmström, 2010). Genom att överdriva vänlighet kan det tolkas som fjäsk från 

kundens perspektiv. Att överdriva vänlighet kan även medföra att kunden uppfattar 

butiksmedarbetaren som påflugen vid erbjudandet av produkter. Det gäller för medarbetaren 

att vara intresserad samtidigt som kunden får vara i fokus (Holmström, 2010). 

Det hade varit betydligt lättare om alla kunder var snarlika och hade lika behov men fallet är 

mer komplext än så (Wanger, 2002; Thurow & Nilsson, 2008). Som tidigare nämnt så bör en 

skicklig butiksmedarbetare kunna läsa av köparen och anpassa sig efter vad köparen vill just i 

stunden då denne besöker butiken (Kahn, 1995; Thurow & Nilsson, 2008). Det är klokt av 

företaget att försöka dra nytta av detta då det kan leda till en ny kundrelation som gynnar 

företaget på lång sikt (Holmström, 2010). Att anpassa sig efter kunden kan vara svårt 

beroende på hur stor kundtillströmning det finns i butiken. Det är svårare för butikspersonalen 

att lära känna kunden grundligare om ett hundratal personer besöker butiken varje dag. Om 

det förekommer mindre antal kunder i en mindre butik så finns det en större tidsram att lägga 

på varje enskild kund (Söderlund, 2012). 
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3 Metod 

Följande metodavsnitt inleds med en presentation av vald undersökningsmetod och dess 

genomförande, följt av genomförd litteratursökning, metodkritik och slutligen redovisning av 

bortfall. 

3.1 Genomförande av undersökning 

I vår undersökning har vi valt att huvudsakligen använda oss utav den kvalitativa metoden. 

Detta val grundar sig på avsikten med uppsatsen som är att redogöra för butikchefernas, 

personalens och kundernas syn på bra kundservice för att få djupare insikt hur dessa tre parter 

tänker kring detta och varför. 

Den kvalitativa undersökningsmetoden syftar till att vara mer djupgående och redogör för 

bakomliggande orsaker snarare än beskrivningar. Med en kvalitativ inriktning används få 

enheter, exempelvis färre antal personer. Detta gör det lättare att gå in mer på djupet 

(Jacobsen, 2002), vilket vi ämnar göra i våra intervjuer. För att få fram empiriskt underlag, 

som senare kan jämföras med det teoretiska underlaget, så kommer intervjuer ske med varje 

enskild person.  Empirin kommer även användas som underlag för att besvara uppsatsens 

problemformulering.  Med hjälp av intervjuer samlas primärdata in, vilket karaktäriseras som 

kvalitativ datainsamlingsmetod (Jacobsen, 2002). 

Vid val av undersökningsmetod finns två huvudsakliga ansatser att tillgå, en kvalitativ samt 

en kvantitativ (Jacobsen, 2002).  Den stora skillnaden mellan de två undersökningsformerna 

är att den kvalitativa inriktar sig mer mot information i form av ord, hämtat från ett fåtal enhet 

medan den kvantitativa fokuserar på siffror och statistik som hämtas från många antal enheter 

(Jacobsen, 2002). Då det är en kvalitativ undersökning vi ämnar utföra kommer denna metod 

huvudsakligen att redogöras för. 

En kvalitativ undersökningsansats medför även att möjligheterna till att få hög intern giltighet 

ökar, vilket innebär att utfallet av undersökningen ger en djupare, tydlig och sanningsenlig 

bild av det som undersöks (Jacobsen, 2002). Samtidigt måste en medvetenhet finnas om att en 

intern giltighet medför svårigheter att generalisera, vilket är lättare att göra utifrån en 

kvantitativ ansats där extern giltighet kan sammanknytas till just detta (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt att undersöka två butikers syn på kundservice. Detta ska vi göra genom att 

intervjua butikscheferna samt en butiksmedarbetare i respektive butik. För att även få 
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kundernas syn på vad som enligt dem kännetecknar bra kundservice ska totalt fyrtio kunder 

intervjuas, tjugo stycken från varje butik. Genom att ta del av kunders åsikter vill vi se om 

deras syn på bra kundbemötande är lik eller olik butikschefernas och personalens. De utvalda 

butikerna är mindre butiker som är verksamma inom detaljhandeln med inriktning mot kläder 

för såväl kvinnor som män. Dessa butiker har valts ut, dels för att de passar in på uppsatsens 

definition av mindre butik, men också med anledning av att butikerna konkurrerar med en 

prisklass som är högre än priserna i större klädkedjor. Det kan vara intressant att se huruvida 

högre priser hör ihop med hög servicenivå.  

 

Varför vi väljer att intervjua butikschefer beror på att de är grunden till att skapa goda 

förutsättningar för att en bra kundservice ska kunna hållas i butiken. Vidare ökar 

möjligheterna för att detta kan uppnås genom att anställa rätt personal, vara konkret med hur 

kundservicen ska gå till, samt vilken standard butiken ska hålla. Vi vill även ta reda på om 

butikscheferna anser att kundservice är lika viktigt som teorierna påstår. 

Då personalen är de som har mest kontakt med kunderna i butiken så har vi valt att intervjua 

en butiksmedarbetare i varje butik som har hand om kundmötet i butiken. Trots att det är 

chefen som bestämmer vilken typ av kundservice som butiken ska inrikta sig mot så vill vi få 

personalens perspektiv på kundservicen, då det är de som dagligen har kontakt med kunderna. 

Vi vill även undersöka om det finns riktlinjer som butikschefen skapat för deras service, samt 

om dessa i så fall efterföljs av de anställda och vad butiksmedarbetarna anser om detta. 

 

Vi har valt att intervjua tjugo stycken kunder i respektive butik då deras åsikt är den centrala 

delen i uppsatsen. Antalet kunder vi ska undersöka är underlag för att vi ska kunna få en 

nyanserad verklighetsbild av vad de menar är bra kundservice samt hur de önskar bli bemötta 

i de utvalda butikerna. Vid val av kunder sker inget systematiskt urval, då vi har för avsikt att 

intervjua alla kunder som löpande kommer ut ur butiken och vill ställa upp. Detta val beror på 

att uppsatsen problemformulering inte riktar sig mot en särskild grupp av kunder, utan till alla 

kunder i de utvalda butikerna. 

 

Intervjuerna ska utföras genom att vi placerar oss utanför butikerna och där får kunder att 

medverka i vår undersökning. Huvuddelen av frågorna grundas på kvalitativa frågor då 

respondenten ges möjlighet att svara nyanserat och fritt vilket medför att denne inte känner 

sig begränsad (Jacobsen, 2002). Dock kan ett fåtal frågor betecknas som kvantitativa. De fåtal 
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kvantitativa frågorna kommer vara utformade med färdiga svarsalternativ, vilka blir ”ja” och 

”nej”, så att svaren i viss grad blir lättare att hantera när insamlad data ska analyseras och 

sammanställas (Jacobsen, 2002). Valet att utforma vissa frågor kvantitativt beror också på att 

vi har förståelse för att alla kunder inte har tid att utförligt svara på varje fråga utanför 

butiken. Det är därför vi har valt att intervjua ett tjugotal kunder istället för ett tiotal, för att få 

mer underlag. Möjligheten att kunna sammanställa och samla in tillräckligt med data blir 

större, och på så sätt ökar även chansen till en högre intern giltighet. 

3.2 Litteratursökning 

Teoretiskt stöd för uppsatsen har hittats utifrån litteratursökningar som gjorts i såväl böcker 

som vetenskapliga artiklar. Böcker har hittats via litteratursökningar i tre lokala bibliotek. 

Utvalda vetenskapliga artiklar har erhållits utifrån de databaser Högskolan i Skövde 

tillhandahåller, vilka är LIBRIS, ABI/INFORM Complete, WorldCat Local.  

De sökord som har använts i litteratursökningarna för böcker och artiklar är customer service, 

customer expectations, customer behavior, meeting customer expecations, manager, staff, 

word-of-mouth, kundservice och kundbemötande. Antalet källor har ökat successivt under 

processens gång då flera böcker samt vetenskapliga artiklar hänvisade till ytterligare källor, 

vilka var relevanta för uppsatsens innehåll. 

3.4 Metodkritik 

Metod för uppsatsen har särskilt valts ut och anpassats efter vald problemformulering för att 

få ett så trovärdigt och pålitligt resultat som möjligt. Det innebär att den valda 

undersökningsmetoden måste utföras på ett ärligt sätt och därmed visa en så sann bild som 

möjligt av det som har för avsikt att mätas (Jacobsen, 2002). Trots detta är vi medvetna om att 

det kan finnas ett flertal faktorer som påverkar dels undersökningsprocessen samt dess 

resultat. Vid intervjuer finns risken att intervjurespondenten påverkas av den eller de personer 

som utför intervjun, detta bara genom att befinna sig i intervjurespondentens direkta närhet 

(Jacobsen, 2002). Det är även möjligt för intervjuobjektet vid en öppen och individuell 

intervju att noga uppmärksamma kroppsspråk och minspel hos intervjuaren. Detta kan 

innebära att intervjurespondenten analyserar intervjuaren på ett sådant sätt så att enbart svar 

ges utifrån det intervjurespondenten tror att intervjuaren vill höra (Jacobsen, 2002). 

En annan påverkansfaktor är val av miljö vid intervjutillfället. Omgivning och situation spelar 

en viss roll för utfallet av intervjun, vilket intervjuare bör ha i åtanke (Jacobsen, 2002). 
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Utifrån detta är vi medvetna om att butikschefer såväl som butikspersonal i respektive butik 

kan påverka varandra. Dels för att de befinner sig på sitt arbete och inte i sin trygga hemmiljö, 

men också den aspekten att mindre butiker kan innebära mindre utrymme för avskildhet vid 

intervju med varje enskild person. Detta medför en större risk att butikschefer samt 

butikspersonal har möjlighet att lyssna av varandra under intervjuprocessen och därmed 

påverkar varandras svar, men även utfallet av undersökningen. 

Kunderna i respektive butik intervjuas vid två tillfällen, en gång under förmiddagen och andra 

tillfället på eftermiddagen. Detta för att undvika att endast få ta del av åsikter från en särskild 

kundgrupp som är mer eller mindre aktiva vid en viss tid på dygnet.  

Vi är medvetna om att det med stor sannolikhet finns vissa kunder som vi inte lyckas nå, då 

det skiljer flertalet timmar mellan de två intervjutillfällena. Kunder väljs inte utifrån något 

särskilt systematiskt urval. Fokus ligger istället på att personen i fråga överhuvudtaget är kund 

hos butiken. Därmed anser vi att ett något överrepresenterat utfall av särskilda kundgrupper 

inte är helt avgörande för varken problemformulering, jämförelser eller slutsatser. 

3.5 Bortfall 

Efter att ha utfört intervjuer med kunder kan vi konstatera att väldigt många av de som blev 

tillfrågade ställde upp och svarade på våra frågor. Vi har inga exakta siffror på hur många 

kunder som inte valde att svara, men dessa var endast ett fåtal. De kunder som inte ville bli 

intervjuade motiverade detta med att de inte hade tid eller att de inte var intresserade. Det var 

dock ingen särskild tid under dygnet där bortfallet upplevdes som särskilt stort, vilket 

medförde att vi ändå fick ta del av flera kunders åsikter i varierande åldersgrupper. Efter 

utförd kundundersökning fick vi svar från det kundantalet vi önskade vilket var tjugo stycken 

kunder i respektive butik, totalt fyrtio stycken kunder. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras datainsamling och resultat från utförda undersökningar i två utvalda 

mindre klädbutiker. Inledningsvis presenteras intervjuer med två butikschefer och därefter två 

butiksmedarbetare. Slutligen presenteras svaren från 40 stycken kunder, varav 20 stycken i 

respektive butik. Kundernas svar redogörs för i grupper om flera utifrån liknande samt 

avvikande svar. Butikerna benämns som Butik A och Butik B där butikscheferna samt 

medarbetarna i respektive butik kallas för a och b. Varför butiksnamn eller personnamn inte 

offentliggörs är med anledning av att få anonyma svar där möjligheten att svara 

sanningsenligt är större. 

4.1 Resultat av intervjuer med butikschefer 

Vid diskussion och frågor kring eventuella uppsatta mål hos Butik A och Butik B, så menar 

båda att de inte har några sådana nedskrivna formellt sett på papper. Ingen utav butikerna 

arbetar med varken nedskrivna mål som rör det generella butiksarbetet eller mål som rör 

service och kundbemötande. Förklaringen till detta beskriver Butikschef a är att såväl butiken 

som personalstyrkan är relativt liten, vilket medför att en ständig kommunikation finns mellan 

alla på arbetsplatsen. Därför brukar Butikschef a istället diskutera kundbemötande och hur de 

ska tillfredsställa deras behov emellanåt med butikspersonalen. Detta för att de hela tiden ska 

kunna förbättras och utveckla sin service. Butikschef a ser därför ingen anledning till att ha 

några formella mål eller regler nedskrivna. Detta är något som även Butikschef b anser, men 

tillägger också att de har arbetat inom branschen länge och vet vad som fungerar respektive 

inte fungerar. Eftersom butiken är privatägd är de inte styrda av centraliserade regler från 

något huvudkontor och kan därmed jobba på ett sätt som de anser passar dem bäst. Att då 

börja arbeta med formellt nedskrivna mål nu skulle därför kännas onödigt. 

För att säkerställa att såväl butikschef som butikspersonal betraktar samt arbetar med service 

och kundbemötande på samma sätt så är det bästa sättet, enligt Butikschef b, att till en början 

låta personalen observera hur arbetssättet går till i butiken. Detta både genom att titta och 

lyssna. Ingen får nedskrivna papper med en given mall på hur tillvägagångssättet ser ut, utan 

det är något som personen lär sig med tiden. Butikschef a menar istället att ett säkerställande 

av att personalens kundbemötande är bra inte är nödvändigt, eftersom Butikschef a förutsätter 

och förväntar sig att personalen ska vara kunnig inom service redan vid anställningstillfället. 
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Personlig service är mycket betydelsefullt för mindre butiker eftersom resurserna för att locka 

kunder via reklam och marknadsföring är betydligt mindre. Därför förklarar både Butikschef a 

och b att de ständigt jobbar för att ge kunden bra service och vill hela tiden utvecklas för att 

kunna bli ännu bättre. Ingen utav butikscheferna erbjuder sin personal utbildningar inom 

kundservice då båda tror att sådana utbildningar är alldeles för standardiserade med färdiga 

ramar att följa. Därför har inte heller någon utav butikscheferna gått utbildningar med 

inriktning mot service. De menar att alla butiker samt kunder är olika och att inget universellt 

servicebemötande existerar, därför måste varje enskild butik hitta sin egen riktning och mall 

som fungerar bäst för just deras verksamhet. Butikschef b ser hellre att butikspersonalen får 

möjlighet att ta del av olika föreläsningar inom området, vilket Butikschef b menar ger en helt 

annan inspiration och motivation, utan fyrkantiga mallar. Det har gjorts tidigare och visat sig 

vara uppskattat av personalen. Butikschef a arbetar istället med lättläst litteratur som 

illustrerar kundservice med blandade konkreta tips och bilder. Tanken är inte att personalen 

ska följa detta slaviskt, utan är mer tänkt för att vara inspirerande och roligt. Samtidigt ska 

personalen genom detta bli påminda om att alla kunder är olika och kräver olika typer av 

bemötande. 

Butikschef a anser att personalen vet vad som förväntas av dem vid servicemöte med kunder, 

och oroar sig aldrig över att de inte skulle kunna ta hand om kunderna på ett bra sätt. 

Personalen ska alltid hälsa på kunderna när de kliver in i butiken på ett naturligt och ärligt sätt 

som inte får kunderna att känna sig avskräckta eller obekväma. Butikschef b är också av 

samma åsikt och tillägger att personalen aldrig ska tvinga sig på och stressa någon kund direkt 

när de kommer in i butiken utan istället låta dem titta ifred först. Båda butikscheferna är 

överens om att kunden ska känna sig uppmärksammad så fort de tar steget in i butiken och att 

ett ”hej” är självklart. Butikschef a säger att det är ytterst viktigt att ha förmåga att läsa av 

kunden då servicen ska anpassas efter varje enskild kund. Butikschef a är även medveten om 

att olika kunder kräver olika mycket uppmärksamhet och har olika behov. Butikschef b har 

också en stor tilltro till sin personal och litar på att de alltid gör sitt bästa. Vidare säger 

Butikschef b att man som chef inte kan förvänta sig att en nyanställd ska kunna leva upp till 

alla förväntningar som finns, utan menar att personalen lär sig detta under tiden. Efter ett tag 

vet hur de förväntas agera och uppträda mot såväl kunder som arbetskollegor.  

Båda butikscheferna anser att personal som utför ett bra arbete och uppträder trevligt 

gentemot kunderna ska uppmärksammas. Butikschef a beskriver belöningsprocessen som 

något naturligt då de har en liten personalstyrka, är nära varandra och hela tiden 
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kommunicerar. Respons på väl utfört arbete sker i verbal form med kommentarer som ska 

uppmuntra butiksmedarbetarna samt skapa engagemang och motivation. Samma sak gäller för 

Butikschef b och dennes butik där muntligt beröm är vanligt och sker dagligen när personalen 

gjort något som anses vara särskilt utmärkande och bra. Detta sker vare sig det handlar om 

bemötande av kunder eller andra praktiska sysslor i butiken. 

Att vara synlig ute i butiken för att kunna kommunicera med såväl personal som kunder är en 

självklarhet och extremt viktigt menar Butikschef a, som säger att det är lätt att tappa 

verklighetsförankringen annars. Detta är något som även Butikschef b anser. Båda 

butikscheferna talar om att chefer och ansvariga som inte tillbringar tid för att träffa kunder 

eller övriga medarbetare i företaget omöjligt kan ha förståelse för hur verksamheten fungerar i 

praktiken. Visserligen får både Butikschef a och b ta del av kunders åsikter och önskemål 

genom personalen, vilket de poängterar som viktigt. Samtidigt menar de att som butikschef 

själv vara ute i butiken och träffa kunder medför direkt kontakt med kunden där beröm, 

klagomål eller förfrågningar direkt kan förmedlas är viktigast. Det innebär snabba åtgärder för 

att tillfredsställa kunden på bästa sätt. Information förvrids eller glöms inte bort vid 

direktkontakt.  Butikschef a säger att det bara är när kunden kommer till dem och delar med 

sig av sina åsikter som de kan bli bättre.  

Kunder som återkommer till butiken innebär att man som butik har lyckats göra något rätt 

menar Butikschef a. Butikschef a fortsätter och säger att man hoppas på att återkommande 

kunder inte enbart beror på ett bra utbud av det kunderna eftersöker, utan att deras service 

också är en stor bidragande orsak. Kundbemötandet är A och O i en liten butik vilket medför 

att kunderna och kundrelationer måste sättas i fokus, säger både Butikschef a och b. Att 

kundbemötande påverkar kundens helhetsuppfattning av butiken tror Butikschef b mycket på 

och menar att det alltid känns bekvämt att gå in i en butik där bemötandet är bra. Är 

bemötandet dåligt är risken stor att kunden även får en negativ inställning till utbudet och 

därmed väljer bort butiken. Det påverkar ju givetvis också försäljningen negativt menar 

Butikschef b. Butikschef a talar också om detta, men säger också att om chefer och personal 

är trevliga och serviceinriktade mot kunderna är chansen stor att hela butiksbesöket för 

kunden upplevs som positivt och roligt, vilket kan påverka kunden till köp. 

När butikscheferna får frågan om vad de anser är bra kundservice, vid mötet med kunden, så 

säger de direkt att det först och främst är viktigt att kunna läsa av kunden. De fortsätter och 

menar att det är utifrån detta som man ska anpassa sin service, sitt bemötande och därmed 
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skapar ett bra kundbemötande. Kunden ska alltid känna sig bekväm och omhändertagen i 

butiken menar Butikschef b. Det gäller också att hitta rätt balans, säger Butikschef a, så att 

kunden inte känner sig påhoppad men samtidigt inte heller ouppmärksammad. 

Butikschef a och b ser fler fördelar än nackdelar med kundrelationer och bemötande i mindre 

butik. Fördelen är att relationen till kunden blir mer personlig och lite mer djupare i en mindre 

butik, vilket är roligt, säger Butikschef a. Vad båda butikscheferna anser är att en mindre 

butik skapar möjligheter till att lättare förstå kundens behov. Butikschef a och b menar att 

kunden hamnar mer i fokus i deras butiker i jämförelse med stora kedjebutiker. 

Med ett större kundfokus skapas många vänskapliga relationer och butikschef a berättar att de 

har blivit inbjuda på kalas hos flera återkommande kunder, vilket ses som positivt. Butikschef 

b menar också att så är fallet i deras butik, och att det blir lite utav en social verksamhet just i 

mindre butiker. Däremot anser Butikschef b att inbjudningar från kunder kan upplevas som 

jobbiga eftersom det finns en gräns för hur vänskapligt det får vara. Butikschef b menar att det 

är svårt att säga nej och ta sig ur sådana situationer. En annan nackdel enligt Butikschef b är 

att kunderna kan uppleva att utrymmet i butiken är för litet, vilket får kunden att känna sig 

stressad och att personalen är för nära. Det kan säkert få kunden att känna sig ständigt 

iakttagen, vilket i sin tur leder till att kunden lämnar butiken. Butikschef a är av samma åsikt, 

men säger också att kunder är snabbare på att döma i en mindre butik än i en stor butikskedja. 

Det gäller därför att göra ett bra första intryck menar Butikschef a.  

4.2 Resultat av intervjuer med butikspersonal 

För att ta reda på vad som lägger grunden till butiksmedarbetarnas kundservice och 

bemötande diskuteras först huruvida butiken arbetar med eventuellt uppsatta mål. Både 

Butiksmedarbetare a och b säger att de inte har några direkt nedskrivna mål att arbeta efter, 

varken generella eller servicerelaterade. Det nedskrivna som finns är mer ledord och 

uppmuntrande meningar i personalrummet, vilka vi ska försöka tänka på och sträva efter, 

fortsätter Butiksmedarbetare a. Däremot berättade Butiksmedarbetare b att efter att ha jobbat 

på sin arbetsplats en längre tid så vet hon vad som förväntas av henne och att det är något man 

lärt sig med tiden. 

Båda butiksmedarbetarna menar att de trots avsaknad av formella mål ändå jobbar med ett 

starkt kundfokus. Butiksmedarbetare a säger att de alltid arbetar för att kunden ska känna sig 

bekväm i butiken, försöker ge dem ett mycket bra kundbemötande och fokuserar på varje 
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enskild kund. Kunderna ska känna sig uppmärksammade och få en positiv inställning till 

butiken, menar Butiksmedarbetare a. Eftersom butiken inte ingår i en stor butikskedja blir 

kundfokus extra viktigt, och kundrelationerna betyder jättemycket för oss som liten butik, 

säger Butiksmedarbetare b. Bara för att nedskriva formella mål inte finns betyder inte det att 

vi inte vet hur vi ska agera, menar Butiksmedarbetare b och förklarar att man ändå vet vad 

som eftersträvas då kommunikation mellan butikschef och medarbetare sker ständigt i ett så 

litet företag. Eftersom personalstyrkan är mindre är det lättare att lära känna varandra. Utifrån 

detta lär sig alla vad som fungerar och hur arbetet går till i butiken, enligt Butiksmedarbetare 

b.  

Båda butiksmedarbetarna menar att sättet de arbetar på i respektive butik fungerar bra och 

såväl Butiksmedarbetare a som b anser att de vet vad som förväntas av dem. Skulle det mot 

all förmodan finnas någon osäkerhet kring hur arbetet ska gå till så är det bara att fråga 

butikschefen, tillägger Butiksmedarbetare a. Ingen utav butiksmedarbetarna ser 

serviceutbildningar som något lockande, men menar att tanken är god eftersom service är 

viktigt i butiksarbetet och därför bör uppmärksammas. Det är viktigt att vara medveten om att 

en särskild typ av service som lärs ut på utbildningar inte funkar på alla människor, tillägger 

Butiksmedarbetare a och förklarar att anpassning efter varje enskild kund är av stor vikt. Dock 

har varken Butiksmedarbetare a eller b rent praktiskt genomgått någon utbildning inom 

service och bemötande. Visserligen har personalen fått böcker om kundservice, men de är mer 

tänkta att vara inspirerande snarare än regler att följa, menar Butiksmedarbetare a. Alla som 

arbetar i butiken har varit involverade i branschen väldigt länge och hittills har allt fungerat 

mycket bra, enligt Butiksmedarbetare b. Därför finns ingen direkt anledning till att det som 

alltid har fungerat skulle behöva ändras på. Butiksmedarbetare b fortsätter med att förklara att 

de bästa inspirationskällorna vad gäller service är arbetskollegorna och butikschefen.  

Något som är av större vikt än serviceutbildningar är för båda butiksmedarbetarna respons och 

bekräftelse på arbetet de utför. Butiksmedarbetare a menar att bekräftelse på sin arbetsinsats 

är en stor anledning till att motivationen hålls uppe. Om man arbetar på ett sätt som 

uppskattas av butikschefen så vill Butiksmedarbetare a gärna få reda på detta. Det blir då 

lättare då att fortsätta arbeta mot samma goda riktning. Butiksmedarbetare b är av samma 

åsikt och tillägger också att detta även gäller när butikschefen inte är lika nöjd. Sköts inte 

arbetet, enligt butikchefen, på ett bra sätt så vill Butiksmedarbetare b höra detta också. Detta 

för att misstag inte ska upprepas och för att få möjlighet att göra en bättre arbetsinsats. Båda 

butiksmedarbetarna blir bekräftade av sina butikschefer via muntlig respons i form av 
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sporrande kommentarer om arbetet de utför, vilket de är nöjda med och tycker fungerar 

mycket bra som motivation. Butiksmedarbetare a säger att beröm från butikschefen ges i flera 

olika situationer, vare sig det handlar om beröm för ett bra kundbemötande eller att 

varuexponeringen ser bra ut. Beröm i liknande situationer ges även till Butiksmedarbetare b. 

Butiksmedarbetarna fick frågan om de tyckte att det var viktigt att anpassa försäljningen efter 

kundens behov. Båda anser att det är oerhört viktigt att anpassa samt lyssna på vad kunden 

vill med butiksbesöket, men samtidigt inte vara för påträngande. Butiksmedarbetare a menar 

dock att merförsäljningen är en viktig del i arbetet som ska framföras på ett diskret sätt. 

Butiksmedarbetare b plockar aldrig fram andra varor åt kunden om hon inte är riktigt säker på 

att kunden vill detta eftersom kunden inte ska känna sig tvingad till köp. 

För att bidra till att kunden får en bra helhetsuppfattning av butiken menar Butiksmedarbetare 

a att de lägger stor vikt vid att visa sin tillgänglighet för kunden och visa att de finns där vid 

behov av hjälp. De förklarar också att de vill att kunderna ska känna sig trygga och att 

butiksbesöket ska vara en rolig upplevelse. Butiksmedarbetare a fokuserar även på att skapa 

en naturlig känsla vid kundbemötandet och påpekar att det är betydligt mer personlig att jobba 

i en mindre butik än i en stor kedja. Det är därför viktigt att agera naturligt. 

Butiksmedarbetare b lägger stor vikt vid att fokusera på servicen då hon är väl medveten om 

att kunderna kan välja att besöka en annan butik eller övergå till e-handel istället. 

När båda butiksmedarbetarna får frågan om vad de anser är allra viktigast med att arbeta i en 

butik så svarar de direkt att det är kundbemötandet. Båda butikerna lägger störst fokus på att 

bemöta kunderna på ett bra sätt. Butiksmedarbetare b menar att kundservice är det viktigaste i 

deras butik då de befinner sig i en liten stad samt att butiken är fristående. Butiksmedarbetare 

b anser även att kundrelationerna är väldigt viktiga för butiken. I Butiksmedarbetares a butik 

finns även där stark fokus riktat mot bemötandet, de försöker även att framföra det lilla extra 

som kunderna kanske inte är vana vid att få i andra butiker. 

Kunden ska, enligt Butiksmedarbetare a, känna sig välkommen och sedd i butiken. 

Butiksmedarbetare b säger detsamma, men betonar också vikten av att trivas med sina 

arbetskollegor och att ett måste gällande butiksarbete är att gilla att arbeta med människor. 

Butiksmedarbetare a anser att bra kundservice kännetecknas av att man som 

butiksmedarbetare alltid hälsar på kunderna och att tydligt visa sig tillgänglig om kunden är i 

behov av hjälp. Det är även viktigt att visa ett ärligt intresse för kunden och lyssna på vad de 

har att säga, fortsätter Butiksmedarbetare a. Att få kunden att känna sig trygg och 
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omhändertagen är enligt Butiksmedarbetare b bra kundservice. För att skapa den känslan 

måste man enligt Butiksmedarbetare b hitta en bra balansgång där man inte hoppar på kunden 

direkt när denne går in i butiken, samtidigt ska kunden inte heller ignoreras. Därför måste 

butikspersonal ha en förmåga att kunna läsa av kunden, fortsätter Butiksmedarbetare b. 

Det första Butiksmedarbetare a gör när en kund kliver in i butiken är att få ögonkontakt och 

hälsa, precis som Butiksmedarbetare b. Något som man enligt Butiksmedarbetare a inte får 

göra är att hälsa på kunden utan ögonkontakt eftersom det känns väldigt nonchalant och falskt 

mot kunden. Butiksmedarbetare b påpekar här ännu en gång hur viktigt det är att läsa av 

kunden när denne stiger in i butiken. Detta motiverar Butiksmedarbetare b med att alla kunder 

är olika och fortsätter med att kunden inte ska behöva anpassa sig efter butikspersonalen, utan 

tvärtom.  

Om du gör fel vid ett kundbemötande eller något fel gällande varorna och inte hör det från din 

chef så kommer kunderna att påtala detta för dig istället, menar Butiksmedarbetare b. Enligt 

Butiksmedarbetare b går det alltid att dra lärdom av olika situationer som rör missnöjda 

kunder, men att det gäller att skilja på jobb och privat för att undvika att ta kritiken personligt. 

Detta är något som Butiksmedarbetare a pratar om och säger också att det i sådana situationer 

gäller att kunna behålla lugnet för att vara vänlig mot kunden, även om situationen är jobbig. 

Ingen utav butiksmedarbetarna anser att missnöjda kunder påverkar deras inställning till deras 

arbete eller arbetsuppgifter. 

Vad både Butiksmedarbetare a och b anser är att det finns fler fördelar än nackdelar med 

kundrelationer i en mindre butik. Eftersom butiken inte ingår i en stor butikskedja och är 

mindre blir relationen till kunderna mer personlig, säger Butiksmedarbetare b. 

Butiksmedarbetare a menar också att butikens storlek underlättar möjligheterna till detta och 

fortsätter med att kunder även får mer uppmärksamhet och tid ägnad åt sig än vad en större 

butik har möjlighet att erbjuda. Något som kan vara negativt är, enligt Butiksmedarbetare b, 

när relationerna med kunderna blir så nära att man känner igen varandra på fritiden men vill 

vara privat och ifred i vissa stunder. På sin arbetsplats agerar man på ett visst sätt, medan man 

privat kanske är lite annorlunda. Det kan kännas jobbigt att släppa in kunderna i den privata 

sfären, fortsätter Butiksmedarbetare b. Enligt Butiksmedarbetare a finns inga stora nackdelar 

och säger att mindre butiker i allra högsta grad får kunden att kännas sig speciell. 
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4.3 Resultat av intervjuer med kunder 

När kunderna i Butik A och B fick frågan om de ansåg att personalens bemötande hade en 

inverkan på ifall de blev nöjda med butiksbesöket, så menade de flesta i samtliga butiker att 

det var ytterst viktigt att personalen var trevlig för att de skulle kunna känna sig nöjda med 

besöket. Några utav kunderna i Butik A ansåg att personalens bemötande var en spegling av 

hur hela butiksbesöket kändes efteråt. En övervägande del av kunderna i Butik A och B var 

även ense om att de köpte mer produkter ifall de tyckte att personalen var trevlig och gav dem 

den uppmärksamhet de önskade i butiken. En del av kunderna i butik B menade även att de 

valde att undvika butiken i framtiden om de kände att bemötande inte var korrekt då 

personalen ignorerat dem, varit otrevliga eller nonchalanta. 

När kunderna i båda butikerna fick frågan ifall de ansåg att personalen var en faktor till att de 

valde att återvända till butiken så svarade de flesta att det var många faktorer som spelade in, 

och utbudet hade en övervägande roll. De menade att om en butik hade trevlig personal men 

inte utbudet de sökte så ville de ändå inte köpa. Däremot svarade de flesta kunderna i Butik A 

och B att om två butiker hade liknande utbud i samma prisklass, så valde de butiken de ansåg 

hade trevligast personal när de ville genomföra sina köp. 

 

De fördelar kunderna i samtliga butiker ansåg fanns gällande kundbemötandet i mindre 

butiker var att de kände att personalen hade betydligt mer tid att ta hand om dem som kunder. 

De kände att de blev sedda på ett helt annat sätt än hos stora butikskedjor, samt att de oftast 

kände att de fick den hjälp de var i behov av. Några av kunderna i Butik A ansåg även att det 

var lättare att få en relation till personalen i butiken och att det genom detta blev mer 

personligt vid butiksbesöket. De stora nackdelarna som fanns enligt kunderna i båda 

butikerna, gällande en mindre butik, var att det kunde bildas ett outtalat köptvång hos 

kunderna, trots att personalen aldrig fått dem att känna så. Några utav kunderna i Butik A 

menade att det kändes jobbigt att gå ut ur butiken utan att köpa något trots att de inte hittat 

något de gillade. Det kunde kännas elakt och pinsamt då de tänkte att det syntes mer i en liten 

butik än i en stor kedja där kundflödet är betydligt större. En annan nackdel kunderna 

påpekade i Butik B var att de kunde uppleva att personalen kunde kännas alldeles för 

tillgängliga, måna och även för ofta påtala att de kan få hjälp om så önskades. 

När samtliga kunder blev tillfrågade om de önskade att personalen skulle bekräfta att de sett 

dem stiga in i butiken så var svaren olika. En övervägande del i både Butik A och B önskade 

att personalen skulle hälsa på olika sätt. Exempelvis genom en nickning till hej och 
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ögonkontakt då de ansåg att det var ett krav på basbemötande från personalens sida. En kund i 

Butik A menade även att hon förväntade sig ett bra bemötande då hon tog för givet att en 

mindre butik har mer tid att ägna åt kunderna till skillnad från större butikskedjor. En del av 

kunderna i Butik A menade även att det för dem inte spelade någon roll om personalen 

hälsade eftersom de inte tyckte det var viktigt. De påpekade också att det kunde kännas för 

påträngande. Vidare i Butik B ansåg några kunder att ett ”hej” var tvunget, annars skulle de 

känna sig nonchalerande. Samtidigt hade andra kunder i samma butik förståelse för att det är 

omöjligt för personalen att ta hand om alla kunder som stiger in i butiken samtidigt. 

Att personalen skulle förstå kundernas behov var viktigt för samtliga kunder i båda butikerna. 

En övervägande del av kunderna ansåg att det var roligt när personalen kom med förslag och 

tips på matchande kläder till det de redan hade valt, under förutsättning att de själva frågade 

efter det. En del av kunderna i Butik A ansåg att merförsäljning är acceptabelt när personalen 

plockar fram realistiska varor som liknar produkterna som kunderna hade tänkt köpa från 

början. Några av kunderna i Butik B menade även att merförsäljning vid kassan i form av 

strumpor samt underkläder bara var ett irritationsmoment, vilket fick dem att vilja gå ut från 

butiken så fort som möjligt. Dock ansåg några kunder i Butik B att personalen inte behövde 

förstå deras behov i alla situationer, exempel på en situation då de klarar sig själva är när de 

vet vad de ska köpa i butiken innan de stiger in. 

Ett bra bemötande av personalen ansåg samtliga kunder var att personalen är uppmärksam, att 

de hälsar och är tillgängliga samt visar intresse för kunden. De ansåg även att det var extra 

viktigt att personalen kunde läsa av dem som kunder, samt att de kunde känna av ifall de var 

på shoppinghumör eller om de behövde hjälp med exempelvis rätt storlek. Några kunder i 

Butik A ansåg även att det var ytterst viktigt att personalen uppmärksammade dem när de stod 

i provhytten. De ansåg att det var ett tydligt tecken från deras sida som kund att visa 

personalen att de är på shoppinghumör. Om kunderna ansåg att de blev ignorerade och 

behövde gå ut i butiken igen för att hämta en annan storlek, kunde de bli så irriterade att de 

valde att inte köpa något alls. Några kunder i Butik B ville kallprata med butikspersonalen då 

det fick dem att känna sig mer avslappnade i butiken. 

  

Kunderna i Butik A och B var eniga om att ett negativt bemötande kunde vara när personalen 

klart och tydligt visade att de inte hade tid med kunderna. Detta tyckte de att personalen 

kunde visa genom att titta ner i kläderna de packade upp, samt att de valde att inte hälsa eller 
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titta bort. Några utav kunderna i Butik A ansåg att det är en hårfin gräns mellan att vara 

hjälpsam och att vara alldeles för påträngande gentemot kunden. Kunderna menade att ett 

dåligt bemötande kunde vara att bli ignorerad. Några utav kunderna i Butik B påpekade att de 

tyckte det var oförskämt av personalen att prata med varandra när det fanns kunder i butiken 

som behövde hjälp. Vidare sa även en kund att det värsta hon kunde tänka sig var att 

butikspersonal pratade med henne samtidigt som de inte höll ögonkontakt, vilket hon 

uppfattade som oförskämt. 

När vi slutligen frågade kunderna i Butik A om hur de ansåg att de blivit bemötta av 

personalen i den specifika butiken, så svarade de flesta att de blivit bemötta på ett bra sätt och 

att samtliga hade fått bekräftelse på att personalen visste att de befann sig i butiken. De ansåg 

även att butikspersonalen var tillmötesgående, tillgängliga, trevliga, öppna och framförallt 

hjälpsamma. Dock var det någon enstaka kund som påpekade att bemötande ibland kunde 

variera beroende på vem det är som jobbar i butiken. 

Merparten av kunderna i Butik B ansåg även de att de hade blivit bra bemötta. De fick den 

hjälp de behövde, samtidigt som de tyckte att butikspersonalen i Butik B hade hittat en bra 

balans där kunderna inte kände sig för påträngda. Dock ansåg några utav kunderna i denna 

butik att det kändes bättre när det var mindre bemanning i butiken. Detta på grund av att det 

annars kunde kännas alldeles för påträngande från olika håll i en mindre butik när 

personalstyrkan är lite större i butiken. 
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5 Analys 

Avsnittet behandlar inledningsvis uppsatsens tidigare teoriavsnitt samt empiri som 

tillsammans i detta kapitel utgör en analys där avsikten är att diskutera och finna eventuella 

likheter samt skillnader mellan teori och praktik. Avsnittets avslutande del utgörs av direkta 

jämförelser från praktiken på kunders syn på kundservice i förhållande till butikschefer och 

medarbetare, då uppsatsens huvudfråga huvudsakligen har detta som fokus. 

5.1 Chefernas betydelse för kundbemötande 

Då ledning och chefer ansvarar för att skapa organisationens mål, bör dessa mål tydliggöras 

och konkretiseras för personalen. Detta är av stor vikt, enligt teori, för att kunna ge personalen 

en klarare och tydlig bild av vilka förväntningar chefer har på dem gällande service och 

bemötande med kund (Nyström & Wallén, 2002; Åkerman, 2004). Butikscheferna i de båda 

butikerna arbetar inte med några formellt nedskrivna mål och inga utarbetade mål finns heller 

kring just kundbemötandet. De menade att medarbetarna själva vet vad som förväntas av dem. 

Butikschef a förutsätter att personen som anställs redan är kunnig inom serviceområdet, 

medan Butikschef b menade att ett korrekt servicebemötande var något man lärde sig över tid 

genom observation av övriga kollegor på arbetsplatsen.  

Avsaknad av formella mål betyder inte, enligt Butiksmedarbetare b, att personalen inte har 

kunskap om hur de ska agera. Butiksmedarbetare a och b menar att de trots detta ändå alltid 

arbetar kundfokuserat. I en mindre butik är personalstyrkan mindre vilket innebär att vi har 

ständig kommunikation och vet vad som förväntas av oss, säger Butiksmedarbetare b som 

även instämmer med sin chef att man med tiden lär sig hur arbetet går till. Detta synsätt kan 

bero på att såväl Butik A som Butik B är mindre, fristående butiker där handlingsfriheten är 

större gällande upplägg av mål och riktlinjer. Kommunikationen mellan chefer och 

medarbetare sker dagligen och ofta, i jämförelse med en större butikskedja, vilket möjligtvis 

minskar behovet av styrning via formella mål och regler.  

När personal agerar på ett önskvärt sätt genom att utföra sina arbetsuppgifter bra eller bemöta 

kunder på ett trevligt sätt, så ska detta enligt båda butikscheferna uppmärksammas. Teori 

uttrycker också detta och menar att bra kundvård särskilt ska belönas, då chansen för att en 

serviceinriktad inställning ska fortgå och upprepas blir större från personalens sida (Kotler, 

2003; Grönroos, 2008). Butikschef a menar att deras belöningsprocess sker på ett naturligt sätt 

då personalstyrkan är mindre, vilket även Butikschef b talar för. I båda butikerna får 

butiksmedarbetarna respons i muntlig form där såväl bra kundbemötande som övrigt väl 
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utförda butikssysslor beröms. Butiksmedarbetare a och b talade även de om att muntligt 

beröm var det som gavs, vilket de var fullt nöjda med och tyckte fungerade bra som 

motivation till att vilja prestera sitt yttersta i arbetet. Att båda butiksmedarbetarna är nöjda 

med den typ av respons som ges skulle kunna förklara deras tydliga kundfokuserade 

inställning, då teori menar att uppmärksamma och belöna medarbetare för bra kundvård är en 

god förutsättning för att främja en bra kundservice (Grönroos, 2008). 

Teori menar att chefer med fördel kan erbjuda sina medarbetare diverse utbildningar inom 

kundservice, då det kan medföra att kundengagemanget ökar men även den egna motivationen 

hos medarbetarna till att göra en bra arbetsinsats (Kahn, 1995; Bäckström & Johansson, 2006; 

Abu-Elsamen et al., 2011). Inga formella utbildningar inom service och kundbemötande 

erbjöds i varken Butik A eller Butik B. Detta eftersom butikscheferna trodde att sådana 

utbildningar var mer eller mindre standardiserade på ett sätt som inte skulle fungera i deras 

butiker, vilket även butiksmedarbetarna i de båda butikerna instämde i. Butikscheferna 

menade att kunder är olika och att det inte går att utforma en specifik mall som alltid fungerar 

gällande kundbemötandet, vilket även Butiksmedarbetare a talade för och betonade vikten av 

att anpassa sig efter varje enskild kund. Butiksmedarbetare b menar att de redan har ett 

kundbemötande som fungerar, och ser därför inte någon anledning att ändra det. Vidare 

understryker båda butikscheferna vikten av bra kundservice som konkurrensmedel i mindre 

butiker, samt att de ständigt arbetar för att förbättra och utveckla sin service. Det verkar till 

stor del understrykas att service är viktigt, snarare än hur man ska arbeta vidare med att 

utveckla den. Däremot är det möjligt att avsaknad av formella serviceutbildningar kan 

förklaras genom att butiken känner sina kunder och vet hur återkommande kunder vill bli 

bemötta. Det kan då föreligga svårigheter för butiken att se hur en serviceutbildning skulle 

gynna dem. Å andra sidan kan service anses vara ett område som är svårare att bli helt fullärd 

inom. 

Att vara synlig i butiken för kunderna, i egenskap av butikschef är något Butikschef a betonar 

som jätteviktigt och självklart då Butikschef a menar att det annars är lätt att tappa 

verklighetsförankringen, vilket även Butikschef b talar om. Detta styrks av teori som menar 

att det är av stor vikt att chefer befinner sig i kundens direkta närhet i butiken för att få en 

förståelse för vad kunden efterfrågar och anser vara betydelsefullt vad gäller kundbemötande 

(Kahn, 1995). De menar att förståelse för hur butiken fungerar i praktiken är omöjlig om de 

inte träffar kunderna. Att träffa kunderna direkt i butik innebär att de snabbt och smidigt kan 

tillfredsställa kundens behov och de är säkra på att informationen når dem direkt. Teori menar 



25 
 

även att det är av stor vikt att ha en bra kommunikation med sina medarbetare då de dagligen 

träffar kunderna och ses som en viktig länk mellan kunder och chefer (Grönroos, 2008) vilket 

även de båda butikscheferna anser är betydelsefullt, då de själva inte alltid är på plats. Att 

butiksmedarbetarna av butikscheferna anses vara en viktig länk kan bero på att kundernas 

åsikter och önskemål är betydelsefulla för en mindre butik, då de möjligtvis är mer beroende 

av personlig service. Detta med anledning av att möjligheter för reklam och marknadsföring, 

som tidigare nämnt, kan vara mindre än för större butiker. 

5.2 Medarbetarnas betydelse för kundbemötande  

Medarbetarna är betydelsefulla vid servicemötet med kunden då deras grad av kundfokus, 

kompetens och attityd är grundläggande för kundens helhetsupplevelse av butiken (Kahn, 

1995; Kotler, 2003; Åkerman, 2004; Thurow & Nilsson, 2008). Butiksmedarbetarna menar att 

de gör sitt yttersta för att bidra till en positiv helhetsupplevelse av butiken. Butiksmedarbetare 

a gör detta genom att tydligt visa sin tillgänglighet för kunden, samt att det var viktigt att 

kundbemötandet skulle kännas naturligt. Butiksmedarbetare b ansåg att full fokus på 

servicemötet med kunden i sin helhet kunde skapa en bra upplevelse, då det är lättare för 

kunden att välja bort butiken om servicen upplevs som dålig. Båda butiksmedarbetarna ansåg 

att det var av stor vikt att få kunderna att känna sig trygga och att ett besök i butiken skulle 

kännas roligt. Vad som ständigt återkommer hos både Butiksmedarbetare a samt b är vikten 

av att ha förmåga att kunna läsa av kunden, lyssna, förstå kundens behov och anpassa sitt 

bemötande efter detta. Denna inställning styrks av teori som säger att medarbetare som 

försöker se på service ur kundens perspektiv är en fördel för att få ökad förståelse för kunders 

behov (Kahn, 1995; Åkerman, 2004), vilket på lång sikt kan skapa bra förutsättningar för 

långvariga kundrelationer (Åkerman, 2004). Att få varaktiga och långvariga relationer med 

kunderna verkar vara något som butiksmedarbetarna samt butikscheferna lyckats med, då 

samtliga intervjuade till och med blivit inbjudna privat på olika aktiviteter och tillställningar i 

kundernas egna hem. 

När medarbetarna agerar på ett sätt som enligt chefen eller organisationen ses som önskvärt, 

så menar teorin att det är betydelsefullt att berörda medarbetare får veta detta för att kunna 

arbeta mot en positiv riktning (Thordarson, 2009). Båda butiksmedarbetarna bekräftar att så är 

fallet hos dem. De får muntlig respons och beröm från sina chefer då de tagit väl hand om en 

kund, men även vid bra utförda diverse butiksuppgifter. Vidare beskriver teori att medarbetare 

är i behov av att få respons på hur de utför sitt arbete (Nyström & Wallén 2002, Grönroos, 

2008), en risk finns annars att personen i fråga till stor del kan tappa intresset för sina 
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arbetsuppgifter (Grönroos, 2008). Att bekräftelse och beröm av det egna arbetet är viktigt 

anser både Butiksmedarbetare a och b, då Butiksmedarbetare a menar att det är en stor 

anledning till att hålla sig motiverad i arbetet. Butiksmedarbetare b är av samma åsikt, men 

vill samtidigt även få kännedom om när butikschefen är mindre nöjd med arbetsinsatsen för 

chans till förbättring. I de fall då medarbetare inte får beröm, blir uppmärksammad eller ges 

stöd i sitt arbete av chefen finns en risk att medarbetaren tappar engagemang och blir 

frustrerad, trots att denne vanligtvis jobbar kundfokuserat (Grönroos, 2008).  

Medarbetare som arbetar kundmedvetet och har service i fokus är en grundläggande 

förutsättning för att organisationens kunder ska stanna kvar. De medarbetare som till störst del 

fokuserar på försäljningssiffror, synligt för kunden, ökar chansen för att kunder ska känna 

obehag och missnöje. Det finns en risk att långsiktiga kundrelationer går förlorade då kunden 

kan uppleva att service och intresset för kunden i fråga inte är i fokus (Grönroos, 2008). Båda 

butiksmedarbetarna menar att de anpassar sin försäljning efter kundens behov och att det är 

viktigt att vara lyhörd gentemot kunden, men ändå inte vara för påträngande. Att 

merförsäljning är viktigt är något som Butiksmedarbetare a betonar, och att särskilt 

merförsäljningen inte ska framstå som framfusigt, utan mer diskret för att inte irritera kunden. 

Flera utav de intervjuade kunderna ansåg att merförsäljning just vid kassadisken var ett 

irritationsmoment, vilket fick dem att vilja lämna butiken. Detta styrks av teori som menar att 

övervägande fokus på försäljning medför risk att kundens inköp kan minska (Grönroos, 

2008). Butiksmedarbetare b vill inte få kunden att känna ett köptvång och visar kunden endast 

fler eller andra varor när kunden tydligt uttryckt att denne vill detta.  Då butikerna är mindre 

är det möjligt att merförsäljning är svårt att undvika då resurser för att skapa större intäkter 

och värva nya kunder genom reklam samt marknadsföring kan vara mindre. Att resurser för 

marknadsföring faktiskt är kostsamt för mindre butiker är något som de båda butikscheferna 

också intygar. 

5.3 Kunder och bemötande 

Hur nöjd en kund blir efter ett butiksbesök är till stor del beroende av personalens bemötande 

(Kahn, 1995; Thurow & Nilsson, 2008). Tillfrågade kunder i samtliga butiker ansåg att 

personalens attityd och bemötande var mycket viktigt för hur nöjda de ansåg sig vara med 

besöket. Det var viktigt för majoriteten att personalen var trevlig och uppmärksammande, 

vilket kunderna menade ökade chansen för att köpa fler produkter i butiken. Första mötet med 

en kund är viktigt för medarbetaren eftersom det gäller att skapa ett bra intryck (Holmström, 
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2010). En övervägande del av kunderna menade även att vid valet mellan två butiker med 

liknande utbud samt priser, så valdes den butik de ansåg hade trevligast personal när 

köpbehov uppstod. Denna övervägande åsikt styrker teori om att det idag inte räcker med att 

enbart satsa på varuexponering, bra priser eller en fin butikslayout om butiken vill lyckas 

långsiktigt (Thurow & Nilsson, 2008).  

I flera fall är kunder intresserade av att få en helhetsupplevelse av en butik, vilket handlar om 

mer än bara ett genomfört köp (Thurow & Nilsson, 2008; Eskilsson & Fredriksson, 2010). 

Det kan handla om att personalen ska uppmärksamma och bekräfta kunderna genom 

ögonkontakt, men även hälsa när kunderna träder in i butiken (Thurow & Nilsson, 2008; 

Söderlund, 2012).  Det är även enligt teori av stor vikt att kunderna känner att de får 

uppmärksamhet när de går in i en butik (Åkerman, 2004; Schmidt & Sköld 2008; Söderlund 

2012). Huruvida detta är viktigt råder det delade meningar om hos kunderna.  Dock ansåg 

flertalet att det var viktigt att bli uppmärksammade och bekräftade på något sätt. De vanligaste 

svaren var att få ett ”hej”, en nick och/eller ögonkontakt. Ett mindre antal kunder menade att 

det inte var viktigt att bli hälsade på då de enbart ville gå in i butiken för att köpa en specifik 

vara, vilket gjorde att bekräftelse eller att bli uppmärksammad inte spelade någon större roll. 

Ett fåtal kunder menade att ett ”hej” ibland även kunde kännas påträngande då de var i 

butiken för att få shoppa ifred. De kunder som inte anser sig behöva bli bekräftade kan bero 

på kunden i fråga inte känner behov av att skapa en relation med personalen då de vet exakt 

vad de ska köpa, utan att behöva rådfråga butikspersonalen innan. De kunder som krävde att 

bli sedda och uppmärksammade när de steg in i butiken ansåg att det under butiksbesöket var 

av stor vikt att personalen ständigt fanns tillhands vid behov. 

Kunder är olika med behov som skiljer sig åt (Wanger, 2002; Thurow & Nilsson, 2008) vilket 

innebär att det krävs att medarbetaren kan läsa av kunden, uppfylla kundens behov och 

anpassa sig efter kunden (Kahn, 1995;Thurow & Nilsson, 2008; Holström, 2010). Att ha 

förmåga att vara lyhörd gentemot kunden är också av stor vikt (Nyström & Wallén, 2002; 

Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008; Söderlund, 2012). Det är inte enbart kundens behov 

som är väsentligt, utan även hur personen i fråga är som person då kunder även i detta fall är 

olika. Detta kan i sin tur leda till långsiktiga kundrelationer (Holmström, 2010).  En 

övervägande del av kunderna från båda butikerna menade att det var av stor vikt att 

personalen förstod deras behov, att personalen förstod vad de ville och vad de var ute efter vid 

köptillfället när kunderna bad om hjälp.  Flera kunder ansåg även att personalen skulle ha 

förmåga att kunna läsa av och känna av huruvida de exempelvis var på shoppinghumör och 
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anpassa bemötandet efter det. De kunder som inte upplevde att butikspersonalen behövde 

förstå deras behov visste, som tidigare nämnt, vilken specifik vara de hade för avsikt att köpa 

och klarade sig bra själva i butiken utan hjälp. Dessa olika inställningar från kunder kan 

ytterligare betona och understryka ovannämnd teori som menar att enskilda individer är olika. 

Huruvida det är lätt eller svårt att anpassa sig efter kunden kan bero på butikens 

kundtillströmning. Vid stort kundflöde om hundratals kunder är det svårare för personalen att 

få en djupare relation med kunden. Med mindre kundtillströmning och mindre antal kunder 

per dag finns mer tid att lägga på varje enskild kund (Söderlund, 2012).  Detta var något som 

även flertalet kunder ansåg, vilket även butiksmedarbetarna i de båda butikerna menade. 

Kunderna upplevde att personalen hade mer tid att tillgodose deras behov och att de blev 

sedda på ett sätt som de inte blev av större butikskedjor. I Butik A menade kunderna att det 

var lättare att få en personligare relation till personalen vilket ansågs vara positivt. Det kan 

utifrån nämnda teorier och kunders åsikter anses vara lättare för mindre butiker att skapa goda 

kundrelationer i förhållande till större butiker. Detta för att kundtillströmningen, med hänsyn 

till en mindre butiksyta, och kundantalet till viss del blir begränsat i en mindre butik. Den 

mindre butiksytan, med kunden nära, skulle även kunna förklara varför det i mindre butiker 

kan anses vara lättare att skapa personligare kundrelationer. 

 

5.4 Butikschefer, medarbetare och kunder 

Båda butikscheferna anser att kundbemötandet i en mindre butik är A och O. Butikschef b tror 

att kundbemötande påverkar helhetsuppfattningen av butiken och att risken är stor att kunden 

väljer att undvika butiken i framtiden om den service som ges upplevs som dålig. 

Butikschefen i Butik A tror också att bemötandet påverkar helhetsuppfattningen hos kunden, 

däremot menar Butikschef a att om butiksmedarbetarna är serviceinriktade och trevliga så 

upplevs hela besöket som något bra för kunden. Butikschef a tror även att kunden är villig att 

spendera mer pengar i butiken då personalen uppfattas som trevlig. 

Båda butiksmedarbetarna i Butik A och B tror att kundbemötandet är det som är viktigast i 

deras butik. De förklarade att servicen blir extra viktigt för dem än hos de större kedjorna då 

deras butiker är betydligt mindre i storlek. Staden de har valt att placera sig i är också en 

viktig faktor. Då städerna, men även butikerna, är mindre är risken stor att ryktet om ett dåligt 

bemötande sprider sig otroligt fort. Butiksmedarbetaren i Butik A menade att hon därför 
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försöker göra ”det lilla extra” för kunden, något som de antagligen inte är vana vid att få vid 

andra butiker. 

Butiksmedarbetare a försökte ge kunderna en så bra helhetsuppfattning av butiken som 

möjligt. Hon menade att det just i deras butik gällde att agera naturligt. Då deras butik är 

mindre och relationerna blir mer personliga så är det av stor vikt att inte upplevas som allt för 

påträngande utan låta kunden få sitt eget utrymme och finns där vid behov om kunden önskar. 

Butiksmedarbetare b fokuserade mest på service då hon inte ville att kunderna skulle välja en 

annan butik istället för den hon jobbade i.  

När kunderna blev tillfrågade om vad de ansåg var viktigt i en butik så kunde vi se likheter 

med vad butikscheferna samt butiksmedarbetarna i både Butik A och B ansåg. Kunderna i de 

båda butikerna sa att personalens bemötande var en central faktor som avgjorde hur 

butiksbesöket kändes efteråt. En merpart av de intervjuade kunderna var även eniga om att de 

var villiga att spendera mer pengar i en butik där kundbemötandes kändes bra. En del av 

kunderna i Butik B påpekade att även om två butiker skulle erbjuda samma utbud samt pris så 

var det servicen i varje butik som avgjorde vilken utav butikerna de valde att handla i. En del 

av kunderna menade även att de kunde välja att undvika butiker som de hade haft dålig 

erfarenhet av gällande bemötandet. Utifrån detta framgår det att butikschefer, 

butiksmedarbetare och kunder har likartade värderingar när det gäller hur viktigt kundservice 

är, samt hur det påverkar helhetsuppfattningen och känslan efter butiksbesöket. 

Det går även att urskilja likheter mellan parterna när det gäller fördelar med kundrelationer i 

mindre butik. Samtidigt finns även skillnader i vad som anses vara nackdelar med 

kundrelationer i en mindre butik. Butikscheferna i Butik A och B ansåg att den största 

fördelen med att arbeta i en mindre butik var att kunden hamnade mer i fokus, och att det 

fanns mer tid att ägna åt varje enskild kund än vad som kanske finns i en större butikskedja. 

Butikschef a ansåg även att relationerna som skapades i butiken blev mer personliga och 

ibland till och med väldigt vänskapliga, vilket var en fördel enligt Butikschef a. Gällande 

nackdelarna med att ha en mindre butik så ansåg båda butikcheferna att detta var butiksytan 

eftersom risken för att kunderna skulle känna sig uttittade i butiken var svår att undvika. 

Butikschef b ansåg även att då relationer med kunder kunde bli väldigt personliga, så blev det 

ofta så att relationen förvandlades till vänskap som automatiskt blev svårare att tacka nej till. 

Exempel på en sådan situation är inbjudan till kalas, vilket Butikschef b ansåg vara jobbigt. 
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Dock ansåg Butikschef a att det inte alls fanns några nackdelar med kundrelationer i en 

mindre butik. 

Butiksmedarbetarna i båda butikerna upplevde att relationer med kunder blev mer personliga i 

en butik som var mindre. De ansåg även att butikens storlek underlättade för dem att skapa en 

relation med kunderna samt ge kunderna den tid de behövde. Butiksmedarbetare b ansåg även 

här precis som Butikschef b att nackdelen med att jobba i en mindre butik var att relationerna 

kunde bli för påtagliga och att arbetslivet lätt kunde blandas ihop med privatliv. 

Butiksmedarbetare b påtalade att det kunde bli en press, samt att det kunde vara svårt att 

riktigt släppa arbetslivet vid exempel utekvällar i privatlivet, då många kunde känna igen 

butiksmedarbetaren och på så sätt börja prata om butikens produkter samt övrigt som rörde 

arbetet. Butiksmedarbetare a ansåg inte att det fanns några direkta nackdelar med att arbeta i 

en mindre butik. 

Likheterna mellan de tre parterna är att kunder i samtliga butikerna anser att fördelen som 

finns med mindre butiker är att de upplever att de får mer tid och uppmärksamhet från 

personalen i butikerna. Nackdelarna som kunderna upplevde skiljde sig dock från vad 

butikscheferna samt butiksmedarbetarna ansåg vara nackdelar. Kunderna i både Butik A och 

B upplevde ett outtalat köptvång, vilket uppfattades som väldigt jobbigt. De menade att det 

var svårt att lämna butiken utan att köpa något då det fick dem att känna att det var ett måste 

trots att varken butikscheferna eller butiksmedarbetarna gjort något som fått dem att känna så. 

Utifrån ovanstående går det att se skillnader, som att endast butikschefen och 

butiksmedarbetaren i Butik B ansåg att det var en nackdel att kundrelationerna påverkade 

privatlivet, jämfört med butikschefen och butiksmedarbetaren i Butik A. En annan tydlig 

skillnad som kan urskiljas är att det som uppfattades som nackdelar i Butik B inte återspeglar 

deras kunders upplevda nackdelar, vilka var att de kunde uppleva ett köptvång trots att de 

egentligen inte önskade köpa något i butiken. 

I samtliga butiker fanns ingen tvekan hos butikscheferna om att deras butiksmedarbetare 

skulle ta väl hand om deras kunder, trots att de varken har uppsatta mål eller riktlinjer som 

hjälper medarbetarna att utföra kundservice på ett särskilt sätt. Enligt Butikschef a var målet 

att kunderna skulle känna sig avslappnade samt väl omhändertagna utan att servicen kändes 

för påträngande. Butikschef b tillade att det viktigaste för dem var att kunden fick tid på sig 

att känna sig bekväm i butiken, därför menade Butikschef b att det var ytterst viktigt för 

medarbetarna att kunna läsa av kunden innan de erbjöd sin hjälp. God service enligt båda 
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butikscheferna innebar att läsa av kunden vid butiksbesöket, samt vara uppmärksam mot 

kunden, trevlig och hälsa när kunden stiger in i butiken. 

Båda butiksmedarbetarna i Butik A och B anser att god service innebär förmågan att förstå 

samt läsa av kunden vid butiksbesöket. Det gäller att hålla en god balans mellan att 

uppmärksamma kunden och inte få kunden att känna sig påhoppad av personalen i butiken. 

Båda butiksmedarbetarna var måna om att förstå kundens behov, försöka bidra till att kundens 

besök i butiken kändes rolig samt att hälsa på kunderna. Butiksmedarbetare a menade att det 

viktigaste var att inte hälsa för hälsandets skull, utan att hålla ögonkontakt och vara naturlig. 

Enligt Butiksmedarbetare a är det inte acceptabelt att hälsa på kunden samtidigt som man 

tittar åt ett annat håll, då detta är oförskämt och otrevligt. Samtliga butiksmedarbetare talade 

för hur komplicerat service kan vara då de är medvetna om att kunder är väldigt olika och att 

alla inte har samma förväntningar vid butiksbesöket. 

Majoriteten av de intervjuade kunderna ansåg att bra kundservice var när personalen inte 

kändes tillgjord och lät dem strosa runt i butiken utan att vara alldeles för påträngande. Några 

utav respondenterna i Butik A ansåg att ett ”hej” inte var nödvändigt vid butiksbesöket då 

detta i vissa fall kunde få dem att känna sig påhoppade och obekväma i butiken. Kunderna i 

Butik B ansåg däremot att ett ”hej” var viktigt att prioritera från personalens sida när de steg 

in i butiken då de annars kunde känna sig nonchalerande. En majoritet av kunderna i samtliga 

butiker ansåg även att det var viktigt att personalen förstod deras behov samt att de erbjöd sin 

hjälp och gav tips på olika produkter. Däremot kände de flesta kunderna att om det märktes 

tydligt att personalen i butiken sysslade med merförsäljning i form av underkläder eller andra 

produkter de inte var intresserade av, så kunde detta väcka negativa känslor och få dem att 

vilja lämna butiken snabbt som möjligt. Ett fåtal av kunderna i Butik A ansåg att det var 

ytterst viktigt för dem att bli uppmärksammade vid provhytten då de enligt dem var ett tydligt 

tecken från deras sida att de var på shoppinghumör. När de kände sig nonchalerande och 

behövde klä på sig för att enbart hämta en annan storlek i butiken så kunde de bli så irriterade 

att de valde att inte köpa något alls i butiken. Detta skiljer sig från ett fåtal kunder i Butik B då 

de ansåg att de inte behövde någon hjälp alls från personalen vid de besök där köpbesluten 

redan var fattade innan butiksbesöket. 

 

På det hela taget var kunderna eniga om att ett bra bemötande av personalen innebar att inte 

vara för påträngande samt naturliga och hjälpsamma vid besöket. Några kunder i Butik B 
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menade även att bra kundservice var lite kallprat från personalens sida, vilket uppskattades då 

det hjälpte dem att känna sig mer avslappnade. 

Det går att utläsa att butikscheferna och medarbetarna har samma syn vad gäller det som 

karaktäriserar bra kundservice. Däremot uttryckte kunderna olika slags önskemål på hur de 

vill bli bemötta i butiken. Vissa kunder ville ha mycket uppmärksamhet både när de steg in i 

butiken och vid provhytterna. Andra kunder kunde känna att ett hejande vid ingången kunde 

kännas för påträngande då de helst ville klara sig på helt egen hand. En annan stor skillnad var 

att några kunder i Butik A kunde bli så irriterade vid ett bemötande som inte motsvarade deras 

förväntningar, så de valde att inte handla samt lämna butiken. Till skillnad mot denna 

inställning var andra kunder mer tålmodiga och medvetna om att det kan bli svårt för 

personalen att ta hand om alla kunder samtidigt. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt besvaras uppsatsen problemformulering utifrån utvald teori och insamlad data. 

Syftet med rapporten var att ta reda på vilka förväntningar kunden har på kundservice i 

mindre butiker inom detaljhandeln, samt hur dessa överensstämmer med butikschefens samt 

personalens syn och teorier kring kundbemötande. Efter utförd undersökning kan vi 

konstatera att inställningar och åsikter främst varierade mellan kunderna, dock hade såväl 

butiksmedarbetare som butikschefer mycket liknande synsätt och tillvägagångssätt på hur de 

arbetar med kundbemötandet i praktiken. 

Vad butikschefer och butikspersonal främst ansåg kännetecknade ett bra kundbemötande var 

identiska faktorer. Först och främst att ha förmåga att kunna läsa av kunden och anpassa 

bemötandet efter detta. Denna ståndpunkt motiverade de med att alla kunder är olika och har 

olika behov, vilket kräver olika sorters bemötande för varje enskild kund. Vidare var det för 

dem viktigt att vara trevlig och uppmärksamma kunden genom att hälsa när de stiger in i 

butiken, men även under butiksbesöket som att exempelvis se till att finnas där för kunden vid 

behov. 

Vi kan se att butikschefernas samt personalens medvetenhet om att kundservice kan vara 

komplext stämmer, då kundernas synsätt på vad bra kundservice är skiljde sig markant. Flera 

kunder ville bli sedda av personalen i butiken, men det fanns även ett fåtal som inte ville bli 

uppmärksammade, vilket motsäger teorier om att det är viktigt att kunden känner sig 

uppmärksammad i butiken och att det alltid är av stor betydelse att hälsa på kunden. Detta 

anser vi ännu en gång understryker vikten av att kunna läsa av kunden för att få en förståelse 

för vad kunden vill, vilket stödjs av teori som menar att det är en utav förutsättningarna för att 

skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Något vi även upptäckte vid intervjuerna med 

kunderna är att en övervägande del av dessa från samtliga butiker delade upp kundservice i 

två kategorier, ”baskundservice” samt andra faktorer runt omkring. I baskategorin befann sig 

faktorer som samtliga kunder i de båda butikerna var överens om, vilket var att personalen 

skulle hälsa, vara trevliga, tillgängliga, kunna läsa av dem samt förstå deras behov. Det som 

skiljde kunderna åt i vad de ansåg var bra kundservice var faktorerna runt omkring.  I dessa 

ingick bland annat önskemål om kallprat och hjälp vid provhytterna. 

Att kunderna förväntar sig vissa specifika saker i just mindre butiker är något vi kan 

konstatera. Detta menar vi till stor del beror på dels butikens storlek, då personalen finns nära 

tillhands, vilket hos kunderna skapar förväntningar om att personalen i en mindre butik 
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ständigt ska vara tillgängliga. Att finnas tillgänglig för kunden var något som butikerna ansåg 

som viktigt. Kunderna förväntar sig även att personalen har mer tid att ägna åt varje enskild 

kund då butiken är mindre med färre antal kunder per dag än vad en större butikskedja har. 

Detta stödjs av teori som menar att en mindre kundtillströmning innebär större fokus på 

enskilda kunder, men också av butikschefer och butiksmedarbetare som menar att detta är en 

fördel i deras butiker för att kunden ska känna sig väl omhändertagen och uppmärksammad. 

Utifrån ovanstående kan vi alltså dra slutsatsen att kunder, butikschefer och 

butiksmedarbetare ur ett helhetsperspektiv har samma syn på vad som utgör ett bra 

kundbemötande, där kundernas förväntningar i just en mindre butik överensstämmer väl med 

det bemötandet som butiken avser att tillhandahålla sina kunder. Överensstämmelser om vad 

som är viktigt och vad som bör värdesättas mellan dessa tre parter är även det som enligt teori 

är korrekt och viktigt.  Detta gäller särskilt de tidigare nämnda ”basfaktorerna” där alla tre 

parter värdesätter samma saker i det personliga mötet. Ett sådan överensstämmande tror vi 

beror på att det hos majoriteten av människor finns specifikt grundläggande föreställningar 

och åsikter kring hur ett kundbemötande bör gå till. Dessa kan benämnas vara av det enklare 

slaget då de inte kräver särskild expertkunskap från butikens sida. De faktorer som däremot 

mest skiljer sig åt kunderna emellan är de som går utanför ramen för ”baskundservice”, vilka 

är mer individuellt betingade och svårare för butiken att se som något grundläggande vid ett 

bemötande. Att uppmärksamma kunden, hälsa och fråga om hjälp konstaterar vi är lättare för 

butikspersonalen än att veta att kunden helst vill kallprata för att känna sig bekväm eller att en 

specifik kund vill ha särskild uppmärksamhet under en viss tid vid ett provrum. 

Även om vår utförda undersökning inte kan göras allmängiltig för alla mindre butiker, då den 

enbart utförts på lokal nivå, så är vår slutsats att alla kunder är olika och kräver olika mycket 

vid det personliga mötet, men att mindre fristående butiker med kunden i fokus har bra 

förutsättningar för att butikschefer och medarbetare ska kunna möta och leva upp till kundens 

förväntningar. Detta menar vi kan bero på att kunder och butik lättare skapar en personlig 

relation med varandra i en mindre butik, vilket medför att butiken känner igen sina kunder, lär 

sig vad de värdesätter och vilka behov de har.  
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7 Diskussion och rekommendationer 

Detta sista avsnitt innehåller en avslutande diskussion samt rekommendationer som främst 

baseras på uppsatsens empiri och slutsatser. 

Vi har efter utförd undersökning kunnat se att majoriteten av intervjuade kunder har likartade 

förväntningar på kundservice i mindre butiker. Att alla kunder är olika och kräver olika 

mycket vid ett servicemöte är något som i uppsatsen betonats som särskilt viktigt att ta i 

beaktande. Dock har uppsatsens resultat ändå kunnat frambringa ett antal konkreta 

rekommendationer som kan användas av såväl butikschefer som butiksmedarbetare vid deras 

personliga möte med kunden. Som tidigare nämnt i uppsatsen så har utförd undersökning 

enbart utförs på lokal nivå, vilket gör att vi inte kan generalisera våra rekommendationer och 

göra dem gällande för alla mindre butiker. För att kunna ge generella rekommendationer till 

mindre butiker så måste en undersökning som är större än vår genomföras. Därför är våra 

rekommendationer främst riktade mot uppsatsen utvalda butiker. 

De förväntningar som majoriteten av kunder hade gemensamt var att butikerna skulle erbjuda 

något som kan benämnas som baskundservice. Denna typ av kundservice är därför något vi 

rekommenderar butikschef och butiksmedarbetare att se till lite extra. Detta för att försäkra 

sig om att många eller en större del av butikens kunder blir nöjda med bemötandet. 

Baskundervice menade kunderna innebar att butikspersonalen alltid skulle uppmärksamma 

kunden genom att hälsa, vara trevliga och tillgängliga. 

Utifrån ovanstående är en utav våra rekommendationer att alltid uppmärksamma kunder när 

de går in i butiken, gärna med ett enkelt ”hej” eftersom detta var något som en övervägande 

del av kunderna ansåg vara viktigt. Kunder som ansåg sig bli uppmärksammade i butiken 

uppfattade även väldigt ofta butikspersonalen som trevlig, vilket enligt kunderna själva 

markant ökade chansen för att deras inköpsvolym i den aktuella butiken skulle öka. Ett sådant 

enkelt bemötande skulle alltså, utifrån utförd undersökning, kunna leda till större intäkter för 

butiken. Kunder förväntade sig även i just mindre butiker att butikspersonalen skulle vara 

tillgänglig för dem eftersom kundtillströmningen ansågs vara mindre. Detta är något som 

butikspersonal bör vara medvetna om för att lättare kunna möta kundens förväntningar. Att 

visa sig tillgänglig för kunden kan exempelvis göras genom att fråga om kunden är i behov av 

hjälp vid ett passande tillfälle. Ett annat sätt är att befinna sig i kundens närhet på ett sätt som 

gör att det är lätt för kunden att direkt ta kontakt när så önskas. För att detta ska kunna ske bör 

personal i butiken undvika att göra saker som i större utsträckning avleder deras 
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uppmärksamhet från kunden. Exempelvis kan butikspersonal undvika att vända kunden 

ryggen och/eller undvika längre icke-jobbrelaterade diskussioner med kollegor.  

Avslutningsvis visar resultaten från utförd undersökning vikten av att som butikschef och 

butiksmedarbetare vara medveten om att de grundläggande faktorerna som ingår i 

baskundservice är ytterst viktiga. Ett ”hej” kan vara av större betydelse än vad man tror och 

till och med ibland vara avgörande för huruvida kunden återkommer till butiken eller inte. 

Baskundservice låter möjligtvis mycket simpelt men borde inte underskattas då vi kan 

konstatera att små saker också kan göra stor skillnad. 
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Bilaga 1 

Individuella reflektioner - Nathalie Bridfelt 

Inledningsvis var vi osäkra på vilket ämne vi ville skriva en uppsats om eftersom 

företagsekonomi är ett område som inkluderar väldigt mycket. Efter att ha ändrat oss flera 

gånger om vilken inriktning uppsatsen skulle ha blev det slutligen kundservice, med fokus på 

själva bemötandet.  Då vi under utbildningens gång inte har läst särskilt mycket om just 

kundbemötande var detta något intressant att fördjupa sig i ytterligare och utforska mer kring. 

För att kunna svara så utförligt som möjligt och föra en bra diskussion kring vald 

problemformulering var det inte aktuellt med frågor som enbart hade korta svar eller frågor 

med givna svarsalternativ. Därför blev valet att istället utföra en kvalitativ studie i form av 

intervjuer. Utmaningen med intervjuerna tycker jag har varit att dels ställa rätt frågor som 

varken är ledande eller kan misstolkas, men även att under intervjun kunna ställa bra och 

relevanta nya frågor som uppkommit under intervjutillfället. Jag har verkligen lärt mig att det 

gäller att tänka till mer än en gång för att det ska bli bra. Vi fick ändra frågorna flertalet 

gånger innan handledaren godkände dem, vilket var jobbigt till en början. När jag nu i 

efterhand jämför de första frågorna vi skrev med vilka frågor vi faktiskt ställde så kan jag 

direkt säga att resultatet hade blivit annorlunda, och högst troligt till vår nackdel som svar 

med bristande resonemang och svar som på ett mindre bra sätt kunnat besvara 

problemformuleringen. Detta visar också hur viktig handledaren är, och jag tycker verkligen 

att han har varit ett fantastiskt bra stöd under hela processen. Vidare anser jag att 

metodkapitlet varit ett utav de svårare avsnitten att skriva. Det finns många begrepp som ska 

användas, och jag har lärt mig att det är viktigt att dessa används i rätt syfte och sammanhang 

för att inte rapporten ska bli missvisande. Efter att blivit ombedda att göra korrigeringar så 

krävdes mer fördjupning inom området. Detta ökade min förståelse för vad dessa begrepp 

innebär, men även varför ett sådant avsnitt är betydelsefullt i en vetenskaplig uppsats. 

Litteratursökning som gjordes för att hitta teoretiskt underlag att stödja uppsatsen på var även 

det en utmaning. Det krävdes ständig fokus på problemformuleringen och vad vi faktiskt ville 

utreda för att inte fullkomligt drunkna i all information. Efter ett tag lärde jag mig att hitta ett 

sätt där jag lättare kunde sortera och hantera detta, vilket särskilt gäller vetenskapliga artiklar. 

Jag upplevde det som jobbigt att hitta artiklar och tyckte nästan att det var omöjligt i början då 

det var mycket att tänka på för att få fram det underlag som uppsatsen krävde. Nu vet jag hur 



40 
 

man ska tänka kring artikelsökning, vilka nyckelord som genererar bra sökresultat och på 

vilket sätt alla träffar ska sorteras för att få fram det jag är ute efter.  

Under hela processen har jag även lärt mig att skriva ett examensarbete är mer tidskrävande 

än vad man kanske kan tro och kräver verkligen mycket planering. Ibland har jag varit 

tidsoptimist och sedan insett att vissa saker tar längre tid än vad jag från början trott, vilket 

ibland har lett till panik och långa dagar fyllda med skrivande från morgon till kväll för att 

hinna. Däremot har jag samtidigt insett att deadlines har fått mig att arbeta väldigt effektivt 

och jag får mycket gjort när jag tävlar mot tiden, tänker mycket och leder till slutresultat jag 

är nöjd med. Vidare tycker jag att delinlämningarna har varit bra milstolpar under resans 

gång. Utan dessa hade det säkert varit lätt att skjuta upp en eller flera saker, vilket i sin tur 

säkerligen hade haft stor påverkan, i negativ bemärkelse, på uppsatsen slutresultat och 

kvalitet. 

Jag har verkligen fått lära mig att allt inte blir som man tänkt sig, men att man utifrån det även 

kan hitta nya vägar att ta sig framåt på i alla fall. Även om det ibland kan kännas hopplöst, 

vilket det har gjort i vissa stunder.  I början trodde jag att alla avsnitt i uppsatsen skulle vara 

lätta att planera och skriva. Jag hade fel. När jag planerade något ville jag gärna hålla mig till 

det för att det i stunden lät så bra, men när det sedan skulle genomföras i praktiken upptäckte 

jag att det ibland inte alls gick, hur jag än försökte. Då gäller det att tänka om och försöka på 

något annat sätt. I dessa stunder har det varit tacksamt att bolla idéer eller låtit andra 

utomstående parter fått ge sina synpunkter och tankar kring problemet. Det har varit till stor 

hjälp när man själv har varit så fokuserad på sitt arbete att man till sist blivit helt blind inför 

det och inte sett hur man ska ta sig vidare. Av detta har jag lärt mig att man inte alltid vet bäst 

själv och att fler åsikter definitivt ökar chansen för nya infallsvinklar. 

Arbetet har på det hela taget gått framåt och vi har kompletterat varandra på olika sätt. Jag är 

noggrann med skrivandet och tar gärna extra tid på mig för att inte missa något, medan 

Maddelyn snabbt kan få ner sina tankar i ord och skapa en helhetsbild av det vi vill få fram. 

Inledningsvis satt vi tillsammans och skrev allt, men insåg sedan att det skulle ta alldeles för 

lång tid eftersom vi är olika snabba samt formulerar och uttrycker oss på olika sätt när vi 

skriver. Därför har vi till stor del delat upp uppsatsens olika delar och sedan träffats för 

försöka sätta ihop det på ett bra sätt. De gånger då något har varit särskilt svårt har vi träffats 

lite extra och suttit tillsammans vid varsin dator för att smidigt kunna kommunicera, medan vi 

samtidigt ändå har skrivit om olika saker. 
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Bilaga 1 

Individuella reflektioner – Maddelyn Olivares Neira 

Att skriva arbetet ihop med Nathalie kändes naturligt då vi sedan dag ett i utbildningen fann 

varandra och blev ett stöd för varandra genom hela utbildningens gång. Även om kemin 

mellan oss var bra så blev det en satsning från bådas sida att jobba ihop då vi inte hamnat i 

samma arbetsgrupp under utbildningen mer än en gång. I början av arbetet var båda väldigt 

ängsliga att börja med arbetet då vi hade höga förväntningar samt att ämnet vi ville undersöka 

kändes väldigt intressant för oss båda. Trots ett intressant ämnes val uppstod ganska snabbt 

komplikationer då vi inte kunde utföra en bra problemformulering som kändes helt korrekt. 

Idéerna var för många som vi framställde, så efter ett tag fick vi sätta oss ned och bestämde 

oss för att inte bli för låsta av en fråga i arbetet då vi förstod att vi varit alldeles för 

självkritiska i rapportens första skede.  Efter att vi kommit överrens om vad vi skulle skriva 

kändes det naturligt att vi skulle gå till väga att samla in vår empiri genom att intervjua såväl 

butikschefer, medarbetare och kunder. Vi valde att utföra intervjuer då vi inte kände att vi 

kunde få ut riktigt så utförliga svar som vi önskade av respondenterna, genom annan form av 

undersökning som exempelvis enkät.  I slutändan hade vi ca 45 personer vi skulle utföra 

intervjuer på, det kändes stressigt att intervjua så många människor då vi var rädda för att få 

in mer data än vi kunde hantera. Att utföra intervjuerna visade sig inte vara det svåraste, 

däremot var det att se till att de frågorna respondenterna fick tillfrågade vara relevanta och 

byggde underlag för att lösa vår problemformulering. Jag lärde mig även att vara 

målfokuserad och ifrågasätta val av teori i ett hav av böcker samt vetenskapliga artiklar. 

Genom att fråga sig själv med jämna mellanrum varför jag läste eller skrev det jag gjorde vid 

stunden så besparade jag mig och min kamrat orrelevant arbetsmaterial. Att vara självkritisk 

vid arbetets gång kändes som att det kunde hjälpa men samtidigt stjälpa då redan vid 

rapportens början så uppstod tvivel om den egna kapaciteten och kunskapen som jag besatt 

för tillfället. I rapportens början gjorde jag och Nathalie allt tillsammans, vi sökte teori samt 

skrev varje stycke i rapporten gemensamt. Vi förstod ganska snabbt att vi skulle bli tvungna 

att dela upp arbetsuppgifterna då vi insåg att det inte underlättade att sitta i sällskap och skriva 

hela tiden då detta tog alldeles för lång tid. När detta beslut togs så uppstod tvivlet i mig själv 

och en aning oro uppträde då jag tvivlade på om jag skulle kunna klara av att tillföra delar av 

rapporten helt själv. Tankar som ”kan jag göra det här själv? är detta bra nog för arbetet? 

besitter jag den kunskapen jag behöver?” uppstod ganska omedelbart. Men genom att söka 

feedback hos min arbetskamrat samt lära mig att ändra mitt sett att arbeta till det bättre genom 
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konstruktiv feedback från Nathalie så byggde självförtroendet upp under arbetets gång. Då vi 

delade upp arbetet till en viss del, var jag och Nathalie överrens om att hålla god kontakt 

genom telefon, skype, ses personligen samt att hålla kontinuerlig kontakt med handledaren. 

Att hålla god kontakt var aldrig något problem, och vi båda har alltid varit noga med att 

respektera varandra samt att ge en god och konstruktiv feedback vid varje utförd del av 

rapporten. Att sätta upp delmål i form av deadline blev aldrig något behov då vi litade på 

varandra samt oss själva att vi skulle utföra det arbetet i rapporten som behövdes inför varje 

delinlämning. Slutligen då all teori, empiri och analys var sammanfattad så blev det svårare 

att skriva en huvudsaklig slutsats om det resultat vi under arbetets gång kommit fram till. 

Trots att vi förstod och var välmedvetna om det vi ville få sagt så visade det sig vara svårare 

att få nedskrivet än vad vi hade trott från början. Men precis som i rapportens första skede 

satte vi oss ner och diskuterade samt kom överrens om att inte vara alldeles för självkritiska 

och sätta så höga krav på oss själva. Efter att ha peppat varandra och låtit ögonen vila från 

arbetet någon dag så kunde vi fortsätta. Att göra examensarbetet har hjälpt mig att växa i mig 

själv i den grad att mitt självförtroende blivit mycket bättre och att jag är medveten om att jag 

klarar av mer saker än vad jag trodde i början. Samt att jag är medveten om att alla problem i 

arbetet oftast går att lösa med en dos av tålamod och stöd av varandra samt handledaren. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – butikschefer 

 

1. Arbetar ni med mål som är kundrelaterade vad gäller bemötande och service? Om ja, hur 

vill du att personalen arbetar med dessa i praktiken?  Om nej, varför inte?  

 

2. Hur jobbar du med din personal för att få en överensstämmande bild av vad som är bra 

service och kundbemötande?  

 

3. Hur tycker du att personalen förstår och arbetar med era mål?  

 

4. Uppmärksammar du personal som du tycker har utfört ett bra jobb?  I så fall hur?  

 

5. Erbjuder du personalen utbildningar inom kundservice?  Om ja, vad vill ni uppnå med 

dessa? Om nej, varför inte?   

 

6. Vad anser du om serviceutbildningar?  

 

7. Hur förväntar du dig att din personal agerar när kunden kommer in i butiken?  Hur bör de 

uppträda och vilken attityd anser du är viktig att de har?  

 

8. Anser du att personalen är medveten om vad som förväntas av dem vid mötet med kunden?  

 

9. Får du ta del av kundernas åsikter och önskemål genom din personal? Anser du att den 

informationen är värdefull att ta del av? I så fall varför?  

 

10. Vad anser du är bra kundservice, vid mötet med kunden?  

 

11. Är du ute i butiken och träffar kunderna personligen? Varför? Varför inte?  

 

12. Vad anser du är fördelen med, i egenskap av butikschef, att vara synlig i butiken och träffa 

kunderna?  

 

13. Hur tror du att ert kundbemötande påverkar butiken och era kundrelationer?  

 

14. Hur tror du att ert kundbemötande påverkar kundens helhetsuppfattning av butiken?  

 

15. Vilka fördelar/nackdelar ser du med kundrelationer i en mindre butik? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor – butikspersonal 

 

1. Vad anser du är viktigast när man jobbar i butik?  

 

2. Vad anser du är bra kundservice, vid mötet med kunden?  

 

3. Vad är det första ni gör när en kund kommer in i er butik? 

 

4. Anser du att det är viktigt att anpassa försäljningen efter kundens behov?  I så fall varför?  

 

5. Vad gör du som butiksmedarbetare för att bidra till kundens helhetsupplevelse av butiken?  

 

6. Hur påverkas du av möten med missnöjda kunder?  Påverkar det din inställning till din 

arbetsplats eller arbetsuppgifter?  

 

7. Hur tror du att ert kundbemötande påverkar kundens helhetsuppfattning av butiken?  

 

8. Vilka fördelar/nackdelar ser du med kundrelationer i en mindre butik?  

 

9. Är det viktigt för dig att få respons av din chef på det arbete du utför?  

 

10. Blir du belönad och bekräftad av din chef när du utfört ett bra jobb?  I så fall hur? 

 

11. Vill du bli belönad och bekräftad av din chef? Iså fall hur? 

 

12. Skulle du vilja få respons/beröm/belöning baserat på hur du bemöter kunderna i butiken?  

Varför? Varför inte? 

 

13. Påverkar bekräftelse och belöning för det arbetet du utför din inställning till ditt arbete och 

dina arbetsuppgifter? - I så fall hur?  

 

14. Anser du att de uppsatta mål ni i butiken ska jobba efter är tydliga och lätta att arbeta 

efter? Varför? Varför inte?  

 

15. Har ni särskilda mål och riktlinjer att jobba efter vad gäller kundbemötande och 

kundservice? Om ja, är de lätta att arbeta efter? Om nej, vad tror du det beror på? 

 

16. Anser du att butiken har starkt fokus riktat mot att jobba med bra kundbemötande?  Är det 

något butikschefen betonar som särskilt viktigt?  

 

17. Vet du hur din chef förväntar sig att du ska agera och uppträda gällande kundbemötande?  

I så fall hur? Om nej, vad tror du att din chef har för förväntningar?  

 

18. Har ni i personalen blivit utbildade inom service och kundbemötande? I så fall hur? Hur 

ser du på sådana utbildningar? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor - kunder 

 

1. Anser du att personalens bemötande har en stor inverkan på om du blir nöjd med 

butiksbesöket?  I så fall hur?  

 

2. Är butikspersonalen en orsak till att du väljer att återkomma till butiken?  

 

3. Vilka fördelar/nackdelar tycker du finns vad gäller kundbemötandet i en mindre butik?  

 

4. Vill du att personalen bekräftar att de sett dig stiga in i butiken?  I så fall hur?  

 

5. Är det viktigt för dig att personalen förstår dina behov?  

 

6. Vad tycker du är ett bra respektive dåligt bemötande från butikspersonalen?  

 

7. Finns det något servicebeteende hos butikspersonal som du inte tycker om?  I så fall vad?  

 

8. Hur brukar du bli bemött av personalen i butiken? 

 


