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Abstract  

Consumers make daily a variety of purchasing decisions, there is a high pace to everyday life 
and fashion changes every season. Essential consumption has different needs and different 
attitudes to shopping. For consumers who get help finding the right courage and find the one 
that suits best to a Personal Shopper to be a solution. In Sweden only a few stores and 
shopping centers that service as the customer receives the personal help and advice with 
different styles and colors. The purpose of this paper is to describe what the service offers and 
how the supply will match consumers' Motivations for the service, also see how a Personal 
Shopper affecting customer purchasing process from the need arises, to information search, 
alternative evaluation, purchase and evaluation after purchase. The study is qualitative in 
nature and carried out through a case study consisting of interviews with a Personal Shopper, 
customers, and an observation of a customer meeting. This has resulted in the empirical 
material with theoretical studies analyzed to create a result. This has also led to conclusions 
that answered the essay problems and ultimately recommending to the people working in the 
service.  

Different Motivations have been identified as to why a consumer chooses to use the service 
out of Personal Shopper. The investigation has led to consumers in need of a change in their 
lives and that they seek help to rediscover themselves and identify their own style that they 
can follow. The result has led to the conclusion that there is a match between consumer needs, 
desires and expectations based on their buying motives and the personal shopper who offers 
the current situation. The results have also shown that the purchase process is influenced by a 
Personal Shopper operated by a consumer to carry out their purchases. It has identified a 
typical customer to the service, showing which group of consumers who use the service at this 
time. Finally, the results of the investigation leading to recommendations that can be applied 
by Staff Shoppers to improve service. Essay is written in Swedish language. 
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Sammanfattning 

Konsumenter fattar dagligen en mängd olika köpbeslut då det råder ett högt tempo i vardagen 
och klädmodet förändras inför varje årstid. Konsumenter har olika behov och olika 
inställningar till shopping. För att som konsument få hjälp med att hitta rätt i modet och hitta 
det som passar en bäst, kan en Personal Shopper vara en lösning. I Sverige erbjuder endast ett 
fåtal butiker och köpcentrum denna tjänst i form av att kunden får personlig hjälp och råd med 
olika stilar och färger. Syftet med uppsatsen är att beskriva vad tjänsten Personal Shopper 
erbjuder och hur utbudet matchar konsumenternas köpmotiv för tjänsten, även se hur en 
Personal Shopper påverkar kundens köpprocess från att ett behov uppstår, till 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köp. Undersökningen är 
av kvalitativ karaktär och har utförts genom en fallstudie bestående av intervjuer med en 
Personal Shopper, kunder och en observation av ett kundmöte. Detta har resulterat i empiriskt 
material som tillsammans med teoretiska studier analyserats för att skapa ett reslutat. Detta 
har vidare lett fram till slutsatser som svarat på uppsatsens problemformulering och slutligen 
rekommendationer till de personer som arbetar inom tjänsten. 

Flera olika köpmotiv har kunnat identifieras till varför en konsument väljer att använda sig 
utav tjänsten Personal Shopper. Undersökningen visar på att konsumenter är i behov av en 
förändring i deras liv och att de söker hjälp med att hitta tillbaka till sig själva samt hitta en 
egen stil som de kan följa. Resultatet visar att det finns en matchning mellan konsumenters 
behov, önskemål och förväntningar grundat i deras köpmotiv och det som Personal Shoppern 
erbjuder i dagsläget. Resultatet har även visat på att köpprocessen påverkas av att en Personal 
Shopper nyttjas av en konsument för att utföra sina inköp. Det har kartlagts en typisk kund till 
tjänsten som visar vilken konsumentgrupp som använder sig av tjänsten i nuläget. 
Avslutningsvis leder resultatet av undersökningen fram till rekommendationer som kan 
appliceras av Personal Shoppers för att kunna förbättra tjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Personal Shopper, konsumentbeteende, köpprocess, identitet, identitetskapande, 
köpmotiv, servicekvalitet, SERVQUAL



  

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................................................. 1 
1.1 PROBLEMBAKGRUND .............................................................................................................................. 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ............................................................................................................................. 2 
1.3 PROBLEMFORMULERING ......................................................................................................................... 3 
1.4 SYFTE ..................................................................................................................................................... 3 
1.5 DISPOSITION ........................................................................................................................................... 4 

2 METOD ......................................................................................................................................................... 5 
2.1 UNDERSÖKNINGEN ................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Datainsamlingsmetod för arbetet ...................................................................................................... 5 
2.1.2 Utformning av resultat ....................................................................................................................... 9 
2.1.3 Validering av slutsats ...................................................................................................................... 10 

3 FALLFÖRETAGET ................................................................................................................................... 13 
3.1 PERSONAL SHOPPER BESÖKET – ETT SANNINGENS ÖGONBLICK ............................................................ 13 
3.2 DEN TYPISKA KUNDEN .......................................................................................................................... 16 

3.2.1 Vem tror våra respondenter att den typiska kunden är?.................................................................. 18 

4 TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................... 19 
4.1 KONSUMENTBETEENDE ........................................................................................................................ 19 
4.2 KONSUMENTENS KÖPPROCESS .............................................................................................................. 20 

4.2.1 Köpprocess ...................................................................................................................................... 20 
4.3 KONSUMENTENS IDENTITET ................................................................................................................. 28 
4.4 SERVICEKVALITET ................................................................................................................................ 30 

5 RESULTAT ................................................................................................................................................. 32 
5.1 KONSUMENTENS KÖPPROCESS .............................................................................................................. 32 

5.1.1 Behovsidentifikation ........................................................................................................................ 32 
5.1.2 Informationssökning ........................................................................................................................ 33 
5.1.3 Alternativutvärdering ...................................................................................................................... 34 
5.1.4 Köp .................................................................................................................................................. 36 
5.1.5 Utvärdering efter köp ...................................................................................................................... 38 

5.2 IDENTITETSSKAPANDE .......................................................................................................................... 42 
5.3 SERVICEKVALITET ................................................................................................................................ 44 

6 SLUTSATS .................................................................................................................................................. 48 
6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER ............................................................................................................ 50 

7 REKOMMENDATIONER TILL PERSONAL SHOPPER ................................................................... 51 

BILAGA 1 ............................................................................................................................................................ 56 

BILAGA 2 ............................................................................................................................................................ 57 

 

FIGURFÖRTECKNING 
Figur 1 Behovsnivå................................................................................................................................................ 22 
Figur 2 Behovsnivå................................................................................................................................................ 22 
Figur 3 Roller i köpprocessen ................................................................................................................................ 28 

TABELLFÖRTECKNING 
Tabell 1 Extern informationssökning .................................................................................................................... 24 

 
 



  

1 

1 Inledning 
I denna uppsats beskriver vi hur en Personal Shopper arbetar för att matcha konsumenters 

behov, önskemål och förväntningar. Vi har fokuserat på hur konsumenters köpmotiv ser ut när 

de tar del av tjänsten och om deras köpprocess påverkas när de tar hjälp av någon annan, i 

detta fall en Personal Shopper. För att ta reda på detta har vi utfört en fallstudie, där vi 

genomfört kvalitativa intervjuer med en Personal Shopper, tre av hennes kunder samt utfört 

en observation av denna tjänst. 

1.1 Problembakgrund 

Enligt handelsministern Ewa Björling spenderade svenskarna under 2006 mer än 73 miljarder 

kronor på kläder, skor och accessoarer1. I dagens samhälle råder ständigt information om hur 

man bör se ut och vara, konsumenter måste ta många beslut varje dag vad det gäller matinköp 

och klädinköp. Konsumenter lever i ett högre tempo än förr och modet växlar inför varje 

årstid. Det har blivit en fritidssysselsättning att gå i butiker och handla (Thurow och Nilsson 

2004, s 68). Vid shopping kan kvinnor försvinna in i ett drömtillstånd och de vill gärna shoppa 

tillsammans med andra samt byta idéer med varandra (Underhill, 2006, s 93). Dagens 

konsumenter tycker att det är viktigt att bära kläder som är i tiden och de vill följa de aktuella 

modetrenderna som råder. För att se bra ut, visa sin personlighet och känna sig nöjd, gäller det 

att utgå från sig själv.  

Alla människor ser olika ut beroende på vilken kroppstyp de har och ser då bättre ut i vissa 

klädesplagg och färger än andra. När konsumenter bär kläder som de inte känner sig bekväma 

i medför det att de inte finner en god självkänsla. Orsaken till detta kan vara att tiden inte 

räcker till, man har fastnad i en klädstil eller helt enkelt inte vet vad som passat en bäst. Ett 

typiskt scenario är när vi öppnar garderoben för att välja ut kläder och ingenting hittar.  

Det är svårt att hitta rätt stil i denna mångfald som råder i dagens mode. Alla är inte lika 

insatta i vad som passar ens kroppstyp eller vad som ligger rätt i tiden. För att få hjälp med att 

hitta i ”modedjungeln” kan man som konsument ta kontakt med en Personal Shopper.  

Tjänsten Personal Shopper har blivit allt vanligare utomlands och då framförallt i de stora 

shoppingstäderna2. I Sverige erbjuder endast ett fåtal butiker och köpcentrum denna 

servicetjänst i form av att kunden får personlig hjälp och råd med olika stilar och färger. Ett 

                                                           
1 http://www.sweden.gov.se/sb/d/9622/a/96709 Hämtad 100524 09:34 
2 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/personligt-kladval-med-proffshjalp_207763.svd Hämtad 100120 20:32 
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exempel på ett köpcentrum som erbjuder tjänsten Personal Shopper är ett av Sveriges ledande 

köpcentrum, Nordiska Kompaniet.3 Likväl finns en tendens till att tjänsten växer och inte 

enbart dyker upp i köpcentrum utan även i mindre städer.   

Tjänsten inleds vanligen med en intervju med kunden för att få fram en bild av kundens behov 

och önskemål. Det är ett sanningens ögonblick och ett personligt möte som uppstår när 

personal från företaget och kund träffas (Axelsson och Agndal, 2005, s 522).  Vid intervjun 

tar en Personal Shopper reda på kundens preferenser då det gäller dennes stil, färg, form och 

önskvärda varumärken. En Personal Shopper kan följa med kunden vid shopping på stan, 

finnas på plats i en specifik butik eller befinna sig inne i ett köpcentrum.4 En Personal 

Shopper fokuserar enbart på kunden och ger den en individuell uppmärksamhet. Kunden blir 

informerad om vilket mode som ligger rätt i tiden och vad som ser bra ut på henne. Personal 

Shoppern hjälper till att plocka ut en eller flera klädkombinationer för ett visst tillfälle eller 

med en hel garderob för en viss säsong. De kan också utföra andra tjänster såsom en stilanalys 

eller färganalys som gör det möjligt för kunden att få en bättre förståelse över vilka färger och 

stilkombinationer som passar henne bäst.5 

Vi vill studera tjänsten Personal Shopper då vi upplever att det råder en utveckling kring just 

denna tjänst. Även för vi har ett stort intresse gällande färg, stil och mode och vi båda är 

verksamma inom modebranschen. Denna studie kommer även att kunna bidra till en positiv 

utveckling av tjänsten vilket vi ser som en stor möjlighet för Personal Shoppers och personer 

som är verksamma inom servicebranschen.  

1.2 Problemdiskussion  

Uppkomsten till ämnet startade när vi kom i kontakt med en person som hade 

yrkesbenämningen Personal Shopper. Hon erbjuder tjänster där kunden får välja mellan 

garderobsplanering, stilanalys, färganalys och/eller en heldags makeover där hon erbjuder 

tjänsten Personal Shopper. Vi tilltalades av tjänsten och vad den erbjöd och bestämde oss för 

att studera denna tjänst vidare. Vi vill undersöka vad konsumenter egentligen har för behov 

och önskemål för tjänsten, vilket genererar att vi går på djupet och beskriver vem den typiska 

kunden är, då det är viktigt att ”känna” sina kunder och förstå dem för att kunna erbjuda det 

som de önskar. Identitet är också ett ämne som är intressant att studera i koppling till tjänsten. 

                                                           
3 http://www.nk.se/en/nk-stockholm/articles/service-at-nk/ 
4 http://www.entrepreneur.com/startingabusiness/businessideas/article75238.html Hämtad 100120 11:07 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_shopper Hämtad 100311 
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Det gäller då både utsidan och insidan, påverkan och förtydligande av en persons identitet. Vi 

undersöker en verksam Personal Shopper och ett antal av dennes kunder genom att utföra en 

fallstudie för att nå en klarhet i de problem som vi vill sätta oss in i.  

Vi vill undersöka tjänstens process och se hur en Personal Shopper arbetar för att möta upp 

konsumentens behov, önskemål, förväntningar och se hur hon arbetar för att matcha 

konsumentens personliga identitet. Vi vill granska tjänstens kvalitet och även studera hur 

kundens process ser ut för ett köp och om konsumentens köpprocess påverkas då en annan 

utför den sökning och val som krävs vid ett köp, i detta fall en Personal Shopper. Vi vill 

framförallt undersöka vad konsumenter har för köpmotiv till att använda sig av en Personal 

Shopper vid köp av konfektion. 

1.3 Problemformulering 

Vi har inriktat oss på att studera konsumenters köpmotiv hos en Personal Shopper. Vi 

kommer att studera hur Personal Shoppern möter upp och beslutar om kundens personlighet 

och identitet samt hur resultatet stämmer överens med kundens behov, önskemål och 

förväntningar. Vi kommer vidare att studera hur kundens köpprocess påverkas av att någon 

annan, i detta fall en Personal Shopper, utför valen. Således lyder vår problemformulering: 

Hur ser konsumenters köpmotiv ut hos en Personal Shopper och hur påverkas köpprocessen 

av tjänsten? 

1.4 Syfte 

Vi har med vår uppsats ett explorativt syfte som grundar sig i att vi beskriver vad vår utvalda 

Personal Shopper erbjuder i sin tjänst. Utifrån det vill vi studera om det arbetssätt som hon 

använder matchar det konsumenterna önskar och det behov som finns på marknaden, det vill 

säga konsumenternas köpmotiv. Vi kommer även att kartlägga den typiska kunden som tar del 

av tjänsten samt hur denna tjänst påverkar kundens köpprocess från att ett behov uppstår, till 

informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köp. Vi vill se om 

köpprocessen förändras när någon annan gör de val som en kund annars själv står inför. 

Utefter det resultat vi får fram kommer vi slutligen ge rekommendationer till de personer som 

arbetar inom tjänsten. 
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1.5 Disposition    

Vi kommer inledningsvis i kapitel två redogöra för de metoder som vi använt oss av i vår 

undersökning vidare i kapitel tre beskriver vi vårt fallföretag och inleder med en 

praxisbeskrivning i hur en Personal Shopper arbetar tillsammans med vår observation av 

tjänsten och en analys av sanningens ögonblick. I kapitlet redogör vi även den typiska kunden 

som grundar sig i våra tre respondenter tillsammans med hur vi observerat och iakttagit dem, 

vilket har genererat tre typer av biografier. Vi avslutar kapitlet genom en text om vem våra 

respondenter tror att den typiska kunden är. Därmed utgör det en grund för den 

konsumentgrupp som tjänsten innehar och de gränser som Personal Shoppern har att kringgå. 

I kapitel fyra förklaras den teoretiska referensram som ligger till grund för vårt ämne. Vidare i 

utgångspunkt från vår teoretiska referensram och vårt fallföretag redogör vi i kapitel fem för 

resultatet av uppsatsen där vi analyserar vårt material från våra respondenter. I kapitel sex 

redogör vi våra slutsatser med utgångspunkt till analysen. Vi svarar på vår 

problemformulering, alltså hur konsumenters köpmotiv ser ut hos en Personal Shopper och 

hur köpprocessen påverkas av tjänsten. Vi ger även förslag på fortsatta studier och för vem 

uppsatsen är relevant. Avslutningsvis i kapitel sju ger vi rekommendationer till Personal 

Shopper och de som arbetar inom tjänsten samt inom servicebranschen.    
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2 Metod 

Här beskrivs de metoder som vi har använt och reflektioner kring om vi hade kunnat göra på 

ett annat sätt eller om vårt vägval bidragit till det resultat vi sökte. Vi visar även på hur de 

olika vägvalen använts och varför metoden passar vår väg att nå svaret på vår 

problemformulering. 

2.1 Undersökningen 

Vi ville gå på djupet med undersökningen och finna kvalitet framför kvantitet. Vårt syfte med 

uppsatsen var således att skapa förståelse och kartlägga det problem som vi ville studera. Det 

finns två typer av undersökningsmetoder vilka är kvantitativ och kvalitativ ansats. Den ansats 

som var ämnad för vår uppsats var en kvalitativ undersökningsmetod. Detta då vi ville att 

respondenterna skulle känna sig öppna och fria i sina svar och för att vi ville komma våra 

respondenter så nära som möjligt. Detta bidrog till att vi fick olika nyanserade svar från våra 

uppgiftslämnare. (Holme och Solvang, 1991, s 88-89) 

Vi har genomfört en fallstudie för att kunna koncentrera oss på de händelser och faktorer som 

har haft en inverkan för den tidsperiod som varit ämnad för denna studie (Bell, 2000, s 16). 

Därmed var även en ad-hoc ansats anpassad för vårt problem, eftersom vi var intresserade av 

hur problemet såg ut vid en given tidpunkt och skapade en stillbild av verkligheten 

(Christensen et al, 2001). 

Vi genomförde fyra stycken kvalitativa undersökningar för att få fram det resultat som vi 

ansåg svara på vår problemformulering. De fyra kvalitativa undersökningarna bestod av en 

intervju med en person som arbetar inom yrket och erbjuder tjänsten Personal Shopper samt 

tre av hennes kunder som har använt sig av tjänsten. För att få högre validitet valde vi även att 

utföra en observation av ett kundmöte för att få en insikt om hur tjänsten fungerar.   

2.1.1 Datainsamlingsmetod för arbetet 

Vi har genomfört intervjuer med redan färdigformulerade öppna frågor, det vill säga 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att få fram djupet i respektive intervju och inte låsa 

respondenterna vid redan givna svarsalternativ, utan de skulle kunna redogöra för sina egna 

uppfattningar (Holme och Solvang, 1991, s 111). Eftersom vi har undersökt ett specifikt fall 

och använt oss utav få respondenter har det varit viktigt för oss att få fram uppriktiga och 
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utförliga svar för att kunna få ut så mycket som möjligt av varje fråga och intervjutillfälle. 

Detta medförde att varje intervju var öppen för diskussion och följdfrågor ställdes.  

Vi använde oss av samma intervjufrågor som grund till de tre kunderna. Vi befann oss i 

liknande miljöer där vi valde relativt lugna platser i form av caféer i samma stuk, detta för att 

ha en mötesplats där vi kunde vara ostörda (Bell, 2000, s 124). Alternativet var även att 

genomföra dem hemma hos respondenterna men nackdelen där kunde vara att störande 

moment hade förekommit. Ett annat alternativ hade varit att genomföra intervjuerna i butiken. 

Detta alternativ valde vi tidigt bort då vi såg stora risker med påverkande faktorer och att 

respondenterna inte hade kunnat svara lika ärliga som vid en plats som inte var kopplad till 

Personal Shoppern. Därför befann vi oss på en neutral plats där det inte fanns någon 

anknytning till tjänsten. Vi var noga med att utföra intervjuerna på samma sätt och med 

samma intervjuare. Den andra av oss författare satt med och antecknade samt fyllde i med 

följdfrågor vid behov. Detta utförde vi för att de tre intervjuerna skulle ha lika förutsättningar 

både när det gällde frågor, plats och intervjuare för att det inte skulle finnas något som skulle 

kunna bidra till en lägre trovärdighet.  

Vid intervjun med vår utvalde Personal Shopper formulerade vi frågor på ett sätt som kunde 

likställas med de frågor som vi ställde till kunderna. Detta för att vi skulle kunna jämföra och 

matcha de olika svaren med varandra för att vidare kunna analysera och bedöma behovet och 

utbudet och få fram en eventuell matchning. Alternativ för intervjun med Personal Shoppern 

var att utföra den hemma hos henne, vilket vi inte utförde då det kunde uppkomma störande 

moment. Ett annat alternativ var att utföra intervjun i butiken då hon arbetade. Vi såg även 

problem med detta då vi var övertygade om att hon inte heller här hade kunnat fokusera på 

intervjun och kunder hade kunnat komma in och avbryta mitt under intervjun. Vi kom 

slutligen fram till att lösa problemet på egen hand och ordna en expedit som kunde arbeta i 

butiken då vi tog med Personal Shoppern till ett café. Detta för att vi skulle befinna oss på en 

neutral plats och slippa påverkande och störande moment (Bell, 2000, s 124). Endast en av 

oss författare var på plats vid intervjun och använde både bandspelare och förde anteckningar 

för att kunna hantera all information (Holme och Solvang, 1991, s 133). 

Av erfarenhet är det en fördel att vara två stycken vid ett intervjutillfälle då det är lättare för 

personen som ställer frågorna att fokusera på respondenten och få fram en diskussion och 

även kunna ställa följdfrågor vid behov. Vi använde oss av inspelning för att vara säkra på att 
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vi fick med allt och för att vi inte skulle missa viktiga svar eller utryck då vi i efterhand kunde 

höra svaren igen och kanske upptäcka nya infallsvinklar eller ordval (Bell, 2000, s 124).  

Vi startade varje intervjutillfälle med att presentera oss och att mjuka upp med vardagligt 

”prat” för att få respondenten att slappna av och känna sig trygg i situationen. Vidare 

berättade vi om hur intervjun skulle gå till, hur viktigt det var med ärliga svar samt hur vi 

skulle använda svaren och att respondenterna var anonyma. Detta då det är viktigt att 

respondenten vet vad denne medverkar i (Holme och Solvang, 1991, s 115). Vi talade även 

om hennes konfidentialitet, alltså att respondentens enskilda svar inte visades för vår utvalde 

Personal Shopper (Christensen et al, 2001, s 170). Detta då hon troligen inte ville tala om 

eventuell missnöjdhet. 

Vi ville få en personlig bild av varje respondent då syftet även var att kartlägga den typiska 

kunden, därför var det viktigt med det personliga mötet. Vi startade varje intervju med 

personliga frågor angående ålder, arbete och fritid et cetera. Svaren från dessa frågor byggdes 

på av de intryck vi fick av personen och genom det kunde vi läsa av deras engagemang och 

trovärdighet. Detta hade vi inte kunnat göra via telefon, postenkät eller liknande då vi ville 

kunna beskriva deras personlighet och identitet. Vi är därmed nöjda med vårt val av 

personliga intervjuer samt av att använda redan färdigformulerade frågor. Att genomföra 

intervjuer genom personlig kontakt kan leda till ökat förtroende för oss som intervjuare och 

till en högre svarsfrekvens (Christensen et al, 2001, s 167) vilket vidare kan leda till 

detaljerade svar och den information vi behövde för att kunna svara på vår 

problemformulering.  

Andra aspekter som vi tog hänsyn till var att ställa frågorna på samma sätt då det annars 

kunde bidra till intervjuareffekt eller styrande svar (Christensen et al, 2001, s 165). Vi klädde 

oss avslappnat och inte för strikt utan vi ville ge intrycket av att vi var på samma nivå som 

respondenterna. 

Vi agerade på ett sätt så att vi var förbereda inför intervjuerna genom att vi testade våra frågor 

innan för att vara säkra på att de var förståliga och att vi kunde få ut användbar information. 

Vi fick även reda på om frågorna var formulerade på ett sätt så att de inte var ledande och 

undvek frågor som enbart ledde till ja och nej svar. Däremot använde vi ett fåtal bundna 

frågeställningar där respondenten fick svarsalternativ all välja emellan (Ejvegård, 2010, s 51). 

Detta eftersom vi hade många frågor och ville undvika känslan av att det var jobbigt och tungt 

för respondenten att svara. Detta skapade istället ett flöde och underlättade för respondenten. 
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Många tunga och svarsbenägna frågor efter varandra kan riskera att respondenten tröttnar och 

inte orkar tänka efter. Något annat som vi tänkte på var att använda ett språk i frågorna som 

var anpassat för respondenterna (Christensen et al, 2001, s 171). Dock uppstod svårigheter 

med begreppet identitet, som var ett övergripande ämne i intervjun. Vår lösning på detta var 

att vi i delen med frågorna kring detta begrepp började med att låta respondenten förklara 

ordet så som hon ansåg att det betydde och sedan utgick vi från det. Om vi inte hade gjort 

detta hade vi inte kunnat veta vad respondenten hade svarat om vi inte hade vetat vilka 

preferenser och ramar hon hade för begreppet.  

Holme och Solvang (1991, s 115) menar att det är viktigt att sätta sig in den situation som 

respondenten står inför och att vi som intervjupersoner förstår problemområdet. Innan 

genomförandet av intervjuerna var vi noga med att sätta oss in i ämnet för att kunna ställa 

följdfrågor, förstå svaren och kunna koppla dem sinsemellan. Vi studerade närliggande 

teoretiska modeller som konsumentbeteende, konsumentens köpprocess, konsumentens 

identitet, servicekvalitet och sanningens ögonblick. Detta gjorde vi för att vi skulle känna oss 

mer pålästa och vara väl förberedda vilket också enligt Holme och Solvang (1995, s 155) 

leder till tillit och trovärdighet inför intervjupersonerna. Vi sökte även information om yrket 

och genomförde intervjuerna med kunderna först för att få en bredare bild av vad kunderna 

egentligen upplevde och ansåg om tjänsten. Detta gjorde vi för att kunna utforma frågorna till 

Personal Shoppern på ett så givande sätt som möjligt och då få ut svar som matchade med 

kundernas. Enligt Christensen et al (2001, s 171) är det väsentligt att visa sig vara intresserad 

av svaren men ändå vara neutral så att intervjuarna inte påverkar respondenten på något sätt. 

Han menar att man kan visa sig aktiv genom att man använder gester som nickande eller 

hummande, även tonfall kan påverka respondenten till att svara på olika sätt. Vi pressade inte 

fram något svar då det var viktigt att lämna utrymme till respondenterna så att de kunde tänka 

efter. Christensen et al tar även upp (2001, s 172) att tystnaden är nödvändig, vi valde att 

förebygga eventuella påskyndningar eller stress genom att avsätta intervjun under en lång tid 

med marginaler både för oss och för respondenten så att ingen skulle känna sig stressad.  

Vi har även genomfört en öppen observation av ett kundmöte som ett komplement till 

intervjuerna. Där studerade vi tjänstens process mellan Personal Shopper och kund. Tanken 

var från början att vi båda skulle ha varit på plats vid observationen, men detta var inte 

möjligt då Personal Shoppern i sista stund inte ville att vi skulle genomföra en så nära 

observation. Hon menade att en makeover är mycket personlig och kostar en hög summa 

pengar samt är ett tillfälle då kunden känner sig utsatt. Hon ville därför inte riskera att kunden 
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skulle känna sig påträngd och iakttagen under förloppet. Därmed närvarade endast en av oss 

och antecknade processen och deltog inte lika aktivt som planerat, utan endast genom att 

befinna sig i lokalen och inte i samma rum. Detta gjorde att vi kunde höra kunden och 

Personal Shoppern konversera med varandra vilket ledde till att vi genomförde en icke-

deltagande observation (Christensen et al, 2001). Detta medförde att vi minskade pressen som 

skulle kunna resultera i onaturliga beteenden från Personal Shoppern eller kunden. Vi anser 

att vi har fått ut tillräckligt med information genom de intervjuer vi har genomfört och ser då 

inte att detta bidragit till ett annorlunda resultat.   

För att få fram vem den typiska kunden är hos en Personal Shopper har vi intervjuat och 

iakttagit tre kunder som har tagit del av tjänsten. Vi har utfört dolda observationer i samband 

med varje intervju där respondenterna inte varit medvetna om att vi genomfört en 

kartläggning av dem under intervjutillfällena (Holme och Solvang, 1991, s 127). Dessa har vi 

analyserat genom att vi har utgått från kundernas identitet som de utstrålat tillsammans med 

de svar vi fått fram från respektive intervju. Vid intervjun ställde vi personliga frågor om vem 

de var, för att få fram deras personlighet och identitet, samt frågor om vem de trodde den 

typiska kunden var hos en Personal Shopper. Likaså intervjuade vi Personal Shoppern om 

vem hon ansåg att den typiska kunden var. Detta ledde oss fram till svaret på vårt syfte då vi 

ville kartlägga tjänstens segment och den typiska kunden. Dessa beskrivningar tillsammans 

med våra iakttagelser av kunderna har lett fram till en typ av kund som vi har presenterat i 

slutsatsen. Vid presentationen av de olika kunderna i kapitel fyra samt i resultatet har vi inte 

använt oss av några namn. Detta för att inte kunna koppla kunderna dem emellan i resultatet. 

Vid beskrivning av fallföretaget använder vi oss av att kalla Personal Shoppern för Eva för att 

underlätta läsning.  

2.1.2 Utformning av resultat 

Slutligen tolkade vi våra resultat från våra intervjuer och vår observation med den teoretiska 

referensram som har legat till grund för uppsatsen. Undersökningen har bestått av fyra 

intervjuer med redan färdigskrivna frågor men med öppna svarsalternativ samt en icke-

deltagande observation.  

Vi ställde våra respondenters olika svarsalternativ mot varandra och vidare jämförde dem mot 

Personal Shopperns svar. Eftersom vi ställde matchande frågor till Personal Shoppern satte vi 

oss i ett läge där vi på ett relativt okonstlat sätt kunde dra slutsatser emellan parterna. Vi 

kunde dra paralleller till den teoretiska referensram som vi funnit kring ämnet och vårt 
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undersökningsproblem. Vi genomförde en kvalitativ tolknings- och förståelseorienterad 

innehållsanalys (Christensen et al, 2001) där vi först tolkade det material som vi fått fram för 

att få en förståelse och kunna placera in det i de teoretiska modeller som vi använt. På detta 

sätt kunde vi analysera det material som vi fick fram av intervjuerna utifrån dess kvalitativa 

karaktär. Dessa olika infallsvinklar skapade ett resultat där vi presenterade en modifierad 

beskrivning av olika köpmotiv. 

Eftersom vi har genomfört en kvalitativ undersökning har vi utfört en omedveten processuell 

analys. Vi har under undersökningens förlopp analyserat den information vi fått fram, vilket 

har underlättat vår analys i efterhand. Vi har kunnat identifiera ett mönster och avvikelser från 

dessa redan under intervjuerna vilket har bevarat oss från att i slutet tvingats hantera all 

obearbetad data samtidigt. Vi har efter varje intervju sammanställt dessa och renskrivit utifrån 

våra anteckningar och ljudmaterial. (Christensen et al, 2001, s 299) Varje intervju 

sammanställdes utefter frågorna och svaren bröts ner till mindre delar för att skapa ett 

sammanhang. Här hittade vi mönster som vi sedan kunde jämföra med intervjuerna emellan. 

Detta resultat sattes in i vår teori och slutade i det resultat vi behövde för att svara på vårt 

undersökningsproblem (Christensen et al, 2001, s 300). 

2.1.3 Validering av slutsats 

Då ämnet Personal Shopper är relativt ostuderat och då vi har studerat ett specifikt fall av vårt 

undersökningsproblem, har vi utgått från att forma arbetet utefter vår datainsamling. Detta 

kan ha medfört att det blir svårt att genomföra samma undersökning igen, då undersökningen 

är en ad-hoc och är baserad på de respondenter som vi har studerat samt hur vår Personal 

Shopper arbetar i dagsläget. Detta innebär att vår reliabilitet blir svår att få hög då vi 

genomfört en fallstudie för ett specifikt företag och med det vill vi beskriva problemet just då 

vi studerat det och med de personer och respondenter vi har valt ut i vårt urval. Detta leder till 

en hög trovärdighet trots slumpens påverkan då vi studerat det vi avsåg att studera vilket leder 

till en hög grad av intern validitet. Vi har inte strävat efter att nå en hög representativitet då vi 

använt oss av få respondenter. Att nå en hög representativitet är inte av någon större vikt då 

man genomför en fallstudie. (Christensen et al, 2001, s 309) 

Vi är medvetna om att vårt resultat blir svårt att generalisera och jämföra då vi inte kan hävda 

att våra respondenter är representativa för tjänsten och dess kunder i stort. Eftersom vi har ett 

explorativt syfte och genomfört en fallstudie ser vi inte detta som ett problem.  
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Eftersom tjänsten vi har studerat ser olika ut beroende på vem det är som utför den och vad 

den personen levererar samt vilken målgrupp denne har, kan det vara svårt att säga att vårt 

resultat stämmer överens med deras utbud, men det är inte heller syftet med vår undersökning. 

Vår utvalda Personal Shoppers tjänst är i föränderlig process och kommer troligen att 

förändrats utefter resultatet och rekommendationerna av denna undersökning. Detta leder till 

att en liknande undersökning i framtiden inte bör leda till samma resultat som vi erhållit vid 

detta tillfälle. 

Vi har i vår teoretiska referensram använt oss av modeller som konsumentbeteende, 

köpprocessen, identitetsskapande och servicekvalitet som är kopplade till vår 

problemformulering. Vi har vid användning av litteratur varit noga med att se till att våra 

källor är tillförlitliga genom att de har haft en fastställd utgivare såsom Studentlitteratur eller 

Liber. Vi har sökt efter litteratur med en vetenskaplig karaktär och sett till vilken författare 

som har skrivit informationen och att de tidigare uttalat sig om ämnet. (Holme och Solvang, 

1991, s 142-143) Det framgår tydligt att varje författare har nyttjat en mängd referenser, vilket 

tyder på att källan får en tyngd och trovärdighet. Vi har använt aktuell litteratur för att få den 

senaste informationen och nyanserad fakta. Den primärdata som ligger till grund för vår 

uppsats består av muntliga källor, vilka är de respondenter som har deltagit i undersökningen. 

Personal Shoppern har varit betydande och lämplig för vår uppsats då hon är ansvarig för vårt 

undersökta fallföretag. Våra kundrespondenter har varit representativa för undersökningen då 

de har tagit del av tjänsten och ingår i den konsumentgrupp som vi vill uttala oss om.  

Vi har även funnit information i den engelska variationen av Wikipedia, då det varit en av de 

få källor som har haft information om tjänsten Personal Shopper. Varken 

nationalencyklopedin, litteratur eller svenska Wikipedia har besuttit liknande information. När 

vi sökte på ”Personal Shopper” var sidan uppdaterad från maj år 2010, det är ett flertal 

personer som har skrivit information och texten är skriven som en faktadiskussion. Vi anser 

att informationen på sidan har stämt överens med vår undersökning och vi har enbart använt 

oss av källan för att definiera och stärka innebörden av tjänsten. 

Vi har tydligt redovisat på hur vi har gått tillväga med undersökningen och hur vi fått fram det 

resultat vi kommit fram till. Detta resultat har kommit till användning för vårt utvalda företag 

och vi har fört fram samtlig information som intervjuerna har lett fram till. Vi kan visa på en 

arbetshypotes som kan implementeras i företaget för att Personal Shoppern ska kunna skapa 
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en ännu bättre upplevelse och matcha kundernas behov, önskemål och förväntningar. 

(Christensen et al, 2001, s 310) 
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3 Fallföretaget 

Vårt fallföretag är en butik som öppnade september 2006 i Varberg av en kvinna som erhåller 

arbetstitlarna frisör, makeupartist, färgrådgivare, stilrådgivare, stylist och butiksägare. Dessa 

titlar har sin grund från en frisörutbildning år 1989, makeupartistutbildning år 2005 och en 

stylistutbildning år 2005. Hon har över 20 års erfarenhet inom frisöryrket och hon uttrycker 

sig själv som att hon alltid har haft en fallenhet för färg och form, vilket hon anser är viktigare 

än utbildning inom det hon arbetar med.  

Butiken erbjuder exklusiva kläder, skor och accessoarer med kvalitet som riktar sig till 

kvalitets- och modemedvetna kvinnor som söker personlig service och det där lilla extra. 

Butiken uttrycker sin lyxiga känsla genom stora guldspeglar, kristallkronor och gamla 

träbjälkar. Provrummen har fått en stor och rymlig plats i butiken då det ska vara skönt att 

prova kläder. Butikens inre rum har inretts till ett stylingrum där stilanalyser, färganalyser och 

makeovers genomförs och ett helhetskoncept finns att erbjuda kunden. Tjänsten makeover 

motsvarar det som även kallas för Personal Shopper. Det är vidare hennes kunder vi har 

intervjuat för att skapa en helhet och för att således kunna svara på vår problemformulering. 

3.1 Personal Shopper besöket – ett sanningens ögonblick 

Den kvalitet som kunden upplever uppstår i ett sanningens ögonblick när kunden och 

företaget möts ansikte mot ansikte (Normann, 2000, s 29). Med kvalitet menas tjänstens 

förmåga att uppfylla kundens förväntningar och önskemål (Grönroos, 1996, s 104). Det är det 

personliga mötet som uppstår när personal från serviceföretaget och kunden träffas (Axelsson 

& Agndal, 2005, s 522). Begreppet sanningens ögonblick betyder den tid och den plats där 

tjänsteföretaget visar kunden vilken kvalitet deras tjänster erhåller. Det kan även kallas för det 

”gyllene tillfället” (Grönroos, 2008. s 90). Det som händer vid detta tillfälle kan inte direkt 

påverkas av företaget mer än att företagets personal visar på skicklighet och motivation. Detta 

tillsammans med kundens förväntningar och beteende skapar en så kallad 

serviceleveransprocess (Normann, 2000, s 29). Om några problem uppstår vid ett sanningens 

ögonblick är det för sent att åtgärda. För att försöka ställa problemen till rätta krävs ett nytt 

sanningens ögonblick. Tyvärr kan inte kunden uppleva det andra mötet som i det första, som 

borde ha hanterats på rätt sätt från början. Det är till fördel att hela tjänstens process och 

utförande klarar sig utan några orsakade försämringar, då det annars är lätt att förlora sina 

kunder (Grönroos, 2008. s 90).  



  

14 

Ett typiskt kundmöte vid en makeover och ett så kallat Personal Shopper besök, börjar med att 

kunden kommer på morgonen och blir bjuden på te för att skapa avkoppling och en 

avslappnad start på dagen. Under tiden kunden och Eva dricker te, frågar Eva kunden om 

hennes behov, önskemål och förväntningar. Detta gör att Eva kan skapa och få en uppfattning 

om kunden och om hennes personlighet. Efter intervjun går de in i stylingrummet där de ska 

starta med en stilanalys och kunden får klä av sig allt förutom underkläderna och ta på sig en 

svart tight kroppsstrumpa. De ställer sig båda framför en spegel där Eva uppifrån och ner 

förklarar kundens kropp och kroppstyp, exempel på det kan vara om kunden har breda axlar 

och smalnar av vid bysten, smal midja och raka höfter med mera. Om kunden beklagar sig 

över kroppsdelar förklarar Eva hur man enkelt kan trolla bort det med kläder och smink. 

Därefter ställer hon upp kunden framför en whiteboard och ritar upp kundens linjer och mäter 

hennes längd, ben och överdel.  

 

Eva tar sedan fram en katalog från sin utbildning och visar olika exempel på det hon förklarar 

för kunden och på hur det kan se ut och vara. Därefter sätter sig kunden i en stol framför en 

spegel där Eva börjar beskriva kundens hår och ger tips samt frågar kunden vad hon är beredd 

på att göra angående färg och klipp av håret. Efter håret går de igenom smink och olika typer 

av glasögon. Eva förklarar vad som passar kunden och hennes personlighet samt vilka färger 

som framhäver kunden på bästa sätt. Vidare går de igenom vilken halsringning kunden passar 

i och vilka typer av smycken, stora eller mer klassiska, silver eller guld som klär henne bäst. 

Om det skulle förefalla att kunden är van vid en speciell ringning eller smycke och inte vill 

byta, håller hon fast vid sina åsikter och att kunden ska prova något nytt. Under hela 

processen fyller Eva i ett stilpass som kunden sedan får med sig hem. 

 

Från stylingrummet går de tillsammans in i butikens stora och rymliga provrum. Vid 

bokningen har Eva sagt åt kunden att hon ska ta med sig en väska med några plagg som hon 

blivit förälskad i och köpt men sedan inte gillat och inte använt. Detta för att Eva ska kunna 

förklara för kunden varför hon inte gillar plaggen längre och inte använt dem. Det kan ibland 

bero på att det är fel färg eller fel snitt. Vidare i provrummet går de igenom kundens 

kavajlängder, armlängder, kjollängder, dubbelknäppning eller enkelknäppning med mera och 

kunden får prova olika exempel. De tittar även på vad kunden klär i för typ av skor och vilka 

typer av väskor som passar henne och hennes kroppstyp bäst. Under processens gång svarar 

Eva gärna på eventuella frågor och funderingar som kunden har.  
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Från provrummet går de in i stylingrummet igen och spegeln täcks över så att kunden inte 

längre kan se sig själv. Eva börjar med håret och gör en förändring, oftast klipp och färg och 

gör det till det bättre. Ibland behövs inga jätteförändringar och ofta är kunderna redan 

kortklippta så det finns inte så mycket valmöjligheter. Därefter sminkar hon kunden utefter 

håret och vad kunden passar i för färger. När hår och smink är färdigt får kunden fortfarande 

inte se sig själv och det är dags för en paus då Eva bjuder på lunch. Då får kunden vara för sig 

själv under en timme och äta lunch samt få frisk luft. Det behövs när det är en lång dag. Under 

tiden plockar Eva fram en garderob från butikens utbud vad det gäller kläder, skor och 

accessoarer utefter vad som passar kundens personlighet och kroppstyp bäst. Hon hänger fram 

kläderna i färgordning på en klädstång som står färdig när kunden kommer tillbaka. Eva 

förklarar att hon under de första timmarna kunnat skapa en bild av kundens personlighet. Hon 

utgår ifrån kundens fritid, vad hon arbetar med, hennes behov och önskemål. Enligt Eva 

består en bra basgarderob av två till fyra par jeans, tre stycken långkoftor, två stycken kortare 

koftor, fyra långärmade tröjor, fem t-shirts, fyra kjolar, två klänningar, några linnen, en kappa, 

ett par stövlar, två par skor, två stycken väskor samt smycken.  

 

När kunden kommer tillbaka efter en timmes lunch får hon då se sig själv i spegeln för första 

gången med den nya frisyren, sminket och en första klädkombination som Eva har valt ut. En 

vanlig kommentar blir oftast ”Nej men gud!”, med ett leende. När hon har släppt chocken 

börjar de prova kläderna som Eva har plockat fram till den så kallade garderoben. Eva visar 

de olika kombinationerna och vid detta tillstånd är kunden oftast lugn men lite ivrig och vill 

prova plaggen. Kunden provar och slänger oftast på och av sig dem fort. Det är många plagg 

och kombinationer att prova vilket gör att kunden blir så småningom ganska trött. Om det 

finns plagg som inte passar kunden tar Eva bort dem. Om kunden inte tycker om något plagg 

och säger nej till det, får Eva ändå kunden till att prova dem och kanske då ändrar uppfattning. 

Efter en lång dag och mycket förändring och provning skålas det i champagne. Ofta tar Eva 

kort på kunden både före och efter. Hon förklarar för kunden att det är viktigt att de planerar 

sina köp och tänker efter. Kunden får tio procents rabatt under dagen och ofta köper kunderna 

mycket och kommer tillbaka och köper ännu mer. Kunden får ett stilpass där råden från dagen 

finns med. Denna får de antingen med samma dag eller om det inte är färdigt, bokar de in en 

träff för att gå igenom stilråden igen och stilpasset levereras. Om ett möte inte går att boka, 

skickar Eva hem stilpasset till kunden.  
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3.2 Den typiska kunden 

Det är till en fördel att Personal Shoppern förstår sina kunder på ett sådant sätt så att hon vet 

vilka behov och intressen de har. För att uppnå lönsamhet gäller det att fokusera på en typ av 

konsumenter på marknaden och inte vända sig till alla tänkbara, utan att hitta sitt segment. 

(Gustafsson et al, 2009, s 36) Därmed presenterar vi nedan de kunder som vi har intervjuat 

och iakttagit för att få fram en beskrivning på vilka kunder som har besökt vår Personal 

Shopper. Detta presenterar vi genom en typ av biografi genom våra kundintervjuer. Vi 

presenterar även det resultat som våra respondenter tror är den typiska kunden och den 

konsumentgrupp som de ser sig tillhöra. Resultatet av detta leder vidare fram till en stereotyp, 

det vill säga en inre bild av en specifik grupp, som beskriver den typiska kunden i slutsatsen.  

Kvinna 45 plus, tidsbrist och klär sig efter yrket 

En aprildag möter vi upp vår första respondent utanför ett café i Falkenberg. Efter ett bloss 

stiger hon in i värmen och slår sig ner vid ett bord som vi redan har tagit och hängt av oss våra 

jackor vid. Hon är relativt lugn men ändå med andan i halsen då hon direkt kommit från 

jobbet så arbetskläderna är fortfarande på. Vi får en känsla av en stark kvinna som håller 

tillbaka på sin kvinnlighet genom löst sittande jeans i en modell äldre och av märket Lee, till 

det en marinblå fleecejacka och ett härligt burrigt hår, trendmedvetna glasögon och bekväma 

skor. Hon beställer en lunch och vi sätter oss till ro och börjar presentera oss, arbetet och hur 

vi kommer använda hennes svar. 

Respondenten är en frånskild kvinna född 1963 och arbetar som sjuksköterska specialiserad 

inom psykiatrin. Hon har varit aktiv inom handboll som tränare men numera är hennes 

intresse barn och barnbarn. När det gäller kläder har hon inget specifikt favoritmärke utan klär 

sig gärna i jeans och sköna plagg, gärna i svart. Hennes yrke präglar hennes identitet och den 

person vi möter skapar just detta intryck. Denna kvinna finner inget nöje i att spendera sin tid 

i butiker men medger ändå att hon shoppar ungefär en gång i veckan, dock mindre nu på 

grund av tidsbrist. Hennes sätt att se på shopping har förändrats då hon nu värdesätter kvalitet 

och gissar på att hon spenderar runt 1000 kronor i månaden. 

Pensionär, modemedveten och föredrar att shoppa med andra 

Det är onsdag morgon och vi står och väntar på en dam utanför ett café i Falkenberg. Vi vet 

inte hur hon ska se ut men vi hade vissa förväntningar och gick mestadels på åldern. 

Problemet var att nio av tio personer som passerade oss passade in i denna tänkta målgrupp. 
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Slutligen kom en glad liten dam som sken upp när hon såg oss och vi behövde inte längre 

fundera. I sin röda skinnjacka och röda tuffa glasögon kunde vi enkelt avgöra att hon var en 

trendmedveten sprudlande dam som inte var blyg för att klä sig tufft. En fräck kortklippt 

frisyr och en beigerutig skarf skapade de där detaljerna som visade att hon minsann hade 

stenkoll på vad hon skulle bära. Hon sprudlade av energi trots att det hände oroligheter 

runtom henne i livet. 

Denna dam är 66 år och fick en upplevelse av sina döttrar, ett Personal Shopper besök. 

Hennes familj består av sin man och två barn som nu är i vuxen ålder och har barn. Hon är 

numera en pensionerad barnskötare och spenderar gärna sin tid i sin stora trädgård. När det 

gäller klädmärken spelar det ingen större roll utan köper det hon passar i och om färgerna 

blått, rött och vitt finns så blir hon glad. Jeans är något hon gärna bär men föredrar också att 

klä upp sig. Hon shoppar gärna med sina döttrar och med åldern har klädinköpen förändrats. 

Numera är det betydelsefullt att det är rejält och hon betalar hellre en högre summa, så om 

hon handlar för 2000 kronor ena månaden handlar hon inget nästkommande månad. 

65-årig trendmedveten dam med en stark personlighet 

Det är efter lunch och vi ska möta upp vår sista respondent. Vi hinner inte mer än att parkera 

cykeln utanför caféet där vi bestämt möte, innan det kommer fram en käck liten kvinna med 

ett stort leende på läpparna. Det skiner igenom att hon inte riktigt har full koll på vad hon har 

gett sig in på men med en kaffe i handen och inne på det mysiga stället träder hennes 

personlighet fram. Framför oss sitter en skärpt kvinna som strålar färganalys, med en orange 

skarf sådär perfekt medvetet men ändå slarvigt virat runt halsen och med de bruna nyanserna 

på övriga kläder är färgerna inte bara trendmedvetna utan helt skapade till hår och hud, hon 

har full koll. Detta är en kvinna som vet vad hon vill och hon har en stark personlighet som 

stilmedvetet säkerligen med omsorg väljer vartenda plagg och kombination dagligen.  

Respondenten är en pensionerad 65 årig pigg dam som arbetat med gardiner och som 

tillskärare och därmed innehar en skräddareutbildning. Familjen består av hennes man, vuxna 

barn och barnbarn. Hon föredrar att sköta om trädgården, baka och att vara tillsammans med 

sina barn och barnbarn. Hon klär sig gärna i jeans och favoritfärgerna är brunt och orange. 

Med rätt inspiration går hon gärna i butiker och kan tro att klädinköp sker varannan vecka i 

snitt. 
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3.2.1 Vem tror våra respondenter att den typiska kunden är? 

Eva upplever att hennes kunder ser väldigt olika ut. Hon kan tänka sig att det är en vanlig 

kvinna som mestadels arbetar inom barnomsorgen, precis har sålt sitt hus och då fått lite 

pengar över. Den typiska kunden har möjligen en dröm om att få uppleva en förändring och 

har kanske sett programmet Go´ kväll med Gör om mig. Det som Eva upplever är gemensamt 

för hennes kunder är att de inte hittar sin stil, tycker att det är tråkigt att handla och att de 

gärna bär jeans. Hon menar att medelåldern kan vara runt 50 år, den yngsta kunden runt 35 år 

och den äldsta runt 65 år. Hon har haft kunder som behöver en förändring då det hänt något 

tragiskt. Det som Eva ser som gemensamt mellan kunderna är att de har ekonomi att spendera 

på sig själva, både besöket och kläderna kostar ju en del. Evas önsketanke är att ha den kund 

som ringer henne och talar om att ”nu ska jag resa iväg och behöver något till konferensen, till 

kvällens fest, till dagens mässa”. Kunden vill då att Eva ska plocka fram en hel garderob och 

hon menar då att hon till och med skulle kunna komma och lämna garderoben personligen till 

kunden. 

Respondenterna trodde att den typiska Personal Shopper kunden var en kvinna över 

medelinkomsttagare runt 40 år. De menade att när man är yngre lyssnar man inte lika mycket 

och tar instruktioner från andra för långsiktiga råd utan man följer de trender som är i tiden. 

Respondenterna menade också att man får lära sig att handla på sikt. De trodde att det var 

kvinnor som hade tröttnat på sig själva och behövde en förändring i sitt liv. De menade att de 

unga säkerligen också tycker att det är roligt men har tyvärr inte den ekonomin. De trodde att 

det var kvinnor som befann sig i 40 års kris eftersom det även är de som har pengarna. 
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4 Teoretisk Referensram 

För att förstå innebörden och kunna uttala oss om konsumenters köpmotiv för tjänsten, utgår 

vi från de vetenskapliga teorier som ligger till grund för vårt ämne och för vår 

problemformulering. Vi har fokuserat på konsumentbeteende då det är grundläggande för en 

tjänst att förstå konsumenters beteende. Detta leder oss vidare in på konsumentens 

köpprocess, då vi vill se om tjänsten påverkar konsumentens process vid köp. När vi kopplar 

dessa vetenskapliga teorier till tjänsten Personal Shopper definierar vi även konsumentens 

identitet, för att undersöka om detta är en betydande faktor vid tjänstens utförande. För att 

studera om tjänsten motsvarar konsumenters behov och önskemål leder det vidare in på 

tjänstens kvalitet vilket vi granskar genom mätinstrumentet SERVQUAL som används för att 

mäta servicekvalitet. Dessa fyra teoretiska modeller beskriver faktorer som samtliga berör 

konsumentens olika köpmotiv hos en Personal Shopper.   

4.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende grundar sig i att ta reda på när, var, hur och varför konsumenter handlar 

och tar del av olika tjänster6. Det är grundläggande att ta reda på vad ens kunder har för behov 

och önskemål för att kunna erbjuda rätt tjänst som skapar tillfredsställelse (Echeverri och 

Edvardsson, 2002, s 151). Konsumentbeteende handlar om att fokusera på ens kunders 

inköpsprocess och att identifiera de olika beteenden som råder hos dem. Alla konsumenter är 

olika och reagerar på skilda sätt beroende på kön, hälsa, självuppfattning, fruktan, ekonomi, 

värderingar och bekvämlighet. Detta medför att konsumenter uppfattar produkter och tjänster 

såsom märken och pris på olika sätt. (Axelsson och Agndal, 2005, s 120-122) 

Belch och Belch definierar konsumentbeteende enligt följande:  

The process and activities people engage in when searching for, 

selecting, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and 

services so as to satisfy their needs and desires. (Belch och Belch, 

2007) 

Det handlar om att företag lyfter fram och tillgodoser kunders behov. Även konsumenters 

förväntningar måste förverkligas vilket uppfylls genom att företaget först identifierar deras 

konsumenter samt deras behov och önskemål. När företaget har lyckats att överträffa kundens 

                                                           
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_behaviour Hämtad: 2010-04-23. 
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behov och förväntningar har tjänsten genererat ett gott resultat för kunden vilket kommer att 

göra att kunden kommer tillbaka. Kundens upplevelse av tjänsten och relationen till företaget 

formas efter de erfarenheter kunden får av tjänsten, processen och slutligen av resultatet 

(Echeverri och Edvardsson, 2002, s 103-105). Det är viktigt att tjänsten skapar rätt 

förutsättningar för kunden. Vad som avses med rätt, behövs tydligförklaras både för kunden 

och för den som utför tjänsten. (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 106) 

Företag bör lyfta fram att kunden själv är delaktig på ett direkt och aktivt sätt som påverkar 

resultatet av tjänsten i termer av kvalitet och mervärde. Kunden intar en egen roll i tjänsten 

med dess delaktighet och blir en slags bedömare av resultatet. Alltså är det viktigt att 

tjänsteföretag förstår kundens behov, önskemål och förväntningar men också deras känslor 

(Echeverri och Edvardsson, 2002, s 107). Konsumentbeteende handlar också om att försöka 

förklara varför konsumenterna beter sig på det sätt som de gör, alltså att förklara deras 

uppvisande beteende. Den köpsituation som skapas hos konsumenten när den handlar en 

produkt eller tjänst påverkar både köpprocessens olika steg och dennes beteende. (Axelsson 

och Agndal, 2005, s 120-122) 

4.2 Konsumentens köpprocess 

Varje dag fattas många beslut och köp av konsumenter, vad de ska ha för kläder, äta till mat 

eller hur de ska ta sig till och från jobbet. Många beslut sker på rutin och med lite 

engagemang då det främst gäller förbrukningsvaror, konsumenten vill utföra sina köp enklast 

möjliga och kan då ta hjälp av andra. Själva besluten handlar om överväganden, om var och 

när köpen ska ske, vilken produkt som ska väljas, vilket varumärke samt vilket betalningssätt 

som ska användas. (Dahlén och Lange, 2007, s 24) 

I vissa fall kan köp och konsumtion ske i nära anslutning till varandra som till exempel en fika 

eller ett restaurangbesök. Ett köp kan även pågå under en längre tid så som klädköp, husköp 

eller vid pensionsförsäkringar. (Dahlén och Lange, 2007, s 24) 

Det kan många gånger handla om att genomföra ett köp eller inte, till exempel att köpa något 

nytt eller använda det som man redan äger. Här spelar marknadsföringen en roll och har 

möjlighet att påverka konsumenters vardagliga beslut. (Dahlén och Lange, 2007, s 24) 

4.2.1 Köpprocess 

Den mest kända modellen av konsumenters beslutsfattande är köpprocessen. Denna modell är 

utarbetad av Engel, Blackwell och Miniard från år 1995 och beskriver i fem steg vad som 
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händer från det att konsumenter upplever ett behov till att köpet är genomfört och utvärderat 

(Engel, Blackwell & Miniard, 1995). För att få en konsument att köpa en specifik produkt 

krävs det att marknadsföraren arbetar med alla stegen i köpprocessen och dra konsumenten 

genom hela processen från det att skapa ett behov till att utvärdera produkten (Dahlén och 

Lange, 2007, s 24). Köpprocessen är en generell teori och kan användas i alla sorters köp. 

Däremot kan det skilja sig på köpets längd, det vill säga, inköp av dagligvaror kan 

genomföras på enbart några sekunder och ett bilköp i flera månader. Detta avgör vilket 

engagemang som krävs för valet av produkt. Det som kan vara påverkande är produktens 

komplexitet och inköpskostnader. (Dahlén och Lange, 2007, s 26) 

 

Konsumenter har olika individfaktorer vilket är erfarenheter av tidigare inköp, användning 

och intressen, motivation samt konsumentexpertis. Det vill säga kunskap om produkten. Även 

dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid marknadskommunikationen. Annat som kan vara 

påverkande faktorer är syftet med köpet, det vill säga om det är en present eller ska vara 

ämnat till ett specifikt tillfälle och om familj samt vänner kan påverka köpet. (Dahlén och 

Lange, 2007, s 26) 

 

Övervägande litteratur om köpprocessen gäller köp av produkter och mindre om köp av 

tjänster. Då det gäller tjänster är det viktigt att tjänsteleverantören kan erbjuda det som sina 

kunder önskar och på det sättet tillfredställa deras behov. Tjänsteleverantören bör veta hur 

kunden väljer och utvärderar, därför är det viktigt att hon vet hur tjänsten upplevs. Vid ett köp 

av en tjänst är den fysiska miljön en påverkande faktor såsom lokalen, belysningen, 

inredningen, färgerna och typ av musik (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 151). Företag bör 

ta hänsyn till kundens tidigare erfarenheter och inköp, användning och intressen. (Dahlén och 

Lange, 2007, s 26) 

 

De fem stegen i konsumentens köpprocess är följande; behovsidentifiering, 

informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köp: 

 

Behovsidentifiering: Ett behov skapas när konsumenten känner att det behövs en förändring 

(Feurst 2002, s 60). Först måste ett behov aktiveras innan det är identifierat vilket sker när 

skillnaden mellan det nuvarande tillståndet och det önskade tillståndet upplevs tillräckligt 

stort. Här talar man om olika trösklar som aktiverar behovet. Då tröskelnivån inte upplevs så 

hög, det vill säga om behovet av önskat tillstånd inte är så stort, upplevs inget behov. Dessa 
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trösklar kan vara olika för olika människor och även för olika produkter eller tjänster. 

Exempel kan vara hungerkänslor, fysiologiska eller psykologiska känslor som nöjen. 

Konsumenter drivs av olika grader beroende av vilken typ av behov det gäller. En konsument 

kan drivas mer av förändringar i det önskade tillståndet och att komma till ett nytt tillstånd. 

Då talas det om köpmotiv som bygger på transformation. Konsumenter kan även vilja ha 

förändringar i det nuvarande tillståndet och komma från nutiden. Då talas det om köpmotiv 

som bygger på information. (Dahlén och Lange, 2007, s 28) 

 

 

 

 

 

     

 

De flesta människor har grundläggande behovsområden, vilket kan visa på att många 

människor har liknande behov trots att de inte har samma behov. Men det betyder ändå att det 

finns utrymme för samma produkt men i en mängd olika varumärken som kan motsvara varje 

persons olika behov inom de olika grundläggande behovsområdena. Det kan vara exempelvis 

vara förändring av den fysiska värden, förändring av känslolägen, förändring av relation till 

andra människor. Dessa kan ses i olika behov som exempelvis ett frisörbesök. Det förändrar 

utseendet, det vill säga den fysiska världen, men även relationen till andra människor då du 

får en pratsund med frisören. (Wanger, 2002, s 47) 

Köpmotiv som bygger på information kan vara problemundanröjande vilket innebär att 

konsumenten vill få bort ett problem så som kaffesug eller hunger. Problemundvikande 

innebär att förhindra att konsumenten ska hamna i ett framtida problem. Exempel kan vara 

försäkringar, tandkräm eller deodorant. Blandade känslor är ett köpmotiv vid ett speciellt fall 

som kan uppkomma när konsumenten gillar vissa delar och ogillar andra med en produkt. 

Exempel på detta kan vara godis, det är gott men det är onyttigt både för kroppen och 

tänderna. När konsumenten inte helt nöjd med utbudet kallas detta för ofullständig nöjdhet, 

Köp 

Önskat 

Nuvarande 

Tid  

Tröskel  

Behovsnivå 

Figur 2 Behovsnivå 
En konsument som köper en specifik 
produkt för att komma ifrån sitt 
nuvarande tillstånd (Dahlén och Lange, 
2007, s 28). 

 

Tid  Köp 

Önskat 

Nuvarande 

Tröskel  

Figur 1 Behovsnivå 
En konsument som köper en specifik 
produkt för att ta sig till ett önskat 
tillstånd (Dahlén och Lange, 2007, s 28). 

Behovsnivå 
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som kan handla om mobiltelefoner med nya lösningar eller schampo och balsam i ett. Normal 

förbrukning är till exempel tvättmedel och toalettpapper som tar slut efter normal användning. 

(Dahlén och Lange, 2007, s 30) 

Köpmotiv som bygger på transformation istället för information kan vara sensorisk 

tillfredställelse vilket är ett köpmotiv som handlar om sinnesupplevelse. Konsumenter köper 

en viss parfym för att lukta gott eller går på restaurang för att äta gott. Social acceptans är ett 

annat köpmotiv som handlar om att konsumenter gärna spanar in andra konsumenter för att se 

hur andra beter sig eller klär sig. Detta för att känna att man passar in i en viss grupp som har 

ett starkt socialt behov. Intellektuell stimulans eller skicklighet handlar om att konsumenter 

vill förkovra sig och känna intellektuell stimulans och skicklighet. Här talas det om 

utbildningar eller äventyrsresor för att ge några exempel, men kan även vara böcker och 

datorer. (Dahlén och Lange, 2007, s 30) 

Informationssökning: Behovet måste tillfredställas innan konsumenten kan uppmärksamma 

olika alternativ. Konsumenten söker antingen i sitt eget minne eller externt (Feurst 2002, s 60) 

och när det gäller tjänster tillförlitar man sig mer på personliga källor såsom butikspersonal 

och på sina vänner. Icke personliga källor finns sällan att tillgå och det är svårt att förlita sig 

på reklam gällande en tjänst kvalitet. Därför är det lättare att fråga vänner och familj samt 

experter för att få veta om den upplevda tjänstens kvalitet. (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 

151) 

Extern informationsökning kan hämtas genom information från olika källor. Dessa kan delas 

in i två olika variabler vilka är personliga/icke-personlig kontaktyta samt kommersiellt/icke-

kommersiellt budskap. För att skapa en tydligare bild över dessa, används en matris för att 

tydliggöra hur miljö och kontaktyta samspelar med kommunikationskanaler som utnyttjas vid 

den externa informationsökningen. (Dahlén och Lange, 2007, s 36) 

Icke-kommersiell/icke-personligt Icke-kommersiell/Personlig 

Massmedia, Konsumentrådgivning, Konsumenttester, 

Råd & Rön 

Vänner och familj, ”Mun-till-mun”, Synlig 

konsumtion, Referensgrupper 

Kommersiell/icke-personlig Kommersiell/Personlig 

Reklam i TV, Radio, Tidningar, Butiksinformation, 

Promotion och Sponsring 

Försäljare, Personlig bankman, Mäklare, 

Butikspersonal. Lojalitetsprogram, Direktreklam 
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Tabell 1 Extern informationssökning (Dahlén och Lange, 2007, s 36) 

Om en person har ett stort intresse för en viss typ av produkt utförs en pågående sökning. 

Behovet av att göra en extern sökning av olika köp kan minska om kunden på egen hand tar in 

information på annan väg än via familj och vänner. Detta leder till en ökad kunskap om 

tillvägagångssättet och om produkten vilket gör att kunden kan lagra informationen i sitt 

långtidsminne och utnyttja vid framtida köp. (Dahlén och Lange, 2007, s 35)  

Alternativutvärdering: Utvärdering av olika alternativ och produkter är det tredje steget i 

köpprocessen. Detta utför konsumenten för att få reda på vad som finns på marknaden och 

vad som passar denne bäst samt vad som är viktigast färg, form eller känsla (Feurst, 2002, s 

60). Konsumenter tar in ny information och bearbetar den vidare för att sedan kunna utvärdera 

den. Därmed görs en växling mellan informationssökning och alternativutvärdering. 

Alternativutvärdering kan ses som det mest avgörande för köpet. (Dahlén och Lange, 2007, s 

42) 

Vidare diskuteras alternativutvärdering i tjänsteperspektiv, först kan man som kund fundera 

på om man ska lösa problemet själv eller om man ska ta hjälp av den aktuella tjänsten. När det 

handlar om sådana tjänster som kunden skulle kunna utföra på egen hand, vilka kan vara 

barnpassning, städhjälp eller hjälp med köp så är förväntningar och kvalitet väsentliga då 

tjänstens kvalitet minst bör motsvara det man hade kunnat genomföra själv. (Echeverri och 

Edvardsson, 2002, s 152) 

Det finns ofta fler varualternativ än tjänstealternativ. Om man vill köpa en viss produkt kan 

det räcka att man går till en butik som erbjuder samma typ av produkt i flera olika 

varumärken. När det gäller tjänster handlar det ofta bara om en kategori som till exempel en 

frisör. Det är sällan att det finns än mängd likartade tjänsteleverantörer inom samma 

geografiska område. När det gäller tjänster skapas de samtidigt som de levereras och man kan 

aldrig veta hur de kommer levereras. Eftersom det handlar om en upplevelse är både kunden 

och leverantören påverkande faktorer och enkla tillstånd som humör kan ha stor inverkan. För 

kundens del så är kundens perception och utvärdering av tjänsten i påverkan av dess känslor 

och humör, där humör är av mer tillfällig karaktär (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 152). 

Om kunden har en viss känsla eller är på dåligt humör när hon kommer till tjänsten och 

leverantören av denna, blir tjänsten i stor sannolikhet påverkad av detta och likaså åt det 

motsatta. Om tjänsteleverantören är irriterad, stressad eller frustrerad så smittar det av sig till 

kunden och påverkar upplevelsen och tjänstekvaliteten. Kvaliteten handlar i månt och mycket 



  

25 

om att kunden talar om sitt problem för leverantören så leverantören vet vad hon ska leverera 

för tjänst (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 153). Då tjänsteleverantören och kunden möts 

och ett positivt läge framkallas, skapas gemenskap och ett framgångsrikt samarbete (Cialdini 

B, 2007, s 195). 

Dahlén med flera listar tre frågor som ligger till grund för hur konsumenter utvärderar olika 

alternativ vid köpbeslut:  

Vad är det som utvärderas? Konsumenter utvärderar olika funktionella dimensioner och 

konsekvenser såsom hedoniska, emotionella, konsekvenser av ett visst val. Vid utvärdering av 

en produkt är pris och varumärke två avgörande faktorer. En annan del av utvärderingen 

handlar om hur väl de olika alternativen kan uppfylla konsumentens mål. Hur många 

alternativ utvärderas? Det händer ofta att konsumenter är ute efter en specifik produkt. Då 

finns olika alternativ som kan utvärderas inom samma produktkategori, men om man som 

konsument enbart vill nå en måluppfyllelse kan olika produktkategorier finnas att välja 

mellan. Hur fattar konsumenter köpbeslut? Konsumenter använder olika beslutsregler för att 

särskilja olika varumärken från varandra. Här kan konsumenten använda olika brytpunkter 

som exempelvis ett prisintervall. En annan brytpunkt är kvalitetsgaranti och pris, för högt pris 

eller för lågt pris är sällan önskvärt (Dahlén och Lange, 2007, s 40-47). 

Köp: Är det fjärde steget i köpprocessen och kanske även den minst komplexa fasen. Här 

handlar det om att genom de olika valen fatta beslut och till slut genomföra köpet. Det finns 

tre olika aspekter i själva köpfasen då den första är var köpet görs, den andra aspekten handlar 

om vilken planering som sker före köpet och den tredje vilken inställning konsumenten har till 

att shoppa (Dahlén och Lange, 2007, s 48).  

Konsumenter kan genomföra köp genom Internet, brev, postorder eller telefon men 

framförallt i butiker. Detta innebär att det handlar om mer än vilken produkt som ska köpas 

utan även var den ska köpas (Dahlén och Lange, 2007, s 50). Konsumenter kan utföra totalt 

planerade köp, då vet personen redan vilket varumärke som är aktuellt, vilken produkt det är 

och var den ska inhandlas. Konsumenten kan även vara planerad på en övergripande, 

behovsrelaterat nivå, som innebär att hon behöver nya kläder men inte vet vad för något. Det 

finns även tre olika typer av oplanerade köp vilka är produktplanering, vilket innebär att 

produktkategorin är bestämd men varumärke väljs i butiken. Om konsumenten blir påmind i 

butiken att exempelvis stearinljusen är slut sker ett oplanerat köp, dessa sistnämna är 

rationellt betingade. Vid emotionella köp handlar det istället om impulsköp, vilka kan vara 
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spontana, stimulerande men även tvångsmässiga och utan tanke på konsekvenserna. Köp med 

lågt engagemang är till största delen oplanerade köp och köp med högt engagemang medför 

att konsumenten väljer att ta in intryck från butikspersonal och butiksmiljöer. (Dahlén och 

Lange, 2007, s 50) 

Dagens konsumenter ägnar sin lediga tid åt shopping samtidigt som det finns många 

människor som inte finner intresse i shopping alls. Många vill göra inköp så enkelt som 

möjligt och då speciellt vid de tyngre köpen som handlar om livsmedelinköp och biljettinköp. 

Konsumenter vill mötas av enkel problemlösning men motsatsen lockar även då upplevelser i 

butiksmiljöer väcker intresse och nyfikenhet. Flera konsumenter finner nöje eller förstörelse i 

att handla och befinna sig i butiker. De kan ske som en belöning eller att spana in trender och 

nyheter men även en social aktivitet som kan genomföras tillsammans med vänner och familj 

samt att träffa likasinnade personer. (Dahlén och Lange, 2007, s 51) 

Människor får ett positivt intryck av andra människor som utstrålar positivitet genom deras 

talang, vänlighet och intelligens. De människor som har denna attraktivitet är mer övertygade 

och mer säkra när det gäller att få sin vilja igenom och påverka andras åsikter. Komplimanger 

från en attraktiv människa kan också påverka och väcka sympati och därigenom samtycke. 

(Cialdini B, 2007, s 194-195) 

Utvärdering efter köp: Detta sker då konsumenten precis genomfört ett köp och befinner sig i 

ett känsligt läge då köpångest kan upplevas. Vid detta tillfälle är konsumenten extra mottaglig 

för stödjande information, kvaliteten är en av de avgörande delarna för nöjdhet av köpet. 

(Feurst, 2002, s 60) Om en kund är missnöjd med sitt köp, om tjänsten kanske inte uppfylde 

de förväntningar som kunden hade, eller inte var värd sitt pris, kan kunden skylla på 

leverantören av tjänsten. Det kan även bero på kunden, exempelvis om kunden har en bild av 

vilken frisyr hon önskar så är det upp till kunden att beskriva detta för frisören. Om det inte 

blir som hon tänkt sig kan det bero på att frisören inte lyssnat eller inte var tillräckligt duktig, 

eller att kunden förklarat dåligt eller kanske rent av att kunden valde fel frisör. Frågan är då på 

vem och var kunden ska lägga skulden. (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 153) 

 

Det finns sakral konsumtion, där köp planeras noga under en längre tid. Detta kan vara 

semesterresor eller inredning. Den största delen är dock profan konsumtion som kan beskrivas 

som mer prismedveten och tar intryck av marknadsföringsbudskap och mindre impulsköp. 

Ytterligare en aspekt är synlig konsumtion där det i många fall handlar om att visa vem man 
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är, sin identitet och vilken livsstil man har. Detta kan göras genom exempelvis varumärken, 

genom bilar, kläder, bostad eller vart man åker på semester (Dahlén och Lange, 2007, s 52). 

Synlig konsumtion kan även framhävas genom utbildning och yrke. Det kan ibland 

förekomma att människor får anpassa sig genom sina kläder för att passa in i sin yrkesroll 

(Dahlén och Lange, 2007, s 172).  Inkomsten kan även visas upp genom synlig konsumtion. 

Detta görs genom att människor köper dyrare produkter, varumärken och i utvalda butiker, 

vilket skapar status och lyxvaror (Dahlén och Lange, 2007, s 172). Nöjdheten efter köpet är 

den mest centrala känslan, vid utvärdering efter köp, är man nöjd eller missnöjd. 

Förväntningar eller så kallade referensramar har en stor betydelse om ens förväntningar 

överträffas eller bekräftas. Det är grundläggande att det finns en matchning mellan kundbehov 

och själva tjänsteerbjudandet vilket är en förutsättning för den upplevda kvaliteten på tjänsten 

(Echeverri och Edvardsson, 2002, s 14). Om förväntningarna inte uppfylls blir 

konsumtionsupplevelsen inte riktigt vad som önskas och missnöjdhet uppstår (Dahlén och 

Lange, 2007, s 52).  

 

Genom en psykologisk princip som kallas för kognitiv konsistens blir kunden i allmänhet 

nöjdare. Det innebär att kunder vill uppfatta sig som konsistenta individer då de vill att det ska 

se ut som att de gör bra val. De köper gärna samma produkt igen för att visa att den var bra 

trots att konsumenten kanske inte är helt nöjd. Exempelvis vid ett köp av en TV talas det 

mycket gott om produkten och inte om de negativa aspekterna. (Dahlén och Lange, 2007, s 

53) 

Vid nöjdhet av ett köp finns det anledning till att tro att konsumenten kommer tillbaka för ett 

återköp (Dahlén och Lange, 2007, s 53). För att få reda på om kunden är nöjd kan företag 

utföra marknadsundersökningar som en uppföljning. Genom undersökningen får företaget 

reda på om upplevelsen överensstämde med de behov och önskemål som kunden hade. 

(Echeverri och Edvardsson, 2002, s 169) 

Köpprocessens olika aktörer  

Konsumenter möts dagligen av olika produkter och val, olika typer av reklam och 

marknadsföring. Konsumentproduktföretagen påverkar varje individ allt från kläder, mat och 

vad varje konsument gör på fritiden. Den marknadsföring som når oss påverkar våra val och 

möjligheten att välja. När kunden kommer till själva köpet finns det många olika aktörer som 

är inblandade både på den säljande sidan men även på den köpande sidan. En aktör är också 
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den grupp som inte direkt är inblandad i transaktionen mellan säljare och köpare, utan 

benämningen på intressenter. Det är många som kan ligga bakom vad användaren väljer att ha 

på sig trots att konsumenten inte är medveten om det. (Axelsson och Agndal, 2005, s 102)  

I ett konsumentköp talas det om följande aktörer: 

 

 

 

 

Figur 3 Roller i köpprocessen (Axelsson och Agndal, 2005, s 102) 

Initiativtagare är den som påverkar att en produkt behövs och att det råder ett behov, 

exempelvis att nya kläder behövs. Påverkare är den eller de som påverkar beslutet och vilken 

produkt som väljs. Här kan det vara för egen vinning eller som neutral part vilket innebär att 

den bidrar med information angående olika val eller en viss produkt. Beslutfattare är den 

person som gör valet och därmed bestämmer när och vilket av de olika alternativen som ska 

köpas. Detta kan exempelvis vara kunden själv, en familjemedlem eller en Personal Shopper. 

Köpare är den som köper produkten. Brukare är den som använder produkten såsom 

konsumenten själv. (Axelsson och Agndal, 2005, s 102) 

4.3 Konsumentens Identitet 

När en konsument köper kläder men även andra föremål reflekterar hon sällan kring vad 

produkten säger om en själv som person och sin identitet, vilket det faktiskt gör. Människors 

konsumtion och materiella verklighet bildar ett mönster som berättar vem personen är vad 

gäller social tillhörighet, status och livsstil. En persons identitet kan läsas på en persons 

körkort eller pass, födelseår, boplats, namn, längd eller på en bild som visar personens 

utseende. Det är dock mer troligt och betydligt lättare att läsa av en identitet när man träffar 

personen, ser vilken bil hon kör, vilka klädmärken personen använder och vilken kultur 

personen härstammar ifrån. (Hammarén och Johansson, 2009, s 9) Det talas om olika typer av 

identiteter vilka är själv identitet, social identitet och kulturell identitet. (Hammarén och 

Johansson, 2009, s 10) 

 

Köpare Beslutfattare Initiativtagande Brukare 

Påverkare 
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Identitet kan beskrivas som något man föds med, det existerar en fast och stabil grund, en 

kärna till en individs personlighet. Identiteten kan också ses som något man skapar med åren 

genom olika sociala och kulturella processer. (Hammarén och Johansson, 2009, s 11) 

 

Rent psykologiskt är det en mognadsprocess från barnsben till man blir vuxen och gått 

igenom hela livet i en föränderlig process. Mycket sker under livet och delar som bidrar kan 

vara konsumtion, sexualitet, sociala mönster eller syn på arbete (Hammarén och Johansson, 

2009, s 20). Det finns en tid i ungdomen där gränsen mellan barnkläder/ungdomskläder och 

vuxenkläder blir till ett dilemma. Personens stil, smak, kläder samt andra medel för att 

uttrycka sin status och skilja mellan olika åldersgrupper blir viktig. Musiksmak som rock eller 

synt kan vara en tydlig etisk markör då det gäller klädval för att visa sin identitet. Gränserna 

mellan status och åldersgrupp kan ses som mindre tydliga, man kan inte lika lätt avgöra vilken 

åldersgrupp eller musiksmak olika plagg tillhör samt smak och mode har fått en annan 

karaktär idag. (Johansson och Lalander, 2007) 

 

Identitet kan variera mycket, som att skapa ett utseende genom olika kläder och 

utsmyckningar. Mode har funnits i århundraden och människan har utformat sig själv och sin 

kropp på olika sätt. Förr var det gott ställda människor som fick klä sig i vissa klädesplagg 

vilket avgjorde vilken klass personen tillhörde, hur mycket makt och pengar den hade. Med 

tiden förändrades denna stora statusskillnad och under 1900-talet blev det svårare att genom 

det yttre avgöra en människas tillhörighet och status och det vi idag kallar för smak och stil. 

Numera visar den yttre förklädnaden vem en person är och vilken identitet hon tillhör. Det 

finns idag en stor mängd klädmärken men också en hel del kopior av dessa. Genom att 

använda kopior av lite dyrare och exklusivare varumärken är detta ett sätt att tillhöra eller 

försöka inta en viss status som klädmärket för med sig. (Hammarén och Johansson, 2009, s 

32) 

 

Ekonomiska tillgångar spelar även in i denna roll då inte alla människor har råd att köpa 

exklusiva varumärken, att åka på dyra resor och äta på lyxrestauranger för jämnan. 

Konsumtion av kläder kan se olika ut då man kan ha råd att köpa vissa varumärken men 

kanske inte så många och inte shoppa så ofta. Alltså visar människor olika 

konsumtionsmönster och tar olika plats i det sociala och kulturella rummet, det vill säga olika 

tillhörigheter eller grupper. Utbildning spelar roll både på det sociala, ekonomiska och det 

kulturella planet (Hammarén och Johansson, 2009, s 34). Genom att studera personers livsstil, 
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var de bor, vad de äter och hur de konsumerar kan man ofta läsa av ekonomi och utbildning. 

Det handlar ofta om makt och tillhörighet och hur man vill framställa sig själv som person 

(Hammarén och Johansson, 2009, s 35). Modeindustrin skapar mervärde och ideal samt 

identiteter, makt, status och image (Hammarén och Johansson, 2009, s 36). 

4.4 Servicekvalitet 

Det är en ökad trend vad det gäller att gå från köp av produkter och varor till att köpa 

funktioner och tjänster (Bergman och Klefsjö, 2007, s 34). Skillnaden här emellan är att 

kunden inte blir ägare till något på samma sätt som då de köper en produkt. En tjänst består 

istället av upplevelser och skapas då det levereras till kunden, vilket medför att kvaliteten av 

tjänsten blir desto viktigare. (Bergman och Klefsjö, 2007, s 35) Konsumentens uppfattning 

angående en tjänst upplevelse och kvalitet, definieras som en relation mellan konsumentens 

förväntan av tjänsten och hennes uppfattning av vad tjänsten kommer att erhålla (Edvardsson, 

Thomasson och Övretveit, 1994, s 1). Det handlar om själva mötet mellan kund och 

tjänsteleverantör, det så kallade sanningens ögonblick, som blir det avgörande momentet för 

upplevelsen som kunden får (Bergman och Klefsjö, 2007, s 35). Det går att mäta en tjänsts 

kvalitet genom konsumenters upplevelse av tjänsten. Detta görs av mätinstrumentet 

SERVQUAL. Det är en mätmetod som definierar hur kunder upplever kvaliteten på en tjänst. 

Detta görs genom ett antal egenskaper hos en tjänst som kunden vidare får betygsätta. 

SERVQUAL har sitt ursprung från Parasuraman, Zeithaml & Berry då de på 1980-talet 

studerade hur kunder utvärderar olika tjänsters kvalitet. Det resulterade i tio olika egenskaper 

som i en senare undersökning reducerades till hälften. (Parasuraman et al, 1988) I denna 

undersökning använder vi oss av de kvalitetsparametrar som är relevanta för vår 

problemformulering. Varje tjänsteföretag bör specialanpassa situationen och utgå från sig 

själva då marknader och kulturella miljöer är olika. I vissa fall kan det vara nödvändigt att 

utesluta eller utöka med nya aspekter och egenskaper. (Grönroos, 2008, s 92-94) 

Tillförlitlighet innebär att tjänsteföretaget utför tjänsten på det sätt som har utlovats till 

kunden. Begreppet tjänstvillighet tyder på att personalen ska vara villiga och beredda på att ge 

den service som har utlovats. Det är en förutsättning att tjänsten utförs i tid och att kunden får 

en snabb service. Kompetens betyder att personalen har kunskap inom ämnet och besitter de 

färdigheter som krävs. Personalen som kommer i kontakt med kunden ska vara 

tillmötesgående genom att vara trevlig, vänlig och artig samt visa respekt och omtanke. 

Personalen ska ha en god kommunikation och svarsvilja där de informerar och lyssnar till 
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kunden på ett språk som denne förstår. Trovärdighet innebär att personalen är pålitlig och 

ärlig samt värnar om kundens bästa. Företaget bör förstå och känna kundens problem och 

leverera en personlig service. Det är till stor fördel att personalen känner igen sina 

stamkunder. Med materiella ting innebär hur kunderna upplever tjänstens totala utförande 

som exempelvis lokalen, utrustningen samt personalen. (Grönroos, 2008, s 92-94) 
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5 Resultat 

I denna del av uppsats presenterar vi det resultat vi har kommit fram till utifrån vårt empiriska 

material som inkluderar vårt fallföretag och våra intervjuer med en erfaren Personal Shopper, 

tre kunder och en observation. Resultatet kopplar vi till den teoretiska referensram som vi har 

använt oss av i uppsatsen.  

5.1 Konsumentens köpprocess 

Vi kan konstatera att köpprocessen är en process som i stora drag kan ge struktur åt 

beskrivandet av den tjänst som vår Personal Shopper erbjuder. Vi människor fattar dagligen 

olika beslut i vår konsumtion och inte minst då det gäller klädinköp. Utifrån vår undersökning 

har vi kunnat applicera våra respondenters reflektioner kring tjänsten i varje steg i 

köpprocessen. Det handlar om att ett behov aktiveras, att kunden gör en informationssökning, 

utvärderar olika alternativ som finns, utför ett eller flera köp och därefter utvärderar köpet 

(Dahlén och Lange, 2007, s 24). Konsumenter står inför en mängd överväganden inför ett 

köp, det kan ske genom rutininköp eller mer planerade inköp. Valet av inköp handlar inte bara 

om vilket plagg som ska köpas vid ett klädinköp, utan även var det ska köpas, bör vara av ett 

specifikt varumärke, storlek eller färg (Dahlén och Lange, 2007, s 24). Vi kan konstatera att 

dessa olika val och överväganden är mer eller mindre enkla, men kan för vissa upplevas som 

ett problem. Det föreligger olika behov bakom och att ta hjälp av en Personal Shopper vid 

dessa lägen kan vara en utväg. 

5.1.1 Behovsidentifikation 

Utifrån intervjuer med en Personal Shopper, tre konsumenter och en observation har vi kunnat 

konstatera att kunder har olika köpmotiv, behov och förväntningar av ett besök hos en 

Personal Shopper. Utifrån vår undersökning hade en respondent fått upplevelsen i present av 

sina döttrar, därmed var köpet av tjänsten för ett specifikt syfte och inte på grund av ett behov 

som hon upplevde (Dahlén och Lange, 2007, s 26). En annan var mycket intresserad av vad 

hon passade i för kläder, skor och accessoarer, hon ville ha hjälp och rådgivning. Ytterligare 

en respondent var i behov av en förändring i sitt liv och stod inför valet av en massage eller en 

makeoverupplevelse, just för att unna sig själv något extra. Vi kan här se att det inte finns 

någon tydlig likhet då det gäller kundernas behov men vi finner ändå en gemensam nämnare 

dem emellan. Ett behov skapas när en konsument känner att det behövs en förändring i 

tillvaron, vilket är den likhet vi fann hos våra utfrågade konsumenter. De behövde en 
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förändring i deras liv, både i den fysiska världen då de vill hitta en ny stil och av känslolägen 

då de behövde en stund för sig själva och att bli omhändertagna (Wanger, 2002, s 47) detta 

aktiverade ett behov hos dem.  De var i behov av att något skulle hända och att de skulle få en 

egen tid eller att någon utomstående upplevde att respondenten behövde upplevelsen (Feurst, 

2002, s 60), i form av en present. De hade råkat ut för att en nära hade gått bort eller haft en 

sjuk familjemedlem. Vi kan då se att livet runt om dessa människor på liknande sätt har tagit 

energi från dem och att de till slut behövt en förändring. Det har skapats en skillnad från deras 

dåvarande och nuvarande liv och tillstånd, vilket bidrog till att de sökte efter ett önskat 

tillstånd (Dahlén och Lange, 2007, s 28). Detta skedde genom en förändring i form av en 

upplevelse där någon utomstående, i detta fall en Personal Shopper, tog hand om dem. 

För att visa sig marknadsför Personal Shoppern upplevelsen i de lokala tidningarna, även 

genom att berätta om tjänsten och dela ut visitkort till butikens kunder. Vi kan då konstatera 

att konsumenter som behöver en förnyelse i deras liv samt en sensorisk tillfredställelse söker 

efter en sinnesupplevelse (Dahlén och Lange, 2007, s 30). Behovet är redan aktiverat när 

kunden ser annonsen i tidningen, därför nås hon lättare av budskapet. När Personal Shoppern 

talar om tjänsten skapas ett undermedvetet behov hos konsumenter och de känner att de 

behöver en förnyelse i sitt liv eller en sensorisk tillfredsställelse. Personal Shoppern har märkt 

att det råder ett stort behov av tjänsten och att det är många som behöver hennes hjälp, dock 

ser behovet olikt ut av vad kunderna vill få ut av Personal Shoppern när de kontaktar henne. 

Hon menar att konsumenter tycker att det är svårt att sätta ihop färger, hitta sin befintliga eller 

nya stil eller behöver få hjälp med att prova och köpa något tuffare. De här köpmotiven som 

Personal Shoppern upplevde, stämde bra överens med de köpmotiv som de respondenter vi 

intervjuade hade, då de främst ville veta vad de passade i för kläder och färger. En respondent 

hade tidigare haft svårt att hitta de rätta kläderna och ville få nya idéer. En annan ville genom 

Personal Shoppern hitta en ny stil som hon i fortsättningen kunde följa. Dock är det 

bakomliggande behovet, i detta fall att söka efter en förändring i livet, okänt för Personal 

Shoppern vid bokningen men kan upptäckas under besökets gång. Personal Shoppern bör veta 

vad kunden önskar och genom det tillfredställa kundens behov (Echeverri & Edvardsson, 

2002, s 151). 

5.1.2 Informationssökning 

När behovet är synligt för konsumenten söker hon internt eller externt i sitt eget minne efter 

olika alternativ för ett köp (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 151). Respondenterna som vi 
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intervjuade fick reda på att tjänsten fanns genom att butikspersonal i butiken berättade om 

tjänsten och delade ut visitkort. En tjänst marknadsförs på bästa sätt genom att butikspersonal 

informerar eller att vänner, familj eller experter berättar om upplevelsen (Echeverri och 

Edvardsson, 2002, s 151). Konsumenter tillförlitar sig mer på personliga källor när det gäller 

tjänster (Feurst, 2002, s 60). Detta hade Personal Shoppern märkt av då hon såg mun-mot-

mun metoden som effektiv för att sprida sin tjänst. Ett exempel på detta var när kunder kom in 

till butiken och frågade om tjänsten som de hört att andra tagit del av. Personal Shoppern har 

ett brett kontaktnät då hon varit frisör i mer än 20 år och driver två butiker i olika städer. Här 

menar vi att det är en viktig marknadsföringskanal för tjänsten att tänka och ta vara på. För att 

metoden ska fungera på rätt sätt gäller det att kunderna blir nöjda och att tjänsten motsvarar 

kundernas förväntningar, vilket i sin tur gör att kunderna sprider vidare sin upplevelse och 

talar gott om den inför sina vänner. Personal Shoppern bör noggrant ta reda på kundens 

verkliga behov, önskemål och förväntningar innan genomförandet av tjänsten för att kunna 

leverera det som kunden verkligen önskar och vill ha. Det gäller också att Personal Shoppern 

och övrig butikspersonal talar gott om tjänsten på rätt sätt. De bör hitta en balansgång mellan 

att sälja in tjänsten och tala om att den är värd pengarna, och att samtidigt inte tala om för 

mycket då det bör finnas överraskningar kvar för kunden som ska lyckas överträffa 

förväntningarna. Slutligen leder detta till ett gott resultat och förmodligen en god spridning av 

tjänsten som kan generera nya kunder.  

Det är i många fall lättare att fråga ens nära och kära om upplevelser (Echeverri och 

Edvardsson, 2002, s 151) vilket också gör det lättare att tillförlita sig och vilja ta del av en 

tjänst. Kunderna blir en marknadsföringskanal och sprider upplevelsen vidare, därmed är det 

viktigt att informationen de lämnar ut är av en positiv karaktär. De respondenter som vi 

intervjuade berättade vidare om sina besök inför deras vänner och familj. De berättade att de 

tyckte att upplevelsen var spännande och att det var skönt med en heldag för sig själva och tid 

till att koppla av. Att resultatet blir bra är också en bra marknadsföringskanal då kunderna blir 

som levande skyltdockor efter besöket. I många fall uppmärksammas det att de har genomgått 

en förändring som leder vidare till att deras bekantskapskrets känner av liknande behov och 

vill ta del av tjänsten.   

5.1.3 Alternativutvärdering 

Konsumenten behöver utvärdera olika alternativ för att veta vad som finns att tillgå på 

marknaden och vad som passar hennes behov bäst (Feurst, 2002, s 60). Vi har genom vår 
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undersökning fått fram att ett köpmotiv till tjänsten är att kunden inte behöver välja mellan 

tusentals plagg som hon annars får göra i klädesbutiker som inte erbjuder denna typ av tjänst. 

Det är uppskattat att kunna bolla idéer med en utomstående som har expertis inom området 

vilket Personal Shoppern har, hon vet vad som passar kunden bäst. De respondenter vi 

intervjuade lade stor vikt vid att det blev en personlig stämning mellan dem och Personal 

Shoppern, vilket kunde ses som ett mervärde för kunden. Eftersom det är en känsla som 

kunden upplever är det inget som kan förutbestämmas eller beskrivas då Personal Shoppern 

säljer in tjänsten eller vid marknadsföringen av tjänsten, det beror på det som sker vid 

utförandet. Ett annat köpmotiv som våra respondenter hade var att de inte kunde utföra 

tjänstens utbud på egen hand (Echeverri och Edvardsson, 202, s 152), därmed tog de hjälp av 

en Personal Shoppern då de sökte efter en förändring i deras liv och ville ha hjälp och råd med 

diverse klädesproblem såsom stil, färg och kombinationer.  

När det gäller tjänster till skillnad från en produkt skapas de samtidigt som de levereras, 

därför kan man aldrig veta hur resultatet blir i förväg (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 

152). För att Personal Shoppern ska leverera tjänsten på bästa sätt försöker hon att skapa en 

bild av kunden redan från start av varje makeover. Hon lär känna kunden under dagen och när 

hon väljer fram den personliga garderoben är målet att kunna matcha kläderna med kundens 

personlighet och livsstil. Personal Shoppern utgår också från kundens behov, önskemål, fritid 

och arbete för att på så sätt kunna kartlägga kundens identitet. 

Personal Shoppern har inte bara kunder från Varberg utan även från närliggande städer såsom 

Falkenberg och Halmstad. Detta beror på att det i dessa städer inte finns någon liknande 

tjänst, när det gäller karaktäristiska tjänster finns det sällan flera likartade tjänsteföretag inom 

samma geografiska område (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 152). Av de tre 

respondenterna i vår undersökning var det två av dem som kom från Falkenberg och en från 

Varberg.  

Eftersom tjänsten handlar om en upplevelse är både kunden och leverantören påverkande 

faktorer och deras beteende och humör kan ha en stor inverkan på upplevelsen (Echeverri och 

Edvardsson, 2002, s 152). För att skapa en avslappnad och välkomnande miljö när kunden 

kommer till ett makeoverbesök börjar Personal Shoppern att bjuda på en kopp te i samband 

med att hon frågar kunden om vem hon är, vad hon har för förväntningar, behov och 

önskemål. Dessa frågor är utformade för stunden och är inget som Personal Shoppern i 

dagsläget lägger något avgörande vid för utformningen, däremot skräddarsys varje kundmöte 
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individuellt då det handlar om att möta upp kundens önskemål på bästa sätt. Personal 

Shoppern skapar från start ett förtroende och en förväntan hos kunden av tjänsten, hon är 

säker på sin sak i sitt agerande och tvekar inte när hon beslutar något. Av de respondenter som 

vi intervjuade blev samtliga bra bemötta genom en glad och öppen personlighet och att de 

kände att de fungerade bra ihop med Personal Shoppern (Cialdini B, 2007, s 195). En av 

respondenterna uttryckte sig så här: ”Det kändes som att jag kände Personal Shoppern väl 

även om vi aldrig hade träffats innan”. En annan kände att deras personligheter stämde 

mycket bra ihop.  

Upplevelsen är något som är personligt för varje individ och respondenterna nämnde att de 

hade upplevt Personal Shoppern som frånvarande och stressad. Personal Shoppern hade 

berättat för respondenten att hon skulle iväg på kvällen och att det märktes att hon ville få 

makeovern färdig och då kändes jäktad. Om tjänsteleverantören är irriterad, stressad eller 

frustrerad smittar detta av sig på kunden och påverkar den totala upplevelsen (Echeverri och 

Edvardsson, 2002, s 153). Det är därför viktigt att Personal Shoppern får kunden att känna sig 

speciell och ägna mer tid åt henne och inte det som är runtomkring. Ett kundmöte hade blivit 

fel redan från början då Personal Shoppern hade bokat in henne för en klipp- och färgtid på 

två timmar och inte en heldags makeover. På grund av missförståndet fick Personal Shoppern 

hastigt boka in kunden dagen därpå för en makeover. Detta medförde att respondenten kände 

sig bortglömd och besviken vilket präglade resterande och även den totala känslan av besöket.   

Våra respondenter hade även varit med om att det hade kommit in andra kunder i butiken när 

Personal Shoppern och kunden var under process och arbete. Detta hade avbrutit makeovern 

och de kände att det inte blev någon fokus på dem, vilket medförde en inverkan på kundens 

totala upplevelse och en del av köpmotivet blev inte bekräftat.  

5.1.4 Köp 

Dagens konsumenter ägnar ofta sin lediga tid åt shopping, samtidigt som det finns de som inte 

finner något intresse i det alls (Dahlén och Lange, 2007, s 48). En av våra intervjupersoner 

sökte efter social aktivitet och tyckte endast om att shoppa med likasinnade som sina döttrar 

vilka hade ett stort intresse för shopping. En annan av våra undersökta tyckte inte att det var 

speciellt roligt men med rätt inspiration kunde det vara underhållande och på så sätt infinna 

sig ett nöje (Dahlén och Lange, 2007, s 51). Med det menar vi att tjänstens konsumentgrupp 

inte finner något större intresse i att shoppa, vilket är ett köpmotiv till att de istället söker 

hjälp av någon annan, i detta fall en Personal Shopper. Detta gör att Personal Shoppern 
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hjälper dem att finna vilken produkt som ska köpas samt var, när och hur köpet ska 

genomföras (Dahlén och Lange, 2007, s 50). Det finns de konsumenter som vill utföra sina 

inköp så enkelt som möjligt och då gärna tar hjälp och råd av andra vid sina inköp (Dahlén 

och Lange, 2007, s 51).   

Vi kan även se att våra undersöktas tankesätt till shopping hade förändrats efter att de 

genomfört en makeover hos Personal Shoppern. En respondent uttryckte sig så här: ”numera 

handlar jag en helhet och tycker att det är värt mer att gå till någon som verkligen tar sig tid 

att plocka fram plagg och som är ärlig”. En annan respondent utgick numera efter de stilråd 

som hon hade fått vid besöket och ansåg att inköpen på så sätt hade blivit lättare att 

genomföra. De konsumerade numera en högre summa pengar på kläder än vad de gjorde förr 

när de var yngre. I dagsläget var det betydelsefullt för dem att klädesplaggen var rejäla, hade 

kvalitet och var användbara. Denna tendens visar på ett köpmotiv, att de söker efter en 

specifik kvalitet och funktion i de kläder de vill köpa. 

Konsumenter kan planera sina inköp i förväg genom att utgå från en vald prisintervall eller ett 

specifikt varumärke, eller endast genom att ett behov uppstår, som att konsumenten behöver 

nya kläder men inte vet vad (Dahlén och Lange, 2007, s 50). Våra respondenter hade ett 

behov av nya kläder, prisintervallen var olika, likaså varumärket, men då butiken erhåller 

endast exklusiva varumärken fanns det ändå ett köpmotiv av att införskaffa sig exklusivare 

plagg. Samtliga respondenter handlade under makeovertillfället och två av dem kom tillbaka 

dagen efter för att handla ytterligare vilket tyder på att de blivit nöjda med sina köp, vilket just 

återköp är ett kvitto på (Dahlén & Lange, 2007, s 53). En av dem handlade sammanlagt tre 

par byxor, ett skärp, tre blusar och en topp vilket blev en ungefärlig kostnad på 13 000 kronor. 

Hon hade inte handlat dessa plagg utan Personal Shopperns hjälp och hade använt alla plagg 

förutom ett par byxor som inte hade blivit tillfälle till att använda. Ytterligare en av våra 

respondenter handlade en blus, ett par byxor, ett par jeans, en kjol och en klänning vid 

makeoverbesöket. Hon hade inte heller handlat dessa plagg utan Personal Shopperns hjälp och 

hon var mycket nöjd med inköpen samt hade använt allt. Eftersom samtliga respondenter från 

våra kundintervjuer handlade ett flertal plagg vid makeoverbesöket resulterade det i att en 

Personal Shopper spelar en stor roll vid köpet. Hon påverkar kunden med att få ihop olika 

kombinationer istället för enstaka plagg, hitta ett par byxor som sitter bra med en matchande 

topp och en jacka därtill. Detta medför att hon kan påverka kunden till impulsköp som ofta är 

spontana, stimulerande men även tvångsmässiga (Dahlén och Lange, 2007, s 50). Eftersom 

Personal Shoppern är ärlig, tydlig, arbetar med argument som visar på att hon har rätt och 
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kommunicerar med kunden, medför det att kunderna lyssnar på henne och ställer frågor under 

tiden. På så sätt skapas en dialog där Personal Shoppern visar på talang, vänlighet och 

intelligens vilket utstrålar ett positivt intryck (Cialdini B, 2007, s 194-195) som smittar av sig 

på kunden som kan leda till köp. Personal Shoppern är säker i sitt beslutande inför kunden och 

menar på att kunden behöver plaggen för att känna en högre självkänsla och i längden tänka 

ekonomiskt. Argument som Personal Shoppern använder inför kunden vid köpet kan vara att 

kunden ska våga byta stil, tänka på att köpa fler plagg åt gången då det minskar risken för 

impulsinköp, passa på när kunden väl känt sig bekväm med ett plagg då det kan ta slut. Hon 

menar även på att det kan vara värt att betala mer för kvalitet då det varar i längden. 

 

När kunden provar den personliga garderoben som Personal Shoppern har valt ut kan det 

förekomma att kunden inte tycker om något av de plagg som är framtagna. I och med att 

Personal Shoppern har en attraktivitet, är övertygad och säker har hon stor påverkan på 

kunderna (Cialdini B, 2007, s 194-195). Om kunden inte gillar plagget när det hänger på 

galgen förklarar Personal Shoppern att det kan vara värt att prova då det vanligtvis kan se 

annorlunda ut på. Det kan hända att det är ett plagg som inte passar eller som kunden tycker 

smiter åt för mycket, i vissa fall kan detta bero på ovanhet och Personal Shoppern förklarar då 

att det kan vara bra för formen etc. Kunderna bör inte låsa sig utan istället vara mer flexibla 

och våga prova något nytt. Komplimanger från Personal Shoppern kan påverka kunden och på 

så sätt skapa förståelse och därigenom samtycke (Cialdini B, 2007, s 194-195).  

Respondenterna fann att det var plagg som de tyckte mindre om vid den personliga 

garderoben som Personal Shoppern valt fram. Dessa plagg lyckades Personal Shoppern ändå 

få respondenterna till att prova. Vid vissa plagg lyckades hon även ändra kundens åsikt från 

att inte tycka om ett plagg till att prova, gilla och köpa. Om Personal Shoppern inte tog fram 

ett plagg som kunderna önskade, sa samtliga till att de ville prova, dock hade två av dem inte 

kollat i butiken före makeovern utan litade på vad Personal Shoppern hade tagit fram till dem. 

En annan ansåg att Personal Shoppern var mycket tillmötesgående med kundens önskemål.  

5.1.5 Utvärdering efter köp 

Efter köp är konsumenten extra mottaglig för information om sina inköp och kvaliteten på 

upplevelsen eller kläderna är en av de avgörande delarna för nöjdheten av köpet (Feurst, 

2002, s 60). Det som Personal Shoppern önskar att förmedla med tjänsten ut till kund är att 

kunden ska känna sig uppfylld, det ska vara behagligt, utstråla lyx, vara trevligt, skönt, det ska 
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vara roligt och de ska kunna skratta ihop, lärofyllt och slutligen ska besöket kunna uppfylla 

kundens förväntan. Den känsla och kvalitet som våra respondenter hade efter besöket var att 

de var trötta efter en intensiv dag, mycket glada, upprymda och uppfyllda. En respondent 

uttryckte sig genom: ”Jag är stolt över att jag har genomfört makeovern eftersom man faktiskt 

är i ett utsatt läge”. En annan fick känslan efter besöket som ”var det bara så här”. 

Konsumenter befinner sig i ett känsligt läge efter köp då köpångest kan upplevas (Feurst, 

2002, s 60). Av respondenterna var det endast en som fick ut det hon önskade av makeovern. 

De andra menade på att de ville se sig själva när Personal Shoppern gjorde hår och smink 

vilket de kunde ta lärdom av eller att det endast var vissa delar av upplevelsen som de blev 

nöjda med. Vi kan konstatera utefter den information och de kommentarer vi fått fram genom 

våra respondenters upplevelser, att det kan räcka med små faktorer som kan påverka hela 

upplevelsen till något negativt. Här handlar det om allt från sinnesstämningen, att de inte fått 

se sig själva i spegeln, att det upplevt priset för högt i förhållande till vad de fick ut, att de 

saknade en färganalys eller att de blev för mörka i håret. De var i det stora hela nöjda med det 

övergripande men på grund av det som upplevdes som mindre bra skapades en köpångest och 

de sökte vidare efter det som inte var tillfredställande, vilket resulterade i att de negativa 

faktorerna tog över upplevelsens positiva. 

Nöjdheten är den mest centrala känslan och vid utvärdering efter köp, är man nöjd eller 

missnöjd (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 14). Vår Personal Shopper som vi intervjuade 

hade haft kunder som blivit mycket nöjda med resultatet, men även de som blivit missnöjda. 

När en kund är missnöjd kan hon skylla på Personal Shoppern om denne inte lyssnat eller inte 

varit tillräckligt duktig, det kan även handla om att kunden förklarat dåligt eller att kunden 

helt enkelt valde fel tjänsteleverantör (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 153). Personal 

Shoppern hade haft kunder som inte blivit nöjda med håret, en kund upplevde håret som lite 

för mörkt vilket Personal Shoppern fick reda på i efterhand genom att det var en annan 

expedit i butiken som frågade om kunden själv blev nöjd. Tyvärr berättade hon inte detta för 

Personal Shoppern och inget kunde då åtgärdas. En annan ringde efter fyra månader och 

berättade att hon inte var nöjd. För att detta skulle kunna åtgärdas borde kunden ha hört av sig 

tidigare så att de kunde göra något åt det. Ytterligare en kund som visade på missnöjdhet hade 

lämnat tillbaka halva garderoben som hon hade köpt vid en makeover. Detta tyckte Personal 

Shoppern var tråkigt då hon poängterade att de hade arbetat fram den tillsammans, men 

kunden blev nöjd genom att få ett tillgodokvitto. Vi kan konstatera att det är viktigt att 

Personal Shoppern gör uppföljningar av sina kundbesök för att få reda på om kunderna är 
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nöjda. På så sätt får hon reda på om tjänsten erbjuder det som efterfrågas på marknaden 

(Echeverri & Edvardsson, 2002, s 169). Detta är resurser som kan utveckla tjänsten vidare och 

minska missnöjdheten bland kunderna. Om kundernas förväntningar inte uppfylls, blir 

kundens upplevelse inte vad som önskades och hon riskerar att bli missnöjd (Dahlén och 

Lange, 2007, s 52) vilket kan leda till dålig spridning av tjänsten och upplevelsen.  

Våra respondenters nöjdhet kring resultatet varierade. En respondent blev inte nöjd med sin 

första utvalda klädkombination men nöjd med allt annat som innehöll dagen, vilket inte 

påverkade den totala upplevelsen. I efterhand såg hon makeovern på ett helt annat sätt än när 

hon var mitt uppe i händelsen. Hon hade gjort en stor rensning hemma i garderoben och 

märkte att hon i dagsläget behövde köpa mer. Hon utryckte sig så här: ”det blir som en 

process som man växer in i, inte bara en förändring under en dag”. Tanken med en makeover 

är att det ska bli som en förändring för kunden genom en långsiktig process. Meningen är att 

kunden efter besöket ska kunna komma tillbaka för uppdatering av sin garderob och av sin 

nya stil. Detta innebär att kundkontakten är extra viktig och att skapa lojala kunder som 

återkommer till butiken. Vi kan se att detta kan förstärkas genom uppföljning och en personlig 

kommunikation vid själva besöket. 

En annan respondent blev nöjd med den personliga garderoben som blev utvald för henne, 

men inte med håret och sminket. Personal Shoppern sminkade henne även på ett sätt som hon 

inte vanligtvis var van vid, och målade henne med mörkt runt ögonen vilket kunden inte var 

nöjd vid. Detta menar vi var smärre problem som skulle kunna åtgärdas om kunden talat om 

sin känsla redan under besöket, detta hade i sin tur kunnat påverka hennes slutgiltiga 

upplevelse av tjänsten som vidare hade kunnat prägla hela upplevelsen till det bättre. Därmed 

bör Personal Shoppern vara lyhörd och lyssna till kunden samt fråga henne under processens 

gång om det känns bra.  

I en makeover inkluderar stilrådgivning, klipp och färg, sminkning, lunch samt en personlig 

garderob till priset av ett antal tusenlappar. Detta ansåg en respondent var värt sitt pris då hon 

hade pengar till det och behövde en förändring i sitt liv. En annan blev nöjd med håret och 

med den garderob som valdes fram men inte med det som var runtomkring, därmed ansåg hon 

att makeovern inte var värt priset. Respondenten hade förväntningar före besöket då hon 

redan innan hade kunskap om vissa delar som tjänsten erbjöd vilket bidrog till att hon hade 

andra krav och förväntningarna var höga (Dahlén och Lange, 2007, s 52). Vi vill se att detta 

hade kunnat åtgärdas genom att kunden uttalat sitt syfte om tjänsten, då hade Personal 
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Shoppern kunnat erbjuda något extra som hade fått kunden att känna sig speciell. Problemet 

kan ofta ligga hos kunden då det är upp till henne att tala om hur hon känner för att göra 

Personal Shoppern medveten om problemet. Respondenterna menade på att makeovern 

utfördes i ett litet utrymme och att det inte var en skön salong som de höll till vid, vilket vi 

anar att de hade förväntat sig från början. Detta är fysiska faktorer som påverkar miljön och 

den totala upplevelsen av tjänsten (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 151).  

En matchning mellan kundens behov och Personal Shoppern är en förutsättning för en bra 

upplevd kvalitet på tjänsten (Echeverri och Edvardsson, 2002, s 14). Personal Shoppern och 

kunden lägger tillsammans grunden vid start för vilka förväntningar kunden har av tjänsten. 

Detta då Personal Shoppern startar varje makeover med att berätta om tjänsten och intervjuar 

kunden. Det gör att kunden får en viss förväntan och skapar en egen bild av upplevelsen och 

över hur dagen kommer att bli. För att motsvara kundernas förväntan bör Personal Shoppern 

vara lyhörd angående förväntningarna och kundernas behov. När kunderna kommer till ett 

makeoverbesök är det till en fördel att kunden inte ha några referensramar (Dahlén och Lange, 

2007, s 52) över hur hon vill att resultatet ska bli, vilket vanligtvis många har ändå. De bör 

vara öppna för förändring och våga byta till en ny stil. Många har möjligen en bild över att det 

kommer att bli en stor förändring men Personal Shoppern gör det som är till det bättre och 

menade på att det inte alltid behöver bli en så drastisk förändring.  

Det kan även förekomma att kunder inte har några förväntningar före sina makeoverbesök. 

Detta kan bero på att de verkligen är i behov av en förändring för att komma framåt i livet och 

att de inte bryr sig då de anser att det inte kan bli sämre än vad det är. Då en konsument får 

makeovern i present av någon gör det att denne inte skapar några förväntningar eller 

referensramar av tjänsten (Dahlén och Lange, 2007, s 52).  Hon kan endast ana vad 

makeovern innebär såsom smink och hår. Ju lägre förväntningar en kund har, desto enklare 

blir det att överträffa förväntningarna och hon blir då lättare en nöjd kund. Om kunder skiljer 

sig från ovan och istället har förväntningar innan besöket, är det svårare för Personal 

Shoppern att överträffa dessa. Kunden kan även ha tidigare kunskap om vissa delar av 

tjänsten vilket bidrar till att hon har förväntningar på processen och Personal Shoppern. 

Därmed blir det svårare för Personal Shoppern att överträffa kundens förväntningar ju högre 

förväntningar kunden har. En bidragande faktor till att Personal Shoppern ska kunna 

överträffa kundens förväntningar och skapa ett gott resultat är att hon själv beter sig på rätt 

sätt. Genom hennes humör påverkar hon i sin tur kundens och den totala upplevelsen. Vi 
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menar att Personal Shoppern bör vara på ett gott humör och visa medkänsla och ärlighet. Om 

hon mot förmodan har en dålig dag får inte humöret påverka kunden. 

Eftersom kunder vill uppfatta sig som konsistenta individer och visa för andra att de gör bra 

köp, visar de ogärna sin missnöjdhet (Dahlén och Lange, 2007, s 53). Om kunder har blivit 

missnöjda med resultatet, talar de mer om deras besök och förändring till familj och vänner 

före makeovern än efter. I och med att en kund berättar om tjänsten innan genomförandet då 

hon är nyfiken och ivrig på upplevelsen, medför det även att vänner och familj frågar över hur 

resultatet blev efter makeovern. Detta kan göra att kunden inte vill berätta om sin missnöjdhet 

då det inte låter bra inför andra och för att hon inte vill erkänna att hon gjorde ett dåligt köp. 

Efter en makeover får kunden med sig sina personliga stilråd och tips på färger och 

kombinationer i ett så kallat stilpass. Om en kund har ett genuint intresse för något, utförs en 

pågående sökning för att lära sig mer om ämnet (Dahlén och Lange, 2007, s 35) och i detta 

fall sker det genom en Personal Shopper. Den nya kunskapen som kunden fått genom 

makeovern kan hon utnyttja vid framtida köp (Dahlén och Lange, 2007, s 35). Stilråden som 

kunderna får med sig vid besöket är till för att göra kunderna påminda om hur de ska köpa 

och klä sig i fortsättningen. Detta hade våra respondenter tagit till sig och använt efter deras 

makeoverbesök. En tänkte mer på stilråden än de andra och uttryckte sig så här: ”när jag går i 

butiker kan jag uppleva att Personal Shoppern sitter bakom mig och säger till mig hur och vad 

jag ska handla”. En annan respondent upplevde att hon hade mer nytta av sina stilråd på 

vintern än på sommaren, då hon på sommaren var brun och fräsch och då inte var i lika stort 

behov av att klä sig i rätt färger.  

Vid nöjdhet av ett köp finns det anledning till att tro att kunden kommer tillbaka för ett 

återköp (Dahlén och Lange, 2007, s 53). Två av våra intervjupersoner hade besökt butiken 

dagen efter för att handla mer, men inte hunnit återkomma efter det besöket då de inte har haft 

tid att gå i butiker och handla. En annan hade besökt butiken flera gånger efter besöket men 

inte handlat något. I och med att respondenterna handlade av den utvalda garderoben ansåg de 

att de inte var i behov av nya kläder och därför inte besökte andra butiker så nära inpå.   

5.2 Identitetsskapande 

Genom vår undersökning har vi fått fram att begreppet identitet har varit svårt att definiera. 

Personal Shoppern uttryckte det som ”Det är jag!” och att identiteten speglar varje persons 

personlighet och är ens egna personliga visitkort. Hon menade att det inte var kroppen men 
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kläderna och det yttre som visar vem en person är och hennes image. Våra respondenter hade 

liknande uttryck vilka var: ”vad som gör mig till mig”, ”vem jag är” och ”att vara som man är 

och inte konstla till det, att vara ärlig”. Då samtliga respondenter uttryckte att deras identitet 

var de själva och hur de visar vem dem är utåt, stämmer det överens med begreppet identitet 

då det är något som man föds med och utvecklar under livets gång (Hammarén och 

Johansson, 2009, s 11).  

Kunder kan uppleva sin identitet genom sitt yrke då de vill klä sig för att passa in i deras 

yrkesroll (Dahlén och Lange, 2007, s 172). Detta gjorde en respondent då hon mer trodde på 

den inre kvaliteten och egenskaperna, än den yttre. I sitt yrke bortsåg hon från den yttre 

kvaliteten då hon bar samma typ av kläder varje dag. Vi kan se att yrket spelar en betydande 

roll då även en annan respondent blev påverkad av sitt yrke när hon var yngre, men inte i 

dagsläget då hon nu var pensionär. Då gick hon mer i butiker och spanade och 

arbetskamraterna påverkade varandra genom att köpa samma eller liknande plagg. Detta tyder 

på synlig konsumtion och en social acceptans (Dahlén och Lange, 2007, s 172) på arbetet då 

de ville framhäva sig och sin yrkesroll samt att passa in bland arbetskamraterna.  

 

Hur en individ konsumerar speglar i sin tur vem personen är vilket bildar ett mönster som 

berättar om personens sociala tillhörighet, status och livsstil (Hammarén och Johansson, 2009, 

s 34). Ingen av våra intervjupersoner lade någon större vikt vid vilket varumärke det skulle 

vara på kläderna som de köpte och använde. Deras kriterier var istället att kläderna skulle vara 

av god kvalitet, passa bra och vara användbara. En intervjuperson menade på att hon inte 

shoppa lika ofta längre då hon nu inte arbetade i centrum. I dagsläget shoppade hon inte mer 

än en gång i månaden då det alltid fanns något i garderoben om något tillfälle skulle inträffa. 

En annan trodde sig shoppa ungefär varannan månad och ytterligare en intervjuperson ungefär 

en gång i veckan. Eftersom varumärken för med sig tillhörighet och status har de ändå en 

betydande effekt (Hammarén och Johansson, 2009, s 32). Våra respondenter menade på att 

det specifika varumärket inte spelade någon större roll, men butiken där makeovern utförs 

erbjuder endast exklusiva varumärken så exklusiviteten av vad ett varumärke innebär och den 

kvalitet som den medför ingår även i det köp av tjänst de har valt att ta del av. En 

intervjuperson uttryckte sig så här: ”det är mycket mera värt att gå till en butik som erbjuder 

service och kvalitet”. Vi kan här se att intervjupersonerna inte prioriterade att gå i butiker ofta 

och handla, en bidragande faktor kunde vara att de inte fann något nöje i att shoppa. 
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Personal Shoppern utgår alltid från kundens intressen och första intryck vid en makeover. Den 

lilla gråa ”musen” som kliver in i butiken på morgonen, osminkad och tråkigt klädd, kanske är 

en riktigt färgstark person egentligen men inte riktigt har vågat visa det. I vissa fall kan det 

räcka att sätta till lite färg på kunden och hon blir sprudlande och som en ny människa. När en 

person använder olika kläder och utsmyckningar kan det medföra en förändring av hennes 

identitet (Hammarén och Johansson, 2009, s 32). 

 

Personal Shoppern hade påverkat två respondenters identitet genom makeovern, detta genom 

att förtydliga deras stil och göra de mer säkrare vid dagliga klädval. Utefter vår undersökning 

har vi fått fram att det var två respondenter som blev nöjda med sina utvalda garderober som 

Personal Shoppern hade valt ut och de kände att det matchade deras personligheter. En ansåg 

dock att vissa plagg var för ”damiga” men nöjd i övrigt. Personal Shoppern hade påverkat 

respondenterna efter makeoverbesöket. En upplevde att den inre självkänslan hade påverkat 

henne positivt och den yttre genom hur hon klädde sig, att hon hade fått en mer vågad och 

tuffare stil. Därmed påverkar Personal Shoppern en persons identitet vid en makeover och 

som ovan skrivet lyckades hon att matcha respondenternas personligheter och stil då de blev 

nöjda. 

En av respondenterna ansåg att hennes självkänsla hade påverkats av Personal Shoppern, detta 

genom att självkänslan hade blivit större. Hon menade på att om hon varit helt nöjd före 

besöket hade det inte funnits något att utveckla. Samma kund kände sig också mycket säkrare 

efter besöket hos Personal Shoppern.  

5.3 Servicekvalitet 

För att mäta servicekvaliteten av tjänsten Personal Shopper har vi studerat våra respondenters 

upplevelse och använt oss av mätinstrumentet SERVQUAL (Parasuraman et al, 1988). Den 

första egenskapen som är viktig hos en tjänsteleverantör är tillförlitlighet, vilket innebär att 

Personal Shoppern utför tjänsten på det sätt som har utlovats till kunden (Grönroos, 2008, s 

92-94). Det gäller då att inte lova något som inte kan genomföras, att tala gott om tjänsten och 

sälja in den på rätt sätt. Det är till en fördel att spara på sådant som kan upplevas som 

mervärde för kunden, just för att inte skapa för höga förväntningar och på så sätt ha 

möjligheten att kunna överträffa det som kunden förväntar sig. Samtidigt bör Personal 

Shoppern konversera med kunden innan makeovern vilket ska resultera i att båda är med på 

vad tjänsten innehåller. Genom vår undersökning fick vi fram att två respondenter trodde att 
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det skulle ingå en färganalys i makeovern vilket det inte gjorde. I övrigt utfördes makeovern 

som Personal Shoppern hade utlovat, vilket den andra egenskapen tjänstvillighet i 

SERVQUAL skalan står för. Det innebär att Personal Shoppern ska ge den service som har 

utlovats, att makeovern utförs i tid och att kunden får en snabb service (Grönroos, 2008, s 92-

94). Personal Shoppern beskriver alltid utformningen av makeovern inför kunden vid 

besökets start eller vid bokningen av tjänsten. Detta gör att kunden blir medveten om vad som 

kommer att ske och Personal Shoppern kan genomföra det som utlovats. Under processen av 

makeovern är det av stor vikt att kunden känner sig omhändertagen, Personal Shoppern bör 

därför inte ta hand om andra kunder som kommer in till butiken under makeoverns gång. En 

respondent som upplevde detta scenario menade på att det inte blev fokus på henne och att 

hon upplevde Personal Shoppern som splittrad. Makeovern ska utföras i tid (Grönroos, 2008, 

s 92-94) vilket två respondenter upplevde att den inte gjorde. De var trötta efter besöket och 

kände att de inte kunde ta in samtliga intryck i slutet av dagen, de ansåg att det kanske skulle 

vara bättre att haft makeovern under två dagar istället för en så lång dag.  

Kompetens betyder att Personal Shoppern har kunskap inom ämnet och innehar de färdigheter 

som krävs för att utföra tjänsten (Grönroos, 2008, s 92-94). Personal Shopperns kunder frågar 

ofta henne om hennes utbildning både var den är gjord och när. Eftersom Personal Shoppern 

har flera utbildningar och titlar kan hon försvara sin titel som Personal Shopper och skapa på 

så sätt ett förtroende hos sina kunder. Personal Shoppern betvivlar att många av dem som 

använder sig av titeln Personal Shopper i dagsläget i själva verket är utbildade inom området. 

Enligt våra respondenter hade vår Personal Shopper bra kompetens inom området och hennes 

personlighet var omtyckt och att de litade på henne. En annan respondent visste inte vilken 

utbildning Personal Shoppern hade och ansåg att det bästa hon hade var kläderna i butiken 

vilket kunde bero både på dålig information eller att respondenten inte lade någon större vikt 

vid utbildning och kompetens hos Personal Shoppern. 

Tillmötesgående innebär att Personal Shoppern ska vara trevlig, vänlig och artig samt visa 

respekt och omtanke mot sina kunder (Grönroos, 2008, s 92-94). Personal Shoppern visade 

sina kunder omtanke genom att respektera att det kunde vara en mycket privat situation vid 

utförandet av en makeover. Vissa kunder kan öppna sig men alla har olika anledningar och 

behov till varför de valt att ta del av tjänsten. Det ska vara en lugn och trygg atmosfär för 

kunden. Det är därför viktigt att visa respekt och skapa ett förtroende. Vi kan genom 

intervjuerna se att en respondent upplevde Personal Shopperns bra sidor som att hon gav ett 

bra bemötande och var lätt att få kontakt med, vilket också ses som ett krav för en sådan här 
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typ av tjänst. Utefter samma respondent kan vi även konstatera att det är viktigt att Personal 

Shoppern ser individen och är på samma nivå som kunden. En annan respondent kände en 

stark positiv kemi mellan Personal Shoppern och kunden och deras personligheter verkade 

stämma bra ihop. Därför bör Personal Shoppern se kunden på rätt sätt och vara på samma nivå 

som kunden och inte försöka hävda sig på något vis, hon bör matcha sin konsumentgrupp och 

lära känna den. 

Det är till fördel för Personal Shoppern att hon använder sig av kommunikation och svarsvilja. 

Att hon informerar och lyssnar till kunden och använder samma språk som kunden har 

(Grönroos, 2008, s 92-94). Vi kan konstatera att det är mycket viktigt att Personal Shoppern 

har en bra kommunikativ förmåga och lyssnar till kunden och dess behov. Eftersom en av 

respondenterna fick tjänsten i present, önskade hon att utformningen var upplagd på ett annat 

sätt då förutsättningarna såg annorlunda ut än för de andra respondenterna. Hon önskade att 

hennes döttrar skulle vara med under makeovern då det var dem som hade gett henne 

presenten och ville att det skulle vara en gemensam upplevelse. Personal Shoppern bör 

därmed skräddarsy varje besök och vara mer öppen för de olika behov som tjänsten ska kunna 

tillfredställa. 

Enligt SERVQUAL innebär trovärdighet att Personal Shoppern är pålitlig och ärlig samt 

värnar om kundens bästa (Grönroos, 2008, s 92-94). En av respondenterna upplevde Personal 

Shoppern som ärlig men kunde inte lita på henne till hundra procent, vilket de övriga 

respondenterna gjorde. Personal Shoppern bör skapa ett förtroende genom att vara ärligt och 

säga vad hon tycker till kunderna i alla situationer samt inte på något sätt skapa en falskhet. 

Förstå och känna innebär att Personal Shoppern förstår kundens problem och levererar en 

personlig service. Det är till stor fördel att hon känner igen sina stamkunder (Grönroos, 2008, 

s 92-94). Personal Shoppern har ett brett kontaktnät då hon varit frisör i 20 år och genom det 

skaffat sig stamkunder och känner till vilken typ av person som är hennes kunder. Eftersom 

Personal Shoppern startar varje makeover med att intervjua kunden får hon reda på vem 

kunden är, därigenom får hon en förståelse över kundens problem och lär känna kunden på ett 

övergripande plan vilket fördjupas under dagen.  

Materiella ting är en påverkande egenskap som bidrar till hur kunderna upplever tjänstens 

totala utförande. Detta kan exempelvis vara lokalen, utrustningen samt personalen (Grönroos, 

2008, s 92-94). Tjänsten utförs i ett rum bakom butiken vid lagerutrymmet, vilket vi kan mena 

inte är som respondenterna förväntar sig då en respondent uttryckte att det inte var någon 
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trevlig och skön lokal makeovern utfördes i. Andra delar av utförandet kan ha bidragit till att 

just de materiella tingen inte sågs som lika viktiga. 
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6 Slutsats 

Vår problemformulering har varit att undersöka hur konsumenters köpmotiv ser ut hos en 

Personal Shopper och hur köpprocessen påverkas av tjänsten. Uppsatsen har även syftat till att 

se om vår utvalda Personal Shopper matchar konsumenternas köpmotiv och att kartlägga den 

typiska kunden. Slutligen har uppsatsen syftat till att ge rekommendationer till de personer 

som arbetar inom tjänsten men även personer verksamma inom servicebranschen kan dra 

nytta av dessa. 

Utefter vår undersökning har vi kunnat kartlägga ett flertal köpmotiv som konsumenter har 

när de tar del av tjänsten Personal Shopper. Den typiska kunden som gör ett besök hos en 

Personal Shopper är en kvinna i 45 till 65 års ålder. Hon är antingen pensionär eller har en fast 

tjänst och då möjligen inom vården. Hon har upplevt något tragiskt som har satt sina spår och 

påverkat kvinnan negativt. Hon behöver förlägga mer tid på sig själv för att kunna må bättre 

och hon behöver piggas upp och visa för sig själv att hon fortfarande är människa. Ett 

grundläggande köpmotiv blir då att konsumenten behöver en förändring i sitt liv. Hon söker 

efter att bli omhändertagen och få en egen tid där någon, i detta fall en Personal Shopper, tar 

hand om henne. 

Hon bär gärna jeans men kan finna ett nöje i att klä upp sig om hon blir bortbjuden. Dock är 

shoppingen ingen favoritsysselsättning då hon tycker att det är svårt att hitta vad som passar 

henne i denna djungel av butiker, trender, färger och plagg - hon har svårt att hitta sin egen 

stil. Därmed kan vi konstatera att ett köpmotiv blir att konsumenten tar del av tjänsten då hon 

vill undvika att behöva välja mellan tusentals plagg som hon vanligtvis brukar få göra i 

klädesbutiker. Hon finner inget nöje i att shoppa och vill ha hjälp och råd med att handla rätt 

klädesplagg på enklast sätt. 

När konsumenten kommit upp i åren spenderar hon hellre en högre summa pengar på kvalitet 

än att köpa ett flertal enstaka billiga plagg. Hon tar del av tjänsten då hon inte kan utföra 

tjänstens utbud på egen hand och söker efter kvalitet och funktionalitet på produkterna före 

varumärke. Det viktiga är att plaggen är användbara och att de är värda sitt pris.  

Hon kan inte uttala sig om sin identitet då hon har svårt att definiera begreppet, däremot 

menar hon att det är hur hon ser ut och vem hon är. Rent stilmässigt vet inte den typiska 

kunden hur hon ska klä sig för att visa vem hon är. Den arbetande kvinnans klädstil påverkas i 

stort sätt av hennes yrke. Hon anser att det är svårt att släppa arbetet och den identitet hon 
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visar upp där. Hon spenderar gärna sin fria tid i sin trädgård, gillar att baka och laga mat men 

även leka med sina barnbarn och träffa sina nära och kära. Oftast är hon en aktiv kvinna som 

vågar ta del av en förändring. 

Vi kan konstatera att konsumentens köpmotiv leder till att hon är öppen och påverkbar. Hon 

känner respekt och auktoritet hos Personal Shoppern eftersom denne innehar kompetens och 

en mångårig erfarenhet inom yrket, även för att hon kan butikens utbud och vet vad som 

passar kunden bäst. Personal Shoppern är ärlig och ger komplimanger till kunden vilket 

skapar förtroende. Detta i sin tur gör att kunden litar på Personal Shoppern och blir påverkad 

enda till köp, då hon köper det som Personal Shoppern rekommenderar henne att köpa. 

Kunden får därmed hjälp med att besluta och köpa det som framhäver hennes personlighet 

och identitet bäst. Vi kan konstatera att Personal Shoppern hjälper kunden genom 

köpprocessens olika steg. 

En slutsats vi kan dra är att konsumenten främst påverkas i alternativutvärderingen. Detta då 

kunden får hjälp av Personal Shoppern att få fram de olika alternativen och kombinationerna 

som finns för henne. Ett köpmotiv är att kunden vill lära sig och ta in det som Personal 

Shoppern säger. Det är Personal Shoppern som väljer fram plagg och utvärderar samt 

argumenterar för och nackdelar med de olika plaggen och kombinationerna. Kunden behöver 

inte agera utan tar endast del av att någon annan tar fram alternativ som passar henne bäst. 

Det enda kunden behöver tänka på är att acceptera de val som Personal Shoppern väljer och 

på hennes ekonomi, vad hon har råd att spendera. 

Vi kan konstatera att ju lägre förväntningar en kund har innan besöket, desto bättre upplever 

hon tjänsten och blir därmed lättare en nöjd kund. Personal Shoppern har större möjlighet att 

överträffa kundens förväntningar än om en kund har höga förväntningar före ett besök.  

Vi har fått fram att en Personal Shopper påverkar en kunds identitet genom att förändra eller 

förstärka hennes stil och personlighet. Det viktiga är att hon bör ta hänsyn till och framhäva 

kunden så som hon vill framhävas och beskrivas vid ett första intryck, vilket inte alltid kan 

vara enkelt.  

Vi har även kommit fram till att kunden som är kring medelåldern föredrar att Personal 

Shoppern själv ingår i segmentet och att hon är personlig, visar respekt och ligger på samma 

nivå som kunden och inte försöker hävda sig. Konsumenter söker en Personal Shopper som 

har erfarenhet i kombination till utbildning och med tillgänglighet till butik och kläder.  
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Slutligen har vi kommit fram till att Personal Shoppern matchar konsumenternas uttalanden 

om önskemål och förväntningar då det gäller de köpmotiv som ingår i tjänstens utbud, såsom 

att hitta en ny stil eller att få hjälp med färger och kombinationer. Dock hävdar vi att Personal 

Shoppern bör ta reda på vad det bakomliggande syftet är för kunden, det vill säga orsaken och 

behovet. Är konsumentens syfte att lära sig, bör Personal Shoppern forma besöket därefter 

och exempelvis låta kunden se sig själv i spegeln under processen. Är syftet istället att få en 

förändring och en upplevelse, en stund för sig själv och bli omhändertagen så matchar utbudet 

i dagsläget men hon bör ta hänsyn till påverkande materiella faktorer såsom lokal, musik, 

störande moment och även hennes humör. Är upplevelsen till syfte som en present bör 

köparen av tjänsten få möjligheten att närvara vid processen och Personal Shoppern ska vara 

öppen för förslag. Därmed kan vi konkludera att det inte enbart är köpmotivet som får kunden 

att boka en makeover. Om kunden inte framför sitt syfte med besöket får inte Personal 

Shoppern reda på det och har i sin tur inte möjlighet att överträffa kundens behov, önskemål 

och förväntningar.  

6.1 Förslag till vidare studier 

Då Personal Shopping är ett ämne under utveckling och som vi tror kan växa och bli större är 

det lämpligt att studera denna tjänst vidare. Vi kan ge förslag på fortsatta studier som att 

genomföra en kvantitativ undersökning där författare studerar kvinnor i 45-65 års ålder och 

undersöker hur de ser på tjänsten och om det råder ett behov hos dem. Det hade även varit 

tänkvärt att genomföra en kvalitativ undersökning och studera samtliga Personal Shoppers i 

Sverige och se likheter och skillnader dem emellan, även jämförelsevis med ett annat land, 

om detta är möjligt, där fenomenet är bredare.  

För att höja kvaliteten med utformningen av tjänsten vill vi avslutningsvis ge 

rekommendationer, som följer i nästkommande kapitel, till de personer som arbetar inom 

tjänsten Personal Shopper. Rekommendationerna kan även vara tänkvärda för de personer 

som arbetar inom servicebranschen.  
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7  Rekommendationer till Personal Shopper 

Denna studie har slutligen syftat till att ge rekommendationer till de personer som arbetar 

inom tjänsten för att kunna förbättra tjänsten och därigenom höja kvaliteten av den. Vi hävdar 

även att dessa rekommendationer rent generellt kan appliceras av personer som är verksamma 

inom servicebranschen.  

Ø Att ha ett färdigt formulerat intervjublad vid inledningen av makeovern för att på bästa 

sätt kunna kartlägga kunden och fråga om hon har några synpunkter och önskemål. 

Genom intervjubladet får Personal Shoppern en tidig inblick i hur kunden är som 

person och vad den har för behov. Det gör även Personal Shoppern väl förberedd och 

hon ställer samma frågor till samtliga kunder.    

 

Ø Vi vill rekommendera att ha en trevlig, lugn och fräsch lokal där Personal Shoppern 

och kunden kan befinna sig i. Det får inte vara för trångt och instängt och inte kunna 

störas av andra människor och ljud då det ska vara en lugn och behaglig stämning och 

fokus på kunden. Detta hävdar vi kan vara ett steg på vägen för att överträffa kundens 

förväntningar. 

 

Ø Vi kan utifrån vårt resultat rekommendera att Personal Shoppers kan fördela en 

makeover på två tillfällen istället för ett. Att ha en makeover på ett tillfälle innebär att 

kunderna blir väldigt trötta i slutet av processen vilket kan generera i att 

slutupplevelsen kan kännas sämre än de egentligen upplever tjänsten. Vi vill därmed 

rekommendera att Personal Shoppern bör ge kunden ett alternativ om att kunna 

fördela makeovern på två dagar. Detta då alla kunder har olika behov och 

förutsättningar. Vi vill därmed rekommendera att Personal Shoppern ena dagen kan gå 

igenom ett personlighetstest/intervjublad med kunden samt utför stilanalys samt 

färganalys. Den andra dagen kan Personal Shoppern utföra sminkning och klippning 

på kunden samt tar fram en personlig garderob som kunden får prova. Detta tror vi gör 

kunden mer lyhörd och gör att hon tar in mer intryck av dagarna. Kunden orkar också 

vara aktiv och delta i tjänsten. I och med att Personal Shoppern delar upp makeovern 

på två dagar tror vi att det medför att kunden får en uppfattning av att tjänsten är värd 

pengarna och att det skapas en starkare motivation till att boka tjänsten. 
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Ø Vi föredrar också att det bör finnas två olika sorters makeovers i form av en mindre 

och en större. Detta då priset är ganska högt på makeovern i dagsläget. Utifrån vårt 

resultat har vi fått fram att respondenterna tycker att det är ett högt pris och tanken är 

att det ska finnas alternativ att välja mellan. Det är viktigt att Personal Shoppern 

tillfredsställer de olika konsumentgrupperna. 

 

Ø Majoriteten av respondenterna önskade att få en färganalys i makeovern vilket gör att 

vi starkt rekommenderar detta då det efterfrågas.   

 

Ø Vi vill även råda att Personal Shoppern är tillgiven och lyhörd. Hon ska lyssna på sina 

kunder och försöka göra allt för att de ska bli nöjda. Även att andra får vara med på 

makeovern om det önskas, exempelvis när det gäller makeovers som någon fått i 

present. Detta är extra viktigt då det gäller ett högt pris samt exklusiva kläder.  

 

Ø Personal Shoppern bör även vara lugn och kommunikativ. Hon ska lyssna på kunden 

och sätta kunden i fokus under hela dagen, kunden ska känna sig i rampljuset. Därmed 

ska Personal Shoppern ägna sig åt kunden de timmar som hon har bokat. Vi 

rekommenderar starkt att ha en annan anställd som tar hand om butikens telefon och 

försäljning under tiden en makeover pågår. Personal Shoppern får inte verka stressad 

eller oroväckande då detta smittar av sig på kunden vilket genererar i negativ 

upplevelse och marknadsföring.  

 

Ø Vi har även utifrån vårt resultat fått fram att vissa intervjupersoner vill se sig själva i 

spegeln när Personal Shoppern gör om kunden med smink och hår. Detta menade de 

var för att lära sig mer om dessa delar. En rekommendation vi vill ge till Personal 

Shoppern är att fråga varje kund om de vill vara delaktiga och se sig själva i spegel 

eller inte, åter igen se till vilket behov kunden har. Detta för att göra respektive kund 

nöjd och tillfreds med tjänsten.  

 

Ø Om det mot förmodan sker ett missförstånd mellan Personal Shopper och kund anser 

vi att det är ännu viktigare att här överträffa kundens förväntningar, detta kan räddas 

genom att ge det där lilla extra och att verkligen lyssna på kunden och se upp till 

hennes behov. 
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Ø Vi vill också rekommendera att alltid ta kort på kunden före, under och efter 

processen. Detta kan vara bilder på när hon stylas och provar de olika 

klädkombinationerna. Det kan vara kul för kunden att ha med sig och visa för sina 

vänner och berätta om dagen. Det kan skapas ett samarbete med en fotograf om att ta 

slutbilder vid slutet av processen när kunden är omgjord, stylad och bär nya kläder. 

Det är då angeläget att fråga kunden om hon är intresserad av att ta slutbilder. Detta 

kan alltså bli en frivillig tjänst att föreslå då kunderna har olika behov av tjänsten. I 

övrigt ser vi att bilderna som tagits under dagen sätts in i ett album som ser 

rekommenderligt och stilmässigt ut som blir som en personlig marknadsföring via 

kunden ut till hennes familj, vänner och släkt.  

 

Ø Personal Shoppern bör marknadsföra tjänsten där 45-65 åriga kvinnor befinner sig då 

vi fått fram genom undersökningen att den typiska kunden ingår i denna åldersgrupp. 

Vi vill därmed rekommendera tidskrifter som Amelia, Feminina, Tara och Damernas 

Värld. Även lokala tidningar i Varberg, Falkenberg och Halmstad ger resultat.  

 

Ø Vi rekommenderar även att hitta samarbeten och nya tankesätt och utgå från kundens 

intressen och vad hon gör på fritiden. Detta skulle kunna vara en slags kundkväll/event 

där kunderna skulle få ett smakprov på vad tjänsten Personal Shopper innebär. Vi kan 

utifrån vår undersökning konstatera att trädgård och matlagning är två intressen som är 

omtyckta inom denna konsumentgrupp. Profiler som Bosse Rappne, Ernst 

Kirchsteiger och ett lokalt bageri hade varit bra samarbetspartner för att kunna erbjuda 

en helhetsupplevelse för både gamla kunder men också nya. Vi anser att kundvård ger 

lojala kunder.  

 

Ø Slutligen vill vi rekommendera att Personal Shoppern alltid gör en uppföljning med 

kunden. Att skicka ut ett formulär några dagar efter besöket med frågor om nöjdheten, 

reflektioner kring besöket, förslag till annat, om upplevelsen motsvarade hennes 

förväntningar etc. Detta gör att Personal Shoppern visar uppskattning och omtanke 

samt får reda på vad kunderna vill få ut av tjänsten och påverka om den kan bli bättre. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuunderlag till Personal Shopper 

1. Ålder 
2. Arbete/titel 
3. Intressen 
4. Utbildning 
5. Erfarenheter 
6. Vad är en Personal Shopper enligt dig? 
7. Varför tror du att kunder tar kontakt med dig? 
8. Hur ser ett typiskt kundmöte ut vid ett Personal Shopper-besök? 
9. Vad är det första du gör? 
10. Vad utgår du ifrån? 
11. Nämn tio ord eller begrepp som du vill förknippa med upplevelsen som du vill 

förmedla till kunden. 
12. Hur ser din typiska kund ut? 
13. Hur arbetar du utifrån kunden? 
14. Vad är identitet för dig? 
15. Hur arbetar du utefter kundens identitet? 
16. Hur bygger du upp en ny identitet? 
17. Har kunder någon egen bild av hur de vill se ut när de kommer till dig? 
18. Om ja, hur arbetar du utefter den bilden? 
19. Hur påverkar du kunden till att byta stil och prova det som kunden inte vill ha 

(exempelvis skärp i midjan)? 
20. Hur viktigt är det att välja rätt färg och inte den färg kunden tycker är snyggast?  
21. Vad tror du att du spelar för roll när kunden handlar produkter under Personal 

Shopper-besöket? 
22. Hur arbetar du fram de olika klädvalen? 
23. Hur hanterar du kunden åsikter och egen vilja? 
24. Har det hänt att någon kund har blivit missnöjd med resultatet? Om ja, hur hanterade 

du det?   
25. Har det förekommit att du har haft samma kund flera gånger? (Personal Shopper 

sammanhang) 
26. Hur har kunderna reagerat på resultatet? 
27. Genomför du någon uppföljning av besöket? Hur går du till väga? 
28. Använder du dig av resultatet från uppföljningen? 
 
Övriga kommentarer: 

 
 



  

 

Bilaga 2 
Intervjuunderlag till kunderna 

1. Ålder 
2. Familj  
3. Yrke/titel, inkomst? 
4. Utbildning 
5. Erfarenheter 
6. Intressen 
7. Favorit varumärke 
8. Favorit färg 
9. Vad klär du dig helst i?  
10. Hur ofta köper du kläder?  
11. Tycker du att det är roligt att gå i butiker och shoppa? 
12. Hur mycket spenderar du på kläder i månaden? 
 
13. Varför tog du kontakt med Eva? 
14. Hur fick du reda på att Eva erbjöd tjänsten Personal Shopper? 
15. Vad hade du för förväntningar innan besöket? Hur tänkte du dig att det skulle vara?  
16. Vad ville du få ut av tjänsten? (behovet) 
17. Hade du några speciella önskemål vid besöket? 
18. Har du tidigare använt dig av en Personal Shopper eller någon liknande tjänst? 

(stilrådgivare, färgrådgivare, stylist) 
 
19. Kom du med egna åsikter under själva processen? Exempel. 
20. Om Eva tog fram ett plagg som du mindre tyckte om. Hur reagerade du då? 
21. Om Eva inte tog fram de plagg som du önskade. Hur reagerade du då?  
22. Känner du att stilråden du fick och de klädesplagg som togs fram matchade din 

personlighet? Om ja, på vilket sätt är det du? 
23. Litade du på Eva? 
24. Vad anser du om hennes kompetens av utbildning och erfarenheter? 
 
25. Blev du nöjd med resultatet? Hur blev du nöjd?  
26. Har du pratat om besöket inför någon annan? 
27. Hur förklarar du din upplevelse av tjänsten för andra? 
28. Var det något du blev positivt överraskad till?  
29. Var makeovern värd pengarna? 
30. Handlade du något under besöket?  
31. Om ja, hur mycket? 
32. Om ja, hade du köpt det du köpte utan hjälpen av Eva? 
33. Om ja, är det något plagg som du inte använt som du handlade vid besöket? 
 
34. Vad var din känsla efter besöket? 
35. Fick du ut det du ville och önskade? 
36. Har tjänsten bidragit till ett annat synsätt på dig själv? (yttre, inre?) Om ja, hur har 

besöket påverkat dig? 
37. Hur togs du emot av Eva?  
38. Tog hon hänsyn till dina: 
- Önskemål? 



  

 

- Åsikter? 

- Din stil? 

- Din personlighet? 

- Din identitet? 

- Din kroppstyp? 

39. Vad är identitet för dig? 
40. Hur beskriver du din egen identitet?  
41. Upplever du att din identitet har påverkats av Eva? 
 
42. Känner du dig nöjd med dig själv? 
43. Har besöket påverkat din självkänsla? 
44. Hur har din självkänsla påverkats efter besöket? 
45. Hur har ditt tankesätt vid shopping ändrats? 
46. Vad tycker din familj, vänner, släkt om resultatet? 
47. Har du besökt butiken efter makeovern?  
 
48. Kommer du ihåg stilråden du fick av Eva?  
49. Tänker du på de stilråd och tips som Eva gav dig när du går i modebutiker och handlar 

andra plagg nu i efterhand? 
50. Har du handlat något efter de stilrekommendationerna du fick av Eva? 
 
51. Hur och vad anser du om: 
- Upplevelsen?  Dåligt 1  2  3  4  5 Mycket Bra  

- Priset?   Dåligt 1  2  3  4  5 Mycket Bra 

- Eva?   Dåligt 1  2  3  4  5 Mycket Bra 

- Din utvalda garderob? Dåligt 1  2  3  4  5 Mycket Bra 

- Tiden (antal timmar)?  Dåligt 1  2  3  4  5 Mycket Bra 

- Resultatet?  Dåligt 1  2  3  4  5 Mycket Bra 

52. Är det något som du hade velat ändra på? 
53. Motsvarade resultatet dina förväntningar? 
54. Blev du missnöjd med något? 
55. Vem tror du är den typiska Personal Shopper kunden? 
 
Övriga kommentarer: 

 

 
 
 
 

 



  

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 

 

 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA 

 


	1 Inledning
	1.1 Problembakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte
	1.5 Disposition

	2 Metod
	2.1 Undersökningen
	2.1.1 Datainsamlingsmetod för arbetet
	2.1.2 Utformning av resultat
	2.1.3 Validering av slutsats


	3 Fallföretaget
	3.1 Personal Shopper besöket – ett sanningens ögonblick
	3.2 Den typiska kunden
	3.2.1 Vem tror våra respondenter att den typiska kunden är?


	4 Teoretisk Referensram
	4.1 Konsumentbeteende
	4.2 Konsumentens köpprocess
	4.2.1 Köpprocess

	4.3 Konsumentens Identitet
	4.4 Servicekvalitet

	5 Resultat
	5.1 Konsumentens köpprocess
	5.1.1 Behovsidentifikation
	5.1.2 Informationssökning
	5.1.3 Alternativutvärdering
	5.1.4 Köp
	5.1.5 Utvärdering efter köp

	5.2 Identitetsskapande
	5.3 Servicekvalitet

	6 Slutsats
	6.1 Förslag till vidare studier

	7 Rekommendationer till Personal Shopper
	Bilaga 1
	Bilaga 2

