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Kundservice har blivit allt viktigare inom detaljhandel i och med den ökade försäljningen som sker 

på internet. Kundservice har nästan blivit en form av marknadsföring för fysiska butiker. Trotts den 

hårda konkurrensen mellan butiker på marknaden kan man som kund uppleva dålig service och 

kundbemötande. Det kan bero på fler faktorer, en av faktorerna skulle kunna vara att butikssäljare är 

snabba att kategorisera kunder efter deras attribut. Så hur stor påverka har egentligen våra kläder på 

människors bedömning om oss? Kan kundbemötandet i butik påverkas av de kläder som en kund 

bär? Detta är frågor som väckte intresset för ämnet i den här studien och som ligger till grund för 

studiens huvudfråga.

Syftet är att få en större förståelse för butiksförsäljares agerande mot olika kunder, samt att 

undersöka om kläderna har någon påverkan på varför de bemöter kunder på olika sätt. Vi vill även 

undersöka om det skiljer sig i kundbemötandet mellan en stor och en liten butik och vad det i så fall 

beror på. 

Det har genomförts deltagande observationer, enkätundersökning samt intervjuer med 

butiksförsäljare. Där deltagande observation utfördes på Hennes & Mauritz, NK Fashion & Denim 

samt Sally Jones i Göteborg. Därefter har vi analyserat våra resultat med den teoretiska data vi fått 

fram. De metoder vi har valt att använda oss av anser vi vara mest lämpade för att kunna besvara 

studiens frågeställning. 

Resultatet visar att kundbemötandet kan variera beroende på vad kunden har på sig, men främst på 

ett positivt sätt. Det vi sett är att de tillfrågade i undersökningen upplevt att de i regel fått ett bra 

kundbemötande. I dom fall de varit mer välklädda har personerna endast känt att de fått ett ännu 

bättre bemötande.
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Abstract

Svensk titel: Kläders påverkan på kundbemötandet 

- en studie om kläders påverkan på kundservice inom detaljhandel

Engelsk titel: The clothes impact on customer service

- A study of apparel impact on customer service in retail

Utgivningsår: 2014

Författare: Hannah Nilsson och Malin Skånberg

Handledare: Jonas Larsson

Språk: Svenska

Customerservice has become increasingly important in retailing because of the increased sales that 

take place on the internett . Customerservice has almost become a form of marketing for physical 

stores. Even though it is a intense competition between stores in the market some of the customer 

experience poor customerservice. It may depend on several factors, one of factors could be that 

sellers are quick to categorize customers according to their attributes. So how much influence have 

our clothes on people assessment about us? Can customer relations in store affected by the clothes 

that a customer wearing? These are issues that aroused interest in the subject of this studya and are 

the basis for the study's main issues.

The aim is to gain a greater understanding of the retail salesperson interactions with various 

customers and to investigate whether clothes has an effect on why they treat customers differently. 

We also want to investigate whether it differs in customer treatment between a large and a small 

shop and what it is in this case depends.

It has conducted participant observation, survey and interviews with store vendors. Where 

participant observation was carried out at Hennes & Mauritz, NK Fashion & Denime and Sally 

Jones in Gothenburg. Subsequently, we have analyzed our results with the theoretical data we have 

found. The methods we have chosen to make use of, we consider to be most appropriate to answer 

the study's issues.

The results show that customer treatment may vary depending on what the customer is wearing, but 

mostly in a positive way. What we have seen is that the survey respondents felt that they generally 

had a good customer service. The occations the respondent had a more well- dressed style, the only 

difference was that they felt an improved treatment from the store vendors.

Keywords: Customer treatment , customer service, clothing , attributes
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1. Inledning 

Inledningskapitlet går igenom bakgrunden till uppsatsämnet och tar upp en problemdiskussion 

kring det valda ämnet. Följt av en problemformulering som uppsatsen ämnar svara på, vidare 

förklaras uppsatsens syfte och slutligen avgränsning.

1.1. Bakgrund

Under 1980- talet började forskare inom marknadsföring intressera sig för Kundmötet på allvar, 

sedan dess har intresset ökat (Söderlund, 2012). Kundservice blir allt vanligare i butiker och företag 

lägger ner mer energi och resurser på området. I och med näthandelns framväxt på marknaden har 

konkurrensen om kunderna ökat. Att  köpa produkter via nätet  är  smidigare och oftast  billigare, 

vilket har lett till att butiker behöver konkurrera med någonting annat än endast låga priser eller  

kvalité för att locka till sig kunder. 

Vi lever i en tid då de digitala medlen får en allt större och viktigare roll i människors liv och det 

personliga mötet blir mindre viktigt. Ändå står e-handeln bara för 5 procent av försäljningen inom 

detaljhandeln. De flesta inköpen som görs fodrar att kunden tar sig till en butik och göra sitt inköp 

med hjälp av en butiks medarbetare. Det blir ett kundmöte. (Söderlund 2012) 

Marknadsföring  kan göras  med hjälpa  av  många olika  verktyg,  så  som priser,  butiksinredning, 

förpackningar eller reklamfilmer. Ett verktyg som inte nämnts men som ändå är mer användbart är 

medarbetare. Människor är mycket öppna för information som kommer från andra människor, vilket  

innebär att kundmötet blir ett viktig och allt större del vid marknadsföring (Söderlund, 2012). 

1.2. Problemdiskussion

När vi möter människor för första gången skapar vi oss snabbt en bild av den andra personen och 

försöker kategorisera in personen i ett fack (Söderlund, 2012). Denna kategorisering sker även när 

vi  går  in i  en butik, genom vårt  utseende och yttre  attribut  blir  vi  snabbt bedömda av säljaren 

(Söderlund,  2012).  Men  hur  mycket  påverkar  våra  kläder  säljarens  kategorisering  av  oss  som 

kunder? Detta är en fråga som återkommit  när  vi  besökt butiker  och en känsla av att  servicen 

varierat på grund av yttre attribut. Vi har även hört berättelser om personer som till utseende och 

klädsel sett fattiga ut och blivit avvisade av personal, då det i stället har visat sig att personerna är 

mycket förmögna.

När det var dags för examensarbetet var det här en fråga som växt och blivit mer och mer intressant 

under  utbildningens  gång.  I  utbildningen  har  många  av  kurserna,  bland  annat  säljteknik  och 
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butikskommunikation,  marknadsföring  samt  kreativt  affärsmannaskap  tagit  upp  vikten  av  gott 

kundbemötande.  Vikten  av  att  se  objektivt  på  en  person  vid  första  mötet  tas  upp  i  boken 

marknadsföring modeller och principer av Carl  Gezelius & per Wildenstam (2011).  De nämner 

bland annat att säljaren ofta gör en bedömning av kundens behov. Detta kan vara en faktor till att  

olika människor får olika bemötande i butiker på grund av deras utseende och klädsel. Det kan 

hända att säljaren gör en uppfattning av att en viss kund inte passar in i kundgruppen och därför inte 

ger denna kund ett lika bra och hängivet kundbemötande. Studien är intressant ur både kundens och 

butiksförsäljarens perspektiv då de båda kan dra nytta av studiens resultat.

1.3. Problematisering

De frågeställningar som ställs är:

*Hur påverkas kundservicen av de kläder som kunden bär?

*Har kläderna mer eller mindre betydelse för bemötandet i en stor respektive liten butik?

*Hur skiljer sig kundservice från en stor respektive liten butik?

1.4. Syfte

Syftet är att undersöka om en kunds kläder påverkar mötet med butikspersonal i en stor respektive 

liten butik.

1.5. Problemavgränsning

Aspekter rörande hur en kunds personlighet, gångstil och attityd påverkar kundservice kommer inte 

att behandlas i denna studie. Vi kommer endast ta upp aspekter rörande hur kundens attribut och 

klädstil förhåller sig till den kundservice de motar. 

För att kunna besvara frågeställningarna valde vi att undersöka tre butiker. Vi valde att avgränsa vår 

studie till  butiker i Göteborg för att  den inte skulle bli för omfattande, då tiden för studien var 

begränsad. Dessa butiker är Hennes & Mauritz i Nordstan, Sally Jones och NK Fashion and Denim. 
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2. Metod

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt på vilket det empiriska materialet har tagits fram. Den 

tar upp observationer, enkäter och de intervjuer som genomförts.

2.1. Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod baseras främst genom statistiskt mätbara instrument som siffror. Den lämpar sig 

bra för större undersökningar. Enkätundersökningar med givna svars alternativ är en vanlig metod 

som används (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010).

2.2. Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är en mer djupgående metod där ord och symboler har en större betydelse. Fokus 

ligger på att förstå och undersöka, ren data som siffror har mindre betydelse. Djupgående intervjuer 

och observationer är vanligt förekommande (Christensen et al. 2010). 

2.3. Val av metod 

I arbetet har vi valt att använda både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta på grund av att den 

kvalitativa delen kan inkludera en större mängd deltagare och ge mätbara resultat (Christensen et al. 

2010) vilket är användbart för vår marknads undersökning. Den kvalitativa delen var också viktig 

då vi ville få fram ett djupare resultat i form av observationer och intervjuer med butikspersonal.

Det har utförts olika undersökningar där den kvantitativa delen av arbetet har bestått av skriftligt ut 

skick i form av en enkät. Den kvalitativa delen är den praktiska deltagande observation som har 

genomförts. Detta genomfördes genom att besöka tre redan utvalda butiker och där observera och 

analysera bemötandet  från butikspersonal.  Därefter  gjordes en intervju  med butikspersonal  från 

respektive butik. Dessa metoder valdes för att få en större helhet, då endast en av dessa metoder inte 

ger  tillräckligt  med  svar  för  att  kunna  besvara  de  huvudsakliga  frågorna  i  studien. 

Enkätundersökning valdes då det ger en svarsbredd som inte skulle ha uppnåtts genom endast egna 

observationer.  Det  är  många  olika  personer  som  svarar  efter  deras  egen  upplevelse  av 

kundbemötande. Deltagande observation har valts att användas då det ger en direkt uppfattning om 

hur bemötandet i butik kan variera beroende på klädsel. För att knyta ihop säcken valde vi även att 

göra  intervjuer  med butikspersonalen  i  de  utvalda  butikerna.  För  att  ta  reda  på  hur  de  ser  på 

kundservice och hur det beror på kundens kläder. 
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2.3.1. Observation

Vi har valt att använda oss av deltagande observation vilket innebär att man själv är delaktig i den 

miljö  som  studeras.  Vi  har  även  använt  strukturerad  observation,  som  innebär  systematiska 

iakttagelser enligt ett förutbestämt observationsschema. Man för även löpande protokoll efter vad 

som händer då man observerar en situation eller en miljö. Allt detta skall ske inom en förutbestämd 

tidsram (Bryman, 2012). 

2.3.2. Enkätundersökning 

De vanligaste metoderna för enkätundersökning är via post, e-post eller telefon (Bryman, 2012). 

Då man skall  undersöka utbredningen av  ett  ämne är  enkätundersökning en mycket  användbar 

metod. Vi har använt oss av e-post baserad enkätundersökning. Där vi använder oss av slutna frågor, 

vilket innebär förutbestämda frågor samt förbestämda svarsalternativ (Bryman, 2012). 

2.3.3. Intervju

Det finns  två typer av grundmetoder,  så  kallad kvantitativ  intervju och kvalitativ  intervju.  Den 

intervju metoden som används i detta arbete är semistrukturerad intervju och kan användas vid både 

kvantitativ och kvalitativ metod. Den syftar till att kunna jämföra de intervjuades svar, genom att 

bland annat ställa frågor som har en fast struktur med öppna svar. Intervjuerna sker i regel en gång, 

undantagsfall är vid en longitudinell studie (Bryman, 2012)

2.3.4. Val av butiker

Då vi bland annat ville jämföra hur butiksservisen skiljer sig mellan olika butiker, ville vi ha en så 

stor spridning på butikerna som möjligt.  Därav valde vi att utföra deltagande observationer i en 

större butik, en mindre butik samt en mer exklusiv butik.

Sally Jones valdes därför att det är en liten butik, som inte tillhör någon kedja eller ett varuhus 1. NK 

Fashion and Denim valdes då butiken är mer exklusiv och ligger i ett högre prissegment (Nordiska 

Kompaniet, 2014). Hennes & Mauritz valdes då det tillhör en stor kedja och är en stor butik som 

dagligen har  många kunder  och en  stor  bredd på  sin kundgrupp.  Den ligger  också  i  det  lägre 

prissegmentet och har ett helt annat produktutbud än de två andra butikerna (Hennes & Mauritz, 

2014). 

2.4. Genomförande av metod

Genom deltagande observationer undersöks det om en kunds attribut har någon påverkan för hur en 

butikssäljare bemöter en kund. För att få en större bild av hur kunder blir bemötta har det även 

1. Butikspersonal Sally Jones, telefonsamtal 25 maj 2012
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skickats ut  en enkätundersökning.  Enkäten rör hur personen i  fråga upplever kundbemötandet  i 

butik  och  hur  mycket  de  tror  att  deras  kläder  påverkar  kundbemötandet.  Efter  deltagande 

observation genomfördes även en intervju med de butiker som observationerna utförts i. Frågorna i 

intervjuerna har rört huruvida de som butiksförsäljare påverkas av kundens klädsel.

Deltagande observation har genomförts i tre utvalda butiker i Göteborg. Tre olika stilar valdes ut 

och utvalda butiker observerades, för att sedan kunna göra en sammanställning av reaktionerna. Då 

observationerna  genomfördes  kom de  två  deltagande  observatörerna  att  dels  se  över  sina  egna 

bemötanden men också se vad den andra fick för bemötande. Faktorer som kan tänkas påverka 

bemötandet observerades, detta för att få ett så bra resultat som möjligt. Innan undersökning i butik 

skrevs frågor ner som sedan användes i intervjuerna. Tankar om förväntningar och resultat kring 

deltagande observation har skrivits ner, före samt efter att observation. Efteråt genomfördes analys 

på de resultat som fåtts fram under deltagande observation, detta för att se hur resultatet stämmer 

överens med tidigare förväntning.

Till arbetet har olika källor använts bland annat en vetenskaplig artikel och litteratur från boken 

lönsamhet  i  butik.  Detta  är  de  primära  källorna  i  rapporten.  Utöver  det  har  det  även  använts 

sekundära källor som mindre artiklar och tidskrifter. En enkät sammanställdes och skickades ut till 

alla studenter på Textilhögskolan vilket resulterade i att 91 personer svarade. En problematik som 

kan  finnas  i  en  enkätundersökning  är  att  få  fram  relevanta  och  lättförståeliga  frågor  som 

respondenterna lätt kan svara på och förstå sig på. Det kan annars hända att de personer som valt att 

svara på enkäten tröttnar och avslutar utan att slutföra enkäten, vilket i sin tur kommer att ge en 

missvisande bild av undersökningen (Bryman, 2012). 

2.5. Bortfall

Deltagande observationer utfördes under förmiddagen vilket kan ha betydelse för resultatet då det 

oftast är färre kunder som besöker butikerna. Detta kan ha som följd att deltagande observatörer 

fick bättre bemötande, än vad de skulle ha fått om observationen utfördes under eftermiddagen, då 

det  är  fler  kunder  i  butiken.  I  samband  med  observationerna  genomfördes  också  några  små 

intervjuer med butikspersonalen i de utvalda butikerna. Frågorna är inriktade och begränsade, för att  

ge ett så tydligt svar och underlag till rapporten och ämnet som möjligt. Problematik som kunnat 

uppstå hade kunnat vara att butikspersonal gett en missvisande bild, därför att de vill ge en bra bild 

av sig själva och butiken. Publicitet är alltid publicitet och vanligtvis skulle ingen öppet stå och ge 

en negativ bild av sin arbetsplats, om denne inte kan vara anonym. Därefter gjordes en slutsats där 
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det diskuteras att de personer som intervjuats kanske inte ger en helt fullständig bild. Resultatet i 

rapporten skall därför inte vara påverkat av detta.

2.6. Deltagande observation

Denna undersökning går till på så vis att två observatörer, observatör 1 och observatör 2 iklädda i 

olika stilar, går in i en av de utvalda butikerna och observerar bemötandet från butikssäljaren när de 

kommer in i butiken. De observerar det bemötande de själva får och det bemötande som den andre 

får.

De  går  runt  i  butiken  som vanliga  kunder  och  titta  på  olika  plagg  för  att  sedan  gå  fram  till 

butikssäljaren var för sig för att ställa en fråga.

Frågorna som används för att få kontakt med personal och ytterligare kunna se hur de är i sitt 

bemötande samt hur service vänliga de är gentemot en kund är:

* Hej, har ni den här i Small/ Medium?

* Hej, kommer det här materialet krympa/ töja sig i tvätten?

Frågorna varierar beroende på tillfälle och butikens utbud, men är kopplade till kläderna. De frågor 

som är nämnda ovan är dock de grundfrågor som används. När observatörerna är klara i butik går 

observatörerna ut och sammanfatta sina observationer och vad de har fått för resultat.

Deltagande observation påbörjades med två pilottester, på Myrorna vid Järntorget och Weekday vid 

södra Larmgatan 12 i Göteborg. Dessa butiker valdes slumpvis utifrån vilka butiker som kändes till. 

Två testbutiker använde för att få en större säkerhet på hur deltagande observationerna skulle gå till.  

Det testades vilka frågor som var bäst att ställa till personalen.

2.6.1. Första deltagande observation

Undersökning nr 1. Observatör 1 i vardaglig stil (smutsiga före detta vita tygskor) och observatör 2  

i en uppklädd stil.

Första utvalda butiken vid deltagande observation var Sally Jones. Observatör 1 och 2 gick var för 

sig fram till en butiksförsäljare och ställde en fråga. Observatör 1 fick hjälp av butikssäljaren med 

draperiet till omklädningsrummet då hon skulle prova ett plagg.

Butik nummer två i deltagande observation var NK Fashion and denim. Observatör 1 fick utan 

förfrågan hjälp med en tröja som hon kollade på.
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Den sista butik som undersöktes denna dag var Hennes & Mauritz i Nordstan. Observatör 1 eller 2 

hade båda svårt att hitta någon butikspersonal på entréplan som var tillgänglig, eller någon personal 

som självmant sökte upp sina kunder.  Observationen fortsatte istället på andra plan där de fann 

personal. De gick båda fram varsin gång med mellanrum och ställde varsin fråga.

2.6.2. Andra deltagande observation

Undersökning 2. Observatör 1 i lite mer uppklädd stil Observatör 2 i vardaglig stil

Denna gång byts stil på deltagande observatörer, observatör 1 bar uppklädd stil medan observatör 2 

hade en vardaglig och enkelt stil.

Deltagande observation börjar hos Sally Jones. Båda gick in var för sig i butiken och tittade runt.  

Observatör 2 ställde en fråga om ett par skor, denna gång arbetade samma butiksförsäljare som 

senast. Observatör 1 frågade om en tröja till en ny butiksförsäljare, det var alltså inte samma person 

som hon fick hjälp av under första observationstillfället.

NK Fashion and denim var den andra butiken som observerades. Observatör 1 var ledigt klädd och 

observatör  2  var  uppklädd.  Observatör  1  frågade  här  om ett  linne  fanns  i  hennes  storlek  och 

observatör 2 frågade om ett klädmärke. Att tillägga här är att det inte vara samma personal som sist.

På Hennes & Mauritz gick observatör 1 fram och frågade om en tröja hon inte kunde hitta i butiken.  

Observatör 2 gick fram och frågade om materialinformation angående en tröja.

2.6.3. Tredje och sista deltagande observation

Undersökning 3. Observatör 1 i classisk sportig stil observatör 2 i en trendig stil.

Under  tredje  och  sista  deltagande  observation  var  observatör  2  klädd  i  trendig-/rock  stil  och 

observatör 1 i Classic/sportig stil.

Observationen började hos Sally Jones, denna gång var det ny butikspersonal. Observatör 2 frågade 

en del frågor om några smycken.

På NK Fashion and denim var personalen den samma som sist. Butiksäljaren kom självmant fram 

och frågade om observatörerna behövde hjälp.

Denna gång var det mindre folk inne på Hennes & Mauritz, än vad de varit under de två föregående 

observationerna,  det kan ha berott  på att deltagande observation denna gång gjordes strax efter 

öppningen.  Ingen  ur  personalen  kom  fram  för  att  erbjuda  hjälp.  Observatör  1  gick  fram  till 

personalen för att fråga om hjälp angående ett plagg, observatör 2 gick sedan fram och frågade om 

en byxas avfärgning.
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2.7. Urval

En problematik med urvalet är att nå fram till den rätta målgruppen som enkäten riktar sig till. Samt 

att  dessa  svarar  sanningsenligt  och  inte  låter  svaren  påverkas  av  yttre  faktorer.  Den  största 

problematiken i detta kommer ändå vara bortfallet av personer som inte svarar på enkäten (Bryman, 

2012). Mycket kan komma att påverka utgången av denna enkät, eftersom att detta görs via nätet  

och mail. Att istället samla en viss utvald grupp i en lokal skulle ta alldeles för mycket tid och inte 

vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Via nätet är det lättare att nå flera människor under en 

rimlig tid samt mer kostnadseffektivt. Att samla en utvald grupp i en lokal skulle förmodligen inte 

minska risken för yttre påverkan i så stor grad för denna enkätundersökning. Människor kommer 

alltid vara mer eller mindre personliga och påverkade av något (Bryman, 2012). 

En problematik med deltagande observation är att den inte kan göras så stor och omfattande som 

den skulle kunna göras. Observationerna kommer att få göras ganska liten och grund, dels för att det 

bara är två personer som kommer att utföra den. Men också för att det inte finns tid att göra den så  

stor som den kan göras, då ämnet är mycket avgränsat.
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras modeller och teorier kring service och 

butikskommunikation. Vidare presenteras litteratur och tidigare  forskning inom område. 

3.1. Teoretiska modeller

Ett effektivt och vanligt sätt att mäta graden av service i en butik är genom att utgå från graden av 

konsumentkontakt  och  graden av kundanpassning.  Tabellen visar  hur  man kan placera  in  olika 

butikstyper  genom att  kombinera  kundanpassning och konsumentkontakt.  (Hernant  & Boström, 

2010).

Låg grad av 

konsumentkontakt 

Hög grad av

konsumentkontakt

Hög grad av

kundanpassning

Interflora Exklusiv modebutik

Skrädderi

Låg grad av

kundanpassning

Livsmedelsbutik

Snabbmats-

restaurang

Specialbutik

(Källa: Hernant & Boström, 2010, s. 217)

Tabellen är mycket användbar då den på ett tydligt och lätt sätt visar hur den kan användas mot 

olika  butiker,  till  exempel  de  butiker  som  besökts  under  deltagande  observation.  (Hernant  & 

Boström, 2010)

Den butikspersonal som finns i en butik och deras sätt att bemöta en kund, är en avgörande faktor 

då kunden bedömer butikens kundservice. Det är också en viktig del då en kund bedömer helhet och 

kvalité av sin köpupplevelse. Nivån på servicen i en butik kan visas på en skala och detta talar bland  

annat Kotler (1991) om. Skalan går från självbetjäning till fullservice. Vare sig en butik använder 
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självbetjäning, själv val eller fullservice dömer ingen butik ut sin kund efter de kläder de har på sig 

(Hernant & Boström, 2010).

Självbetjäning, kunden genomför sitt köp på egen hand och det är minimalt stöd eller obefintlig 

kontakt från butikspersonalen.

Själv val, kunderna genomför sitt köp till största del på egen hand, men med mer frekvent stöd om 

det behövs från butikspersonal.

Fullservice, här ger butikspersonalen ett stort stöd i olika faser av köp processen och kommer med 

tips och råd.

Skalan från självbetjäning till fullservice visar inga tydliga gränslinjer. Självbetjäning skall dock 

inte tas som att det helt saknar service i inköpsprocess. Service kan visas i olika typer av icke-

personliga servicetjänster och behöver inte alltid vara i personlig form. (Hernant & Boström, 2010)

I  boken  ”lönsamhet  i  butik”  beskriver  Winsted  (2000)  åtta  olika  aspekter,  som  kan  ses  då 

butikspersonalen möter kunden. Detta är baserat på en litteraturstudie av forskning på området.

� Äkthet,  hur kunden upplever mötet med personalen. Visar personalen uppriktighet och 

ett förtroendeingivande intryck. 

� Omsorg, visar personalen intresse och uppmärksamhet mot kunden.

� Kontroll, kan personalen vara flexibel i situationen, samt kan personalen hantera stress 

och ta beslut.

� Artighet, hur artiga är personalen mot kunden.

� Formellt bemötande, hur tilltalar personalen kunden, samt hur kunden upplever 

avståndet mellan de två.

� Vänlighet, hur vänliga är personalen.

� Personalisering, hur väl kan personalen anpassa sitt bemötande mellan olika kunder, 

med olika behov och förväntningar.

� Snabbhet, hur är timingen i mötet med kunden och hur är tempot samt hur effektiv är 

personalen. 

Winsted (2000) testade dessa åtta aspekter i två olika studier. Dessa två resultat visar att de åtta 

aspekterna kan slås samman och göras om till tre underliggande aspekter, av kundbemötande från 

personal (Hernant & Boström, 2010)
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Denna tabell är igen ett exempel på att kundbemötandet är väldigt viktigt. Då en kund är en mycket 

viktig person och kundbemötandet det väsentligaste verktyget som butikspersonalen kan använda 

(Hernant & Boström, 2010).

Concern

Kundens upplevelse av personalen:

� Kunnig och skärpt

� angelägenhet av att möta kundens behov 

och önskemål

� hjälpsam, tillgänglig och uppmärksam

� ärlig och naturlig

� engagerad i mötet med kunden

Civility

Attityder hos personalen som skapar en negativ 

upplevelse hos kunden:

� arrogans

� otrevligt eller korthugget bemötande

� frånvaro av positivt kroppsspråk, t.ex. 

leende

Congeniality

Det här är spegelbilden av ”civility”.

handlar om en kombination av beteende från

personalens sida:

� munterhet

� seriöst intryck

� varmt förhållningssätt

(Källa: Hernant & Boström 2010, s. 218).

3.2. Artiklar och Avhandlingar

3.2.1. Utseendets påverkan på människors första intryck av andra personer

Dion (1972) skriver att “Det första som uppmärksammas när två människor möts är utseendet”. 

Carlsson (2010) skriver i sitt examensarbete att människor oftast föredrar personer som är snygga 
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framför mindre attraktiva människor. “Vid ett första möte föredrar människor attraktiva personer 

framför  oattraktiva  som  kamrater  och  attraktiva  personer  tillskrivs  rent  allmänt  mer  socialt 

önskvärda egenskaper än oattraktiva” (Dion 1972 se Carsson 2010, s. 7-8) Detta är även något som 

Söderlund (2012) stödjer, i sin bok  Kundmötet  skriver han att vårdade och välklädda människor 

tilldrar sig mer uppmärksamhet och uppfattas mer trovärdiga. Vilket kan påverka kundmötet. 

Carlsson (2010) skriver fortsatt att det bedrivs forskning om detta och att det har visat sig stämma. 

“Forskning visar att fysiskt attraktiva personer generellt bemöts vänligare och med mer respekt  

samt att de är mindre blyga och osäkra i sociala sammanhang vilket ökar chanserna till ett lyckligt  

socialt liv “(Eagly et al. 1991 se Carlsson, s.7). Vidare visar en studie utförd av Martin & Adams, 

(1999) att kunder med formell stil upplevde bättre kundbemötande än kunder med ledig stil. Dock 

var det ingen signifikant skillnad. En annan del av undersökningen visar att etnicitet, ålder och kön 

hade större betydelse för kundbemötandet (Martin & Adam, 1999). 

Forskning har visat att människor är snabba med att dra slutsatser och kategorisera andra människor 

(Martin & Adam, 1999) . Denna kategorisering sker automatiskt i hjärnan, då hjärnan snabbt måste 

kunna analysera och ta in fakta om en människas beteende och utseende. Det här har en baksida 

som gör att människor tillskriver personer egenskaper som det i normalt fall inte har (Söderlund, 

2012). Ses inte helheten lämnas viktiga delar ute och ens bedömning av en person görs endast av 

några få ledtrådar (Carlsson 2010).

3.2.2. Interaktion mellan säljare och köpare

I avhandlingen som Dalberg och Johnsen (2009) skriver, citerar de Goffman (1998) samt Dahlkqwst 

(2002). De menar att relationen till andra människor kan vara avgörande av det första intryck en 

person ger, samt hur den andre personen uppfattar det. De menar även att människor är snabba på 

att döma utifrån vad de först har sätt och att denna bedömning skapas på några få sekunder. Dock 

ska väl påpekas att alla inte alltid har avsikten att såra, då en uppfattning bildas om en person man 

precis träffat. Det är lätt att skaffa förutfattade meningar om nya människor (Dalberg och Johnsen, 

2009). I en observation av cirka 300 personer som genomförts av Martin & Adam (1999) visade det 

sig att kundmötet inom detaljhandel varar i snitt 4 minuter. Vilket kan leda till att en 

helhetsuppfattning om en person miss bedöms. Dalberg och Johansen (2009) skriver även om att en 

säljare kan känna en press av att snabbt kunna läsa av kunden för att i sin tur ge bästa service och 

skapa en bra interaktion. Lyckas inte säljaren med att läsa av vad kunden är ute efter, kan 

interaktionen vara fördärvad. Detta kan tänkas vara en av anledningarna till att en kund känner sig 

utdömd av personalen utifrån sin klädsel. När säljaren i sin tur försöker göra sitt arbete och erbjuda 
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en så bra service som möjligt. I detta fall har säljaren misslyckats med vad som är det viktigaste, 

nämligen interaktion.

3.2.3. Kundservice

I  den  vetenskapliga  artikeln,  ”An  analysis  of  customer  service  quality  to  college  students  as 

influenced by customer appearance  through dress during the in-store shopping process” skriver 

Paulins (2005) att kategorisering av kunder kan vara användbar.

Paulins (2005) menar på att se relationen mellan kunders attribut, deras sätt att vara genom kläder 

och den kvalité på kundservice som butikspersonal ger i en köpprocess. Eftersom det finns en bred 

massa av olika butikstyper och koncept undersöker de flera olika butiker i denna studie. Detta på 

grund av att  tidigare forskning visat  på att olika butiks typer har en stor och betydande roll  då 

kunder ser på kundservice. De förväntar sig olika kundservice beroende på butiks typ, samt att de 

får kundservice på olika sätt beroende på butiks typ (Paulins 2005).

Hypotesen  i  Paulins,  (2005)  arbete  handlar  om  att  den  nivå  på  kundservice  en  kund  får  i 

detaljhandeln kan variera efter vilken klänning kunden bär. 

Ett stort antal av olika butiks typer har undersökts i studien som finns i denna vetenskapliga artikel. 

Hur en kund uppfattar servicekvalité, är en utvärdering av denna forskningsprocess.

Det verktyg som använts är ett instrument som modifierats en aning, men som heter SERVQUAL. 

SERVQUAL är en typ frågeformulär och i det här instrumentet hittades fem olika dimensioner av 

kundservice. Men endast 3 inkluderades och användes i den studie som den vetenskapliga artikeln 

bygger  på.  De 3 dimensionerna är  lyhördhet,  empati  och säkerhet.  Orsaken till  att  SEVQUAL 

valdes till studie var på grund av att det kan mäta och jämföra kunders förväntningar och olika 

nivåer av tillfredsställelse, vilket enligt Paulins (2005) är en känd metod inom området.

En  utveckling  inom skalor  visar  att  SEVQUAL har  hög  validitet  och  reabilitet  samt  att  detta 

instrument kan appliceras på olika tjänster. I uppsatsen var deras metod att använda sig av 163 

stycken observatörer varav 92 procent kvinnor och 8 procent men. Observationerna gjordes i 72 

varuhus, 65 special butiker och 26 ospecificerade butiker. De fick som uppgift att gå in i en egen 

utvald butik, tre gånger under en åttaveckors period (Paulins 2005).

I artikeln skriver hon om hur de i en tidigare studie som genomförts, använder sig av en fokus  

grupp. Hon använder sig utav forskargruppens studier för att kunna studera relationen mellan olika 

butiks  typer  och  kunders  förväntningar  angående  kundservice.  De  såg  att  det  fanns  olika 

förväntningar för olika butiks typer. De fann också bevis som visar att den kvalité på service som en 

kund får beror på vilka kläder som en kund bär vid det tillfället. I en annan undersökning som hon 

tar  upp,  undersökte  de  också  samma  teori.  De  såg  att  kunders  utseende  hade  en  stor 
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sammankoppling med huruvida butikspersonal bemötte en kund med vänlighet i en klädbutik. De 

såg att välklädda kunder fick mota en bättre service (Paulins 2005).

I  en  av  studierna  som  tas  upp  i  uppsatsen  använde  de  sig  av  observationsdata,  där  forskare 

kategoriserade kunders utseende och kläder. Denna studie är gjord därför att de vidare vill utforska 

sambandet mellan en kunds attribut - utseende genom en klänning - och den kvalité på kundservice 

som säljpersonal ger i en köpprocess. Då det finns väldigt många olika typer av butiker som är 

tillgängliga för kund, men också för att tidigare forskning visat att olika butiks typer skiljer sig 

mellan förväntningar och den kundservice kunden verkligen får (Paulins 2005)

Hon kom slutligen fram till det som även Hernant & Boström, (2010) konstaterat, att en detaljist  

förlorar stort på om de bemöter kunden negativt på grund av deras utseende och klädsel. Det är 

viktigt att de hela tiden levererar med ett konsekvent kundbemötande, för att inte kunden skall tappa 

förtroendet för dem (Paulins 2005).

3.3. Små butiker bäst på kundbemötande

Artikeln  som  Jansson  (2011)  skriver,  berättar  just  om  hur  de  mindre  butikerna  är  bättre  på 

kundbemötande än större butiker.

“Undersökningarna visar tydligt att de stora kedjorna är sämre än de mindre ägar- ledda butikerna 

när det gäller engagemang, känsla för service och kundbemötande, säger Gunnar Dehlfors, VD för 

konsultföretaget  Idé  &  information,  som ansvarar  för  Mystery  shopping-  undersökningarna  på 

Kungsmässan.” (Jansson 2011).

I artikeln från market.se frågar David Jansson (2011) Gunnar Dehlfors, varför mindre butiker är 

bättre på kundbemötande än de större butikerna och kedjorna. David Jansson (2011) får som svar av 

Gunnar Dehlfors att det kan antas att mindre butiker har en mer bredd på personligheter mellan sina 

anställda, samt att det finns en annan företagskultur. Denna företagskultur innebär att det finns en 

annan självklarhet i att butikspersonal engagerar sig i sina kunder. De stora företagen marknadsför 

sig hela tiden mot nya kunder. Men istället borde de stora företagen satsa på de kunder de redan har  

vilket förmodligen skulle vara mer lönsamt för dem. Gunnar Dehlfors menar att de stora butikerna 

och kedjorna borde se hur de mindre butikerna gör och lära sig av dem.

3.4. Se över butiksservicen

Gören (1998) förklarar  i  modefack tidningen Habit  att  en avgörande faktor  för  att  kunden ska 

återkomma till en butik, är att butiken har en bra service att erbjuda. I artikeln tar man stöd för sina 

påståenden från Björn Holm, säljexpert.
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“Många  kunder  får  fortfarande  dålig  service  och  blir  behandlade  efter  hur  de  är  klädda  i  

klädbutikerna. Men det börjar kanske bli bättre? Hur upplever klädkunderna egentligen den service 

de får i klädbutikerna?”

Det är tre frågeställningar som tas upp i artikeln. För att få svara på dessa har det gjort en utfrågning 

nere  på  staden där  de  låtit  olika  personer  få  berätta  om sina  personliga  erfarenheter  av  dåligt 

bemötande. (Helt oberoende utav kön och ålder). De fick till exempel de här svaren:

“- Visst händer det att man får dålig service” Love och Jaspar, 23 och 25 år gamla. “- Ofta är 

det  ingen  idé  att  fråga  personalen  i  klädbutikerna  för  att  få  rätt  plagg.  Man  får  inget 

förtroende, de vill sälja vad som helst och bryr sig egentligen inte om kunden”, menar Love.

Andra personer i artikeln säger istället att de ibland möts av en snorkig attityd och att det då beror 

på kläderna de har på sig. “- Visst händer det att man stöter på butikspersonal med snorkig attityd, 

säger också stockholmarna Fredrik och Thomas, 25 respektive 26 år. De säger att det inte händer 

speciellt ofta och att det i så fall beror på hur man är klädd.”
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4. Empiri  

I empirin sammanställs de studier och observationer som genomförts samt intervjuer och 
enkätundersökningar. Enkätundersökningen redovisas nedan med cirkeldiagram där tillhörande 
fråga och en kortare förklaring till denna tas med.

4.1. Deltagande observation 

Det  skall  understrykas  att  deltagande  observationer  utförts  under  förmiddagen,  då  det  oftast  är 

lugnare i butik på grund av färre kunder. Butikspersonal har då större möjlighet att ge god service 

till de kunder som besöker butiken, vilket kan ha haft betydelse för det kundbemötandet som gavs.

Under deltagande observation observerades H&M, Sally Jones och NK Fashion and denim av två 

observatörer med benämning observatör 1 och observatör 2. Förväntningarna som fanns innan 

deltagande observation, var att de mindre och lite dyrare butikerna skulle ge bättre service till mer 

välklädda kunder.

4.1.1. Hennes & Mauritz 

När det gäller Hennes & Mauritz var det inget som överraskade förväntningarna som fanns innan 

deltagande  observation.  Butiksförsäljarna  sökte  sig  inte  till  observatörerna  och  frågade  om de 

behövde hjälp. I de fall observatörerna själva gick fram och ställde en fråga var butiksförsäljarna 

behjälpliga  med  att  svara  på  frågor  och  kunde  peka  åt  vilken  riktning  ett  plagg  hängde. 

Observatörerna fick ingen ytterligare hjälp med assitering kring provrum. Detta gällde för samtliga 

observationstillfällen. Observatörerna blev bemötta på liknande sätt, butiksförsäljaren gjorde ingen 

skillnad  i  sitt  bemötande  vid  de  olika  observationstillfällena.  Under  varje  observationstillfälle 

möttes vi av en ny butiksförsäljare. 

4.1.2. Sally Jones 

I  Sally  Jones kom en butikssäljaren fram vid två av tre  tillfällen och frågade om observatören 

önskade hjälp. I de fall butikssäljaren inte kom fram, vilket dels berodde på att hon var upptagen 

med en annan kund, gick observatören själv fram till säljaren och frågade om hjälp. Säljaren hjälpte 

då till utan problem och assisterade även vid provrummet med att ta fram andra storlekar om så 

behövdes. Butikssäljaren upplevdes engagerad och behjälplig vid samtliga observations tillfällen. 

4.1.3. NK Fashion and Denim

Observatörerna  fick  ett  välkomnande  butiksförsäljaren  när  de  kom in  i  butiken.  I  butiken  vid 

observationstillfället vara det tre synliga säljare. Vid observationstillfälle ett kom personalen fram 

och fråga dem om observatör 1 önskades hjälp. Försäljaren var vänlig och öppen i sitt bemötande. 
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Försäljaren  var  även behjälplig  vid  provhytten  och  assisterade  med storlekar.  Butiksförsäljaren 

hälsade observatörerna välkomna även vid de andra tillfällena detta var samma butiksförsäljare. De 

andra två butiksförsäljarna var dock inte lika snabba med att välkomna observatörerna utan var mer 

upptagna med en egen konversation. Observatörerna blev tillfrågade om de önskade hjälp även vid 

de två andra observationstillfällena. 

4.1.4. Sammanställning av deltagande observation

I det stora hela så upplevde de två observatörerna ett gott bemötande från alla tre butiker. Dock 

skiljer  det  sig  något.  Det  som  skiljer  sig  mest  är  engagemanget  mot  kunden  som  ges  av 

butikspersonalen,  om  personalen  endast  svarar  på  observatörens  fråga  eller  ger  observatören 

ytterligare  hjälp.  Under  de  olika  observationstillfällena  var  det  inget  som  visade  på  att 

butikspersonalen bemötte observatörerna olika. Observatörerna fick samma typ av bemötande från 

respektive butik oavsett klädsel. Butikerna Sally Jones och NK fashion and denim gav båda ett 

överraskande bra intryck, oavsett de kläder som bars under observationstillfället. De visade båda på 

ett  bra  kundbemötande  och  var  behjälpliga  oavsett  de  kläder  som bars  av  observatörerna  vid 

observationstillfället.  Butiksförsäljarna  gick  själva  fram  till  de  deltagande  observatörerna  och 

frågade om de behövde hjälp.

När det gäller Hennes & Mauritz var det inget som överraskade förväntningarna som fanns innan 

deltagande  observation.  Butiksförsäljarna  sökte  sig  inte  till  observatörerna  och  frågade  om de 

behövde hjälp. I de fall observatörerna själva gick fram och ställde en fråga var butiksförsäljarna 

dock behjälpliga och kunde svara.

4.2. Intervjuer 

4.2.1. Hennes & Mauritz

När vi i en intervju med en butiksförsäljare på H&M ställer frågan huruvida hennes kundbemötande 

påverkas av kundens stil och klädsel får vi som svar att det inte har någon påverkan. Utan att de 

inom H&M försöker hjälpa alla kunder på samma sätt. Hon försöker därför ställa öppna frågor för 

att ta reda på vad det är för kund och vad kunden vill ha hjälp med. 

Hon berättar personalen får löpande information om företagets riktlinjer och om kundbemötande på 

personalmötet som är en gång i veckan. 

4.2.2. NK Fashion & Denim 

Vid frågan huruvida butikssäljaren på NK påverkas av kundens stil och klädsel. Är svaret Nej, de 

skall inte göra någon skillnad på kunder. Kundens utseende och klädsel skall enligt henne inte 
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påverka bemötandet och servicen mot kunden. Hon berättar att hon försöker bemöta alla kunder lika 

och att de inom NK arbetar med Mystery shoppers. De har som uppgift att besöka butiker och 

agerar kund, därefter sker en utvärdering av Mystery Shopper som värderar kundservice i butiken 

(Mystery Shopper, 2012).

Butikssäljaren som vi intervjuar berättar att de får information om merchandising, ledarskap men 

också kundbemötande. Hon menar också på att personalen får den information och utbildning som 

de känner att de är i behov av. Av säljarna som jobbar inom NK Fashion & Denim har många 

utbildning sedan tidigare. Från exempelvis utbildning eller att de tidigare arbetat i butik. 

4.2.3. Sally Jones

I Intervjun med butikssäljaren inne på Sally Jones börjar vi som i tidigare intervjuer med att ställa 

frågan huruvida hennes kundbemötande påverkas av kundens attribut. Som svar får vi att kundens 

klädsel inte har någon påverkan på hennes bemötande mot kund. Hon försöker bemöta alla kunde 

lika och säger att hon själv avskyr att bli dömd. Hon förklarar att de tillfällen hon behandlat någon 

annorlunda, berott på att kunden behövt mer hjälp eller tydligare förklaring på grund av fysiska 

begränsningar.

Försäljaren på Sally Jones förklarar att de inte har haft någon specifikt utbildning eller information 

inom kundservice, men att de planeras en utbildning för säljarna inom kort. Vilket har varit en 

önskan från personalen.

4.2.4. Sammanställning av intervjuer 

Sammanställningen av intervjuer med butikspersonal från de olika butikerna visar att de är mycket 

lika i sina svar. Vare sig det gäller en större eller mindre butik. Både NK fashion and denim, Sally 

Jones och Hennes Mauritz svarar att de inte gör skillnad på person till person eller vilket 

kundbemötande de ger. De tycker alla tre att det är väldigt viktigt att inte styras av några fördomar 

utifrån vad kunden har för kläder då det inte säger någonting om kundens behov. 

Både NK fashion & Denim och H&M svarar att de får löpande utbildning och information om hur 

de ska ge den bästa kundservicen. 

Skillnaden mellan de tre butikerna är att Hennes & Mauritz inte satsar lika mycket på en personlig 

kundservice till varje enskild kund. I intervjun berätta butiksförsäljaren att de ska kunna svara på 

frågor och vara behjälpliga om det behövs, tillexempel ge tips och råd. Om man istället går till Sally 

Jones eller  NK fashion and denim möts man av en personlig kundservice. Där de går fram till 

kunden på  golvet,  frågar  om de behöver  hjälp och också  hjälper  kunden vid provrummet.  Det 
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prioriteras och läggs ett annat fokus på kundservice och kundbemötande beroende på vilket företag 

man pratar med.

4.3. Enkätundersökning

Sammanställningen  av  enkäten  visar  att  de  flesta  som  svarat  är  kvinnor.  De  som  svarat  är  i 

åldersgruppen 20-25 år. Resultaten nedan visas i cirkel- och stapeldiagram, bredvid varje diagram 

ges en förklaring på svaren från undersökningen.

Vilka typer av butiker handlar du oftast i?

Vad som kan avläsas av svaren på enkäten är att de flesta handlar i stora kedjebutiker som inte alltid 

står för att erbjuda den bästa servicen, enligt diagrammet till höger. Här har det även tagits med i 

beräkning att de flesta som svarat är studenter som har en mindre budget att röra sig med. Det hade 

förmodligen blivit ett annat svar om en annan grupp och ålder svarat på enkäten, eller en annan 

högskola och utbildning. 

Har du någon gång blivit illa bemött av butikspersonal i en klädbutik som du tror berodde på din 

klädsel?

Bilden till höger visar att 48 % av dem som deltagit i denna 

enkätundersökning säger att  det  inte upplevt att  de fått  ett 

dåligt  kundbemötande  som  kan  kopplas  till  deras  kläder. 

Medan 52 % anser sig blivit illa bemött på grund av deras 

klädval.  
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Har du någon gång blivit positivt bemött av butikspersonalen i en klädbutik som du tror berodde på 

din klädsel?

Trots att  det är många som svarat att de handlar mestadels i 

stora kedjebutiker, säger 55 % att det inte upplevt att det fått ett 

dåligt kundbemötande. Utan dessa 55 % menar istället att de 

blivit positivt bemötta och fått ett bra kundbemötande på grund 

av de kläder de burit. Se bild till vänster.

Hur mycket tror du kläderna påverkar kundbemötandet? (Skala 1-5, då 5 e högst)

Stapeldiagrammet till vänster visar på att många också anser att kläder har  

stor påverkan vid ett kundbemötande, drygt 40 % tror även att det har en 

mycket stor påverkan.

Förväntar du dig bättre bemötande i en liten butik jämfört med en stor kedja t.ex. H&M?

Nästan  75  %  av  de  svarande  förväntar  sig  att  få  ett  bättre 

kundbemötande i en mindre butik än i  de stora kedje- butiker, 

som till exempel Hennes & Mauritz och Zara. Se bild till höger.

4.3.1. Sammanställning av enkätundersökning

En sammanfattning av undersökningen visar att majoriteten inte upplever att de fått ett negativt 

kundbemötande  på  grund  av  sina  kläder,  utan  istället  fått  ett  väldigt  bra  kundbemötande.  De 

svarande  anser  att  kläderna  har  en  påverkan  vid  kundbemötandet  men  på  ett  positivt  sätt. 

Förväntningarna är högre på en liten butik att de ska ge bra kundbemötande, än på en stor butik.  

Trots det är det fler som handlar i de större butikerna.
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5. Analys

I detta avsnitt värderas, analyseras och sammanvägs de observationer och undersökningar som  

gjorts. I avsnittet tar vi även stöd av vår teoretiska referensram för att ytterligare kunna tolka och  

värdera de resultat vi fått fram.

5.1. Deltagande observationer

I den observationen som utförts i denna studie visade det sig att kundens kläder inte hade någon 

större påverkan på kundbemötandet. Enligt studien som Paulins (2005) utförde visa det sig dock att 

kundens utseende hade en sammankoppling med hur väl butikssäljarna bemötte kunden. De kom 

fram till att välklädda kunder fick bättre service i butik (Paulins, 2005). Hanns resultat stöds också 

av Dion (1972) som menar på att utseendet är det första som människor uppmärksammar när de 

möts. Vidare menar Carlsson, (2010) att människor generellt sätt föredrar mer attraktiva människor. 

Andra faktorer som också kan ha spelat in i kundmötet under observationstillfället skulle kunna 

vara personlighet, hållning och utstrålning hos observatörerna. Enligt Martin & Adam (1999) har 

etnicitet, ålder och kön en större betydelse för kundbemötandet. 

I  observationen  som  genomfördes  skiljer  det  sig  dock  en  aning  mellan  butikerna  på  hur 

observatörerna blev bemötta. Dock inte på grund av observatörens klädsel utan snarare i form av 

olika  butikskoncept.  NK  Fashion  &  Denim  och  Sally  Jones  som  var  behjälpliga  från  det  att 

observatören kommer in i butiken till dess att de gått. Medan H&M var behjälpliga med att svara på 

frågor men inte gav någon ytterligare hjälp vid vidare assistering. Jansson, (2011) menar i sin artikel 

att det handlar om olika företagskulturer, stora företag marknadsför sig ständigt till nya kunder, 

medan butikssäljare i mindre butiker har ett större engagemang mot sina kunder. Detta var något 

som märktes tydligt under de observationer som genomfördes i denna studie.

Hernant  & Boströms  (2010,  s.  217)  modell  som mäter  servicenivån  i  olika  butiker  genom att 

kombinera  kundanpassning  och  konsumentkontakt,  visar  på  att  H&M  har  en  låg  grad  av 

konsumentkontakt. Den visar även på att NK Fashon and Denim samt Sally Jones har en hög grad 

av konsumentkontakt. Butikerna Sally Jones och NK fashion and denim gav båda ett mycket bra 

intryck där deras kundbemötande tycks vara oberoende av observatörernas kläder. Gunnar Dehlfors 

i intervju men Jansson, (2011) anser att stora företag borde lära av de mindre företagen och satsa  
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mer på de kunder de redan har i form av bättre kundservice. Inte minst för att det också är mer 

lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv (Jansson, 2011) . 

Den butikspersonal som finns i en butik och på det sätt de bemöter sina kunder blir en stor och 

viktig del då kunderna bedömer en butiks kundservice. Det är också en viktig del då kunden ser på 

helheten och kvalitén i hela köpupplevelsen (Hernant & Boström, 2010). 

5.2. Enkät undersökning

Enkätundersökningen som utfördes visar att de flesta svarande är kvinnor mellan åldrarna 20-25 år. 

Majoriteten svarade att de oftast handlar i stora kedjebutiker trotts att de normalt sätt inte är kända 

för att  erbjuda någon personlig service.  Hela 75% av de svarande förväntar  sig även ett  bättre 

service i en liten butik än från en kedjebutik som exempelvis H&M. Butikers storlek och koncept 

har i studier visat sig ha en betydande roll för kunders förväntningar på kundservice (Paulins 2005). 

Att små butiker ger bättre kundservice har i tidigare och mer omfattande undersökningar visat sig 

stämma.  Gunnar  Dehlfors  säger  att  stora kedjor  är  sämre  när  det  kommer till  kundbemötande, 

engagemang  och  känsla  för  service  än mindre  butiker  (Jansson,  2011).  Hur  butikspersonalen 

bemöter en kund har en avgörande faktor för hur kunden bedömer kundservice i en butik (Kotler, 

1991 se Hernant & Boström, 2010). 

Många av de svarande tror att kundens kläder har en stor påverkan på hur väl de blir bemötta i 

butik.  Vidare  svarar  52% av deltagarna  i  enkätundersökningen  att  de  upplevt  att  de  vid  något 

tillfälle blivit illa bemötta i butiker på grund av sina kläder. På en annan fråga anser 55 % att deras 

kläder vid vissa tillfällen haft en positiv inverkan på butikssäljarens kundbemötande gentemot dem. 

Enligt Martin & Adams (1999) upplever kunder med formell stil bättre kundservice än kunder med 

ledig  stil.  Detta  menar  även  Paulins  (2005)  stämmer,  hon  menar  på  att  undersökningar  som 

genomförts visar att kundens utseende har en betydande påverkan på hur väl en kund blir bemött av 

butikspersonalen. Välklädda kunder fick helt enkelt bättre kundbemötande (Paulins 2005). 

Enkätundersökningen som utfördes visar att de flesta svarande är kvinnor mellan åldrarna 20-25 år. 

Vilket kan ge en skev bild av resultatet, Bryman (2011) talar om att den största problematiken är 

bortfallet av personer som inte svarar på en enkät (Bryman 2011). För att få ett tydligare och mer 

tillförlitligt resultat hade det behövs en mer omfattande enkätundersökning. Det skulle då vara en 

bredd på de svarande i både ålder och kön. 
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5.3. Intervjuer

Vid intervju med butikspersonal i  de olika butikerna påstår vardera butik att  de inte gör någon 

skillnad på person till person när det kommer till utseende och bemötande. Att bemöta alla kunder 

lika tycks vara en policy som gäller för respektive butik. Butikens storlek, kundgrupp eller prisklass 

tycks inte ha någon betydelse i detta avseende. Carlsson (2010) påpekar i sin rapport, att människor 

föredrar attraktiva personer och tilldelar dem mer positiva egenskaper framför oattraktiva. Detta 

tycks vara något som butikerna och butiksförsäljarna är medvetna om, då de i intervjun säger att de 

inte vill styras av fördomar.

Både  NK  fashion  &  denim  och  H&M  får  regelbunden  information  och  utbildning  om  god 

kundservice, dock skiljer sig deras strategier en del. Personalen i Sally Jones har inte fått någon 

specifik utbildning om kundbemötande. Ändå märks det att personalen som jobbar där är medvetna 

om hur de bemöter kunden på ett bra sätt. NK fashion & Denim och Sally Jones är mer lika i sitt 

kundbemötande  än  vad  H&M  och  NK  fashion  &  Denime  är.  Trotts  det  har  H&M  ständigt 

informationsmöten om kundbemötande. Orsaken till detta tycks vara att de har en annan typ av 

kundfokus.  Service behöver  inte  alltid vara i  personlig form utan kan även visas i  opersonliga 

servicetjänster (Hernant & Boström, 2010).

H&Ms personal fokuserar inte på att vara en personlig rådgivare till varje enskild kund, utan som en  

vägvisare som vid behov hjälper kunden att hitta det den söker. 

5.4. Butikssäljarens kundbemötande

Hernant & Boström (2010) refererar till Kotler (1991) som menar på att kundupplevelsen kan delas 

upp  i  en  tre  gradig  skala  från  självbetjäning  till  fullservice.  I  denna  skalan  hamnar  H&M på 

självbetjäning och NK fashion and Denim samt Sally Jones på fullservice. Då en kund handlar på 

H&M får en kund genomföra sitt köp på egen hand och det är minimalt stöd eller obefintlig kontakt 

från butikspersonalen. Han menar även på att skalan från självbetjäning till fullservice inte visar på 

några tydliga gränslinjer (Kotler, 1991 se Hernant & Boström, 2010). Självbetjäning skall dock inte 

tas  som  att  det  helt  saknas  service  i  inköpsprocessen.  Om  en  kund  själv  söker  kontakt  med 

butikspersonalen är de behjälpliga med att svara på eventuella frågor, det krävs här att kunden är  

aktiv. 

Sally  Jones  och  NK  fashion  and  Denim  erbjuder  kunden  en  helt  annan  köpupplevelse. 

Butiksförsäljarna söker här själva upp kunden. Ett välkomnande samt att fråga om kunden behöver 

hjälp är en självklarhet. De låter kunden till största del genomför sitt köp på egen hand, men med ett 

mer frekvent stöd om kunden önskar. Skulle någon behöva hjälp finns de där och hjälper gärna till 
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med råd och tips, de använder sig också av ledande frågor för att få reda på kundens behov. I vissa 

fall fungerar butikspersonalen som ett frekvent stöd genom hela köpprocessen. 

Här menar Dalberg och Johansen (2009) att endel säljare kan känna sig pressade över att de snabbt 

måste läsa av en kund för att kunna ge bästa möjliga service, vilket i sin tur kan leda till att de  

placerar kunden i ett fack och utesluter viktiga önskemål hos kunden. Vilket enligt Dalberg och 

Johansen (2009) kan leda till att kunden känner sig bedömd utifrån sin klädsel. Detta var inget som 

märktes hos butiksförsäljarna under deltagande observation. 
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6. Slutsats

Slutsatsen har som syfta att svara på studiens forskningsfråga. Utifrån de resultat som framkommit  

ur empirin, teorin och slutligen analys. 

I vår problemformulering ställdes två frågor som varit en röd tråd under hela rapporten.

*Hur påverkas kundservice av de kläder som kunden bär?

- Har kläderna mer eller mindre betydelse för bemötandet i en stor respektive liten butik?

*Hur skiljer sig kundservice från en stor respektive liten butik? 

Trotts våra resultat från observationerna som visar på att kläderna inte har någon större betydelse 

för kundbemötandet, visar vår enkätundersökning och tidigare akademiska studier att klädsen har en  

påverkan på kundbemötandet. 

Slutsatsen av observation, enkätundersökning och intervju är att kundservicen kan variera beroende 

på utseende. Dock verkar det som att kundens utseende och klädsel får en allt mindre betydelse för 

kundbemötandet,  i  och med att  detaljhandel har  börjat  inse vikten av bra kundservice och gott 

kundbemötande. Det vi sett är att kundservicen påverkas av de kläder som kunden bär, men på ett 

positivt sätt. Bär kunden en enkel vardaglig stil får den i regel ett bra bemötande från personalen. 

De som då har varit välklädda har endast upplevt att de fått ett ännu bättre bemötande. 

Kundbemötandet i en stor jämfört med en liten butik skiljer sig något. I en mindre butik har vi sett  

att en kund i regel får mer hjälp. De möts av ett mer personligt välkomnande av butikssäljarna när 

de kommer in i butiken och vägleds genom hela köpprocessen. I en större butik kan kunden gå in 

och ut  obemärkt,  för  att  få  hjälp  som kund krävs  det  att  kunden själv tar  kontakt  med butiks 

personalen. 
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7. Avslutande diskussion 

Diskussionen tar upp de slutsatser och tankar vi fått fram från arbetet. Här diskuteras observation, 

enkät och fakta mot varandra.

Det har varit  både intressant och lärorikt att undersöka klädernas påverkan på kundbemötandet. 

Våra förväntningar innan uppsatsen var att en större butik har sämre kundbemötande än små butiker 

samt att kläderna har betydelse för kundbemötandet. 

De butiker som överraskade mest vid deltagande observationer var Sally Jones och NK Fashion & 

Denim. Våra förväntningar på NK Fashion & Denim var att kunder med en ledig stil skulle få ett  

sämre bemötande än välklädda kunder. Grunden till  antagandet låg i att NK är ett varuhus med 

exklusiva märken och främst marknadsför sig till personer med högre inkomst, sinne för mode och 

exklusivitet. Detta gav oss ett intryck av att butiken på NK skulle prioritera välklädda kunder före 

enkelt klädda kunder. På NK fashion & Denim fick vi dock ett bättre bemötande än förväntat, de 

var trevliga och hjälpsamma oavsett observatörernas klädsel. På Sally Jones förväntade vi oss ett 

sämre bemötande med en ledig klädsel. Då de uttryckligen säger att de har en tydlig bild av deras 

idealkund. Detta blandat med våra egna fördomar gjorde att vi förväntade oss ett inte lika fullt så 

positivt  bemötande.  Detta  visade  sig  dock  vara  ett  felaktigt  antagande  då  observatörerna  blev 

välkomnade in i butik och vid behov hjälpta. 

Hennes  &  Mauritz  motsvarade  förväntningarna  som  vi  hade,  att  butikssäljarna  skulle  ge 

observatörerna ett neutralt bemötande oavsett klädsel.

När vi jämför resultatet av deltagande observationer med enkätundersökningen visar det sig att de 

inte helt stämmer överens med varandra. I observationerna upplever observatörerna ingen märkbar 

skillnad på kundbemötandet de får om de besöker en butik med ledig eller uppklädd stil. Slutsatsen 

därifrån var att kläderna inte hade någon påverkan på kundbemötandet och kundservicen i en butik. 

Att resultatet skiljer sig kan också ha att göra med att vi inte tog några andra faktorer än kläder i 

beaktning. Då man ser en kund görs också en bedömning utifrån hur personen för sig, talar och 

agerar.  Även  på  kundens  ålder,  etnicitet  och  kön.  När  deltagande  observationer  genomfördes 

ändrade vi inte vårt uppträdandet, utan ändats klädsel. Skulle vi ha valt en annan mer karakteristisk 

stil hade vi kanske fått ett helt annat resultat. Lika så om vi hade haft fler observatörer och även 

kunnat  använda oss  av fler  personlighetstyper  och klädstilar.  Vilket  i  sin  tur  hade  givit  oss  en 

djupare analys, dock var detta inte möjligt då tiden för denna studie var mycket begränsad.
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Vi tror att Hennes & Mauritz till skillnad från de andra butiker vi besökt, inte behöver arbeta med 

samma kundservice. Detta tror vi på grund av att det är ett stor och världsledande klädföretag. De 

vet att majoriteten av kunderna kommer tillbaka på grund av det utbud som de erbjuder till ett lågt 

pris. Till skillnad från Sally Jones som inte tillhör en kedja utan som är en enskild liten butik, som 

inte heller kan konkurrera med Hennes & Mauritz. Vi tror att ett kundbemötande är värt så mycket  

mera för dem och ett personligt bemötande har en mycket större betyder för deras överlevnad. Dock 

har vi inte gjort våra observationer i alla Hennes & Mauritz butiker i Göteborg. Av egen erfarenhet 

och  utifrån  de  svar  vi  fick  från  vår  enkät,  kunde  vi  se  att  majoriteten  förväntar  sig  ett  bättre 

kundbemötande från liten butik än från en kedjebutik. Detta tror vi har att göra med att de liksom 

oss  upplevt  att  mindre  butiker  satsar  mer  på  personlig  kundservice,  då  det  oftast  är  det  som 

kännetecknar mindre butiker.

Efter pilotundersökningen under vår första deltagande observation, kom vi fram till att det inte var 

lika lätt som vi trodde att läsa av personalens bemötande. Vi skulle eventuellt behöva fler butiker att 

analysera. Efter pilotundersökningen kände vi dock en större säkerhet i hur vi skulle gå tillväga för 

att få ut det mesta av analysen i de andra butikerna. Som vad vi skulle leta efter och vilka frågor vi 

skulle ställa till butikspersonalen. Hade vi inte utfört en pilotundersökning tror vi att resultatet av 

observationerna inte skulle ha blivit lika pålitligt. Då vi upptäckte vilka frågor som var bra att ställa 

och även hur vi skulle gå tillväga när vi utförde de deltagande observationerna.

Vi tror att då Hennes & Mauritz är ett så stort och framgångsrikt företag är de också medvetna om 

att kunderna kommer att komma tillbaka trots att de inte har ett rykte av att vara serviceinriktade.  

Dels för att de vet att kunderna som kommer in på Hennes & Mauritz inte förväntar sig annat, de 

förväntar sig inte ett personligt välkomnande eller assestering vid köpprocessen. 

7.1. Studiens tillförlitlighet

Vi anser att denna studie är tillförlitlig då vi använt oss av flera olika undersökningsmetoder som vi 

sedan vägt mot varandra. Vilket också skapar ett mer trovärdigt resultat än om vi endast använt en 

undersökningsmetod. Många källor vi använt ger också stöd till varandra, då de kommit fram till 

liknande resultat.

I uppsatsen har vi använt oss av modeller och litteratur inom området, vetenskapliga artiklar samt 

tidigare utförda marknadsundersökningar som ökar uppsatsens trovärdighet. 

För att styrka uppsatsen ytterligare hade vi önskat en bredare enkätundersökning med ett större 

ålderspann. Om mer tid funnits hade även fler observationer över ett större geografiskt område varit 

betydande för att öka studiens trovärdighet. 
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7.2. Källkritik

Kritik kan riktas mot att vissa källor är äldre och där med inte lika tillförlitliga, på grund utav att det 

skett en stor förändring vad gäller kundservice i butik de senaste åren. De källor vi använt oss av är 

till viss del amerikanska, i och med kulturskillnaderna mellan Amerika och Sverige kan det hända 

att det även är en skillnad i kundbemötande och service. Vi tror dock att detta inte har någon större 

inverkan på tillförlitligheten då källorna innehåller gedigna undersökningar och 

litteraturhänvisningar. Vi även använt oss av svenska källor som givit liknande resultat.   

7.3. Fortsatt forskning

I denna rapport görs det ingen stor och omfattande observation, om hur kläderna som en kund bär 

påverkar  kundbemötandet.  Detta  på  grund  av  att  den  tid  som  fanns  att  lägga  på  deltagande 

observation var begränsad. Därför hade en vidare forskning om detta ämne kunnat göras. Genom att 

det görs en liknande deltagande observation igen, men i en större och mer omfattande utsträckning 

och under en längre period. De personer som deltar i dessa observationer skulle kunna vara av 

blandad ålder och kön samt ha en blandad stil, som till exempel street style, punk, rock och klassisk.  

Detta för att resultatet skall bli så trovärdigt som möjligt för att lättare kunna jämföra resultatet 

mellan olika klädstilar. Vidare forskning skulle även kunna vara att öka det geografiska området, till 

till exempel Stockholm, Malmö, Luleå. Samt att det används flera olika typer av butiker.

Om det hade funnits mera tid hade deltagande observationerna också kunnat utföras i Stockholm, 

för att få en annan bredd i studien och kunnat jämföras med olika butiker i Göteborg med butiker i 

Stockholm. Resultatet hade kanske blivit annorlunda eftersom att det i Stockholm finns många olika 

områden och tydligare avgränsningar mellan olika stadsdelar. Istället för att se att kläderna har en 

positiv  påverkan på  kundbemötandet  hade  resultatet  kanske  visat  att  kläderna  varken  påverkar 

negativt eller positivt. Resultatet hade kanske också visat att i Göteborg påverkas kundbemötandet 

positivt av kläderna som en kund bär, medan att resultatet som visat sig i Stockholm hade visat det  

motsatta.
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9. Bilaga

Enkät

Frågorna vi ställt i våran enkät är:

1. Kön?

2. Ålder?

3. vad har du för typ av klädstil? (2 svar krävs)

4. Vilka typer av butiker handlar du i?

5. Har du någon gång blivit illa bemött av butikspersonal i en klädbutik som du tror berodde på din 

klädsel?

6. Har du någon gång blivit positivt bemött av butikspersonalen i en klädbutik som du tror berodde 

på din klädsel?

7. Hur mycket tror du kläderna påverkar kundbemötandet? (Skala 1-5, då 5 e högst)

8. Förväntar du dig bättre bemötande i en liten butik jämfört med en stor kedja t.ex. H&M?

Intervjuer

När vi gjort vår undersökning på NK Fashion and Denim, stötte vi på Frej Lewenhopft en vän till 

Hannah, som arbetar på Ralph Lauren (NK) som butikspersonal. Vi kom in på att vi precis hade 

gjort en undersökning för vårt examensarbete, han frågade då om han kunde vara till hjälp. 

Resultatet av det blev en intervju.

Denna intervju kommer vi inte ha med i sammanställningen av våra intervjuer. Vi kommer dock att 

dra vissa paralleller i rapporten från intervjun.

1. Bemöter du olika kunder olika?

Nej …

2. Precis likadant?

Ja, jag försöker göra det i alla fall. Det är väl en av de största svårigheterna som butikssäljare att 

man inte ska låta sig luras av hur någon ser ut. Men att hela tiden försöka att bemöta alla olika i 

alla fall.

3. Alla lika kanske?

Ja! Jag har haft många sälj då det har kommit någon helt sjaskig med helt risiga sneakers, som 

gått ifrån med sälj på över 50 000 kr. I Australien t.ex. hade jag en kund som köpte för 200 000 och 

han såg ut som en komplett nobody liksom!
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Så det största sälj har jag nog haft till de som ser riktigt risiga ut. Om jag ska vara ärlig.

4. När man arbetar i butik ingår det i anställningen att såhär ska man bemöta kunderna eller är det 

något personligt man bygger upp personligen. Att man kan ha olika syn på kundservie?

Ja, jag tror att alla som kommer och som arbetar i butik har olika syn på kundservice men det 

ligger som ett ansvar hos arbetsgivaren att hela tiden försöka kämpa emot det och hela tiden 

utbilda personalen att se och bemöta alla lika.

Intervju med butikspersonal på NK Fashion and Denim 17/4

1. a) Påverkas ditt kundbemötande av den stilen eller de kläderna som kunden bär?

Nej, det skalla det inte göras någon skillnad på.

b) Hur påverkas ditt kundbemötande

Det påverkas inte så mycket, det skall det inte göra.

2. a) Anser du dig bemöta alla kunder lika?

Ja, vi arbetar mycket med det, vi arbetar med mysteri shoppers som kommer hit ibland.

b) Om inte varför?

-

3. a) Har ni fått någon utbildning eller information från företaget om hur ni skall bemöta kunder?

Ja, många som jobbar här har även utbildning sedan tidigare från till exempel tidigare butiksjobb 

eller från exempelvis där vi har en i butiken som har gått.

3. b) Om inte skulle ni vilja ha det?

_

4. Vad för information har ni fått?

Vi får information om mercandising, ledarskap men också kundbemötande. Man får den 

information och utbildning som man känner att man behöver.

Intervju med butikspersonal på H&M den 16/4

1. a) Påverkas ditt kundbemötande av den stilen eller de kläderna som kunden bär?

Nej, vi försöker hjälpa alla kunder på samma sätt

b) Hur påverkas ditt kundbemötande

Försöker ställa öppna frågor så att man vet vad det är för kund och vad den vill ha hjälp med.

2. a) Anser du dig bemöta alla kunder lika?

Ja
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b) Om inte varför?

-

3. a) Har ni fått någon utbildning eller information från företaget om hur ni skall bemöta kunder?

Ja, vi har möten varje vecka så vi får ständigt information om kundbemötande

3. b) Om inte skulle ni vilja ha det?

-

4. Vad för information har ni fått?

Vi får mycket information om företagets riktlinjer och om kundbemötande

Intervju med butikspersonal på Sally Jones 16/4

1. a) Påverkas ditt kundbemötande av den stilen eller de kläderna som kunden bär?

Nej, det gör det inte

b) Hur påverkas ditt kundbemötande

-

2. a) Anser du dig bemöta alla kunder lika?

Ja, det försöker jag göra. Avskyr själv att bli dömd, om man har behandlat någon annorlunda så 

beror det på att de kanske har behövt mer hjälp eller mer förklaring

b) Om inte varför?

-

3. a) Har ni fått någon utbildning eller information från företaget om hur ni skall bemöta kunder?

Nej, det har inte fått

3. b) Om inte skulle ni vilja ha det?

Ja, det är alltid bra att ha.

4. Vad för information har ni fått?

Ingen än så länge men vi kommer snart att få utbildning/ kurs inom det.
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Bilder

Undersökning nr 1. Observatör 1. i vardaglig, enkel stil (smutsiga, före detta vita tygskor) och 

observatör 2. i uppklädd stil.

     

Undersökning 2. Observatör 1. I lite mer uppklädd stil. Observatör 2.  I vardaglig stil.

Undersökning 3. Observatör 1.  I classisk/ sportig stil.   Observatör 2. I en trendig stil. 
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