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Sammanfattning 

Konsumtionen av skor och kläder har ökat med 50 % mellan åren 2000 och 2010. Detta gör att 

skobranschen är ytterst intressant att kolla närmare på i synnerhet då landets skokedjor fått 

nedslag på servicen enligt en undersökning som DN genomfört. Problemet som uppsatsen 

bygger på är: hur påverkar säljare kundnöjdheten i skobutiker? Vad vill olika kundtyper ha för 

sorts säljare?  

 

För att få större förståelse för detta problem tar uppsatsen upp relevanta teorier om 

försäljningsteknik, anpassningsbar försäljning och olika kundtyper. I dessa teorier beskrivs hur 

viktigt det är att säljaren anpassar försäljningen efter kundens behov samt att det finns många 

olika kundtyper och hur man ska anpassa sig efter deras specifika behov. För att 

undersökningens resultat skulle få stor trovärdighet och tillförlighet valdes det att utföra den 

kvantitativa metoden och ett urval av 90 stycken respondenter valdes ut till undersökningen. 

Dessa valdes att delas upp på tre olika skobutiker, 30 stycken per butik. Undersökningen skulle 

klargöra hur respondenterna upplevde butikernas service samt vilken kundtyp de tillhörde och 

även vilken typ av säljare de föredrog. Resultatet av undersökningen visade att säljarens roll i 

skobutiker har stor betydelse samt att de flesta kunder efterfrågar en säljare som är tillgänglig, 

har god kontakt med sina kunder och lyhörd. Det kan vara svårt att helt och hållet urskilja olika 

kundtyper och vad dessa vill ha för sorts säljare då varje kund är unik och speciell. Det går dock 

att se mönster och sammankopplingar med det teorin påvisar till en viss grad, då undersökningen 

även har gett nya infallsvinklar på vissa delar. Så som att vissa kundtyper inte föredrar den typ 

av säljare som teorin påvisar samt att olika kundtyper vill att produkter ska presenteras på olika 

sätt. 

 

Abstract 

The consumption of shoes and clothes has increased with 50 % between the years 2000 and 

2010. This makes the shoe industry especially interesting to look closer to in particular because 

of the bad service in shoe stores in the country according to DNs investigation. The problem of 

the essay is building on: how do sellers influence consumer’s satisfaction in shoes stores? What 

do different types of consumers want in sellers?  
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To build understanding for this problem this essay is presenting relevant theories about selling 

techniques, adapting selling and different types of consumers. This describes the importance of 

adapt selling after the consumer special needs and different types of consumer and how to adapt 

selling to these different types. The selected selection with 90 respondents will make a 

quantitative method and to make the study’s results with a lot of credibility and reliability. 

The respondents divided in three different shoe stores, 30 in each store. The study was to clarify 

how the respondents experienced the stores service and which types the costumers belong to and 

also which type of seller they preferred. The result of the study showed that the roll of the seller 

in shoe stores have big influence and that most of the costumers requesting a seller that is 

available. It can be hard to fully discern different types of costumers and what kind of seller they 

want then each costumer is unique and special, but it is possible to see a pattern and 

interconnections according to the theory and the study has also given the essay new approaches 

on certain parts. As certain types of costumer do not prefer the kind of seller that the theory 

indicates, and the different types of costumers want the products to be presented in different 

ways. 
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1 Inledning 

Denna rapport kommer att behandla ämnet säljteknik på grund av den ökade konsumtionen av 

skor samt att det finns förbättringsmöjligheter inom området. Personalens agerande kan till viss 

grad skrämma bort kunderna, vilket gör att dessa väljer konkurrenterna.  

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Som kund upplevs ofta brister i servicen inom detaljhandeln, det förekommer ofta att kunder 

vänder sig till företagets konkurrenter på grund av detta. Det sägs att tre av fyra kunder lämnar 

en butik för att de tycker att de inte fått hjälp eller att personalen är skrämmande (Ekberg & 

Lohmander, 2004).  Service blir allt viktigare och kunderna blir mer och mer medvetna om sina 

köp samt har allt fler valmöjligheter. Service är lättare att åtgärda än lönsamhetens andra delar så 

som till exempel ekonomi och marknadsföring, men även på grund av detta så har företagen 

stora problem inom detta område. Det kan bero på att personalen och ledningen inte har 

tillräckligt med utbildning inom serviceområdet och därmed inte förstår vikten av god service 

och vad som menas med detta samt hur stor påverkan det har på kunderna.  På grund av de 

brister i servicen som finns i skoaffärer enligt DNs undersökning 2011, har det valts att utgå från 

kundernas perspektiv och hur dessa upplever servicen i skobutik A, B och C. Detta kommer 

undersökas i form av en kvantitativ undersökning. Enligt statistiska centralbyrån så har 

skoförsäljningen ökat markant över en tioårsperiod
1
. Det går även att se genom 

konsumtionsrapporten 2011 där försäljningen av skor och kläder har ökat med ett snitt på 4,1 % 

per år mellan 2000 och 2010. En jämförelse mellan 2000 och 2010 påvisade en ökning med totalt 

50 %, där den största delen är sko konsumtionen
2
 , detta innebär att skor är en viktig del för 

Sveriges befolkning vilket gör att området blir relevant att undersöka och förbättra dess service.  

 

Med passiva säljare menas säljare som håller sig mer i bakgrunden och låter kunderna få 

utrymme samt låter kunderna bestämma och tänka själva
3
. Att vara passiv kan även kopplas 

samman med att vara diskret vilket innebär att säljaren håller en låg profil samt kan hantera svåra 

situationer utan att bli känslomässigt involverad (Roos, 2009). Medan aktiva säljare är mer alerta 

och försöker påverka kundens val så mycket som möjligt
4
. Att vara aktiv kan kopplas samman 

                                                             
1 www.ssd.scb.se 
2 Konsumtionsrapporten, 2011 
3 www.ne.se 
4 www.ne.se 
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med att vara alert och innebär att hela tiden iaktta och erbjuda service så fort det blir nödvändigt 

(Roos, 2009). För att vara en bra säljare krävs det att vara lyhörd och att anpassa sin passivitet 

och aktivitet utefter vad kunden vill ha i specifika situationer. Däremot om säljaren är för aktiv, 

det vill säga att denne är för framfusig så blir säljaren inte omtyckt, även om säljaren upplevs 

vara för passiv så uppfattas denne som nonchalant och blir därmed inte heller omtyckt, därför är 

det viktigt att kunna balansera mellan dessa. Ett tecken på aktivitet kan exempelvis vara ett 

leende på läpparna samt ett ”hej” från säljaren för att visa att kunden har blivit sedd, även om 

den vill ha en mer passiv säljare som endast kommer vid behov. Detta går att koppla samman 

med empowerment som visar att kunden vill känna frihet och kontroll över situationen (Roos, 

2009). Dessa säljtekniker har både för- och nackdelar men det är även viktigt att personalen 

anpassar sig efter hur situationen ser ut och hur kunderna beter sig (Weitz, Sujan, Sujan och 

Mita. 1986). Alltså så finns det mycket som behövs ha i åtanke när försäljaren formar en 

personlig försäljningsteknik. Denna rapport kommer fokusera på servicen inom skobutiker då 

dessa har stora problem inom detta område enligt en undersökning som DN ekonomi publicerade 

6 maj 2011. Undersökningen bestod av att företaget Daymaker gjorde besök i butikerna fem 

gånger för att bedöma hur hjälpsamma och hur mycket produktkunskap säljarna i skobutikerna 

besitter. Inom skobutiksbranschen är det oerhört viktigt med en bra service eftersom de allra 

flesta kunder som besöker butikerna är beroende av detta. Men ändå finns det stora problem 

inom detta område och i vissa kedjor finns det enligt denna undersökning bara en kundnöjdhet på 

cirka 30 % samt så ligger branschen generellt runt 50 % 
5
. På grund av det stora intresset hos 

Svenska folket för skor och kläder i synnerhet skor
6
 samt bristerna som finns inom denna 

kategori
7
 kommer denna rapport bjuda på en djupare förståelse och analys inom detta ämne.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar säljare kundnöjdheten i skobutiker? Vad vill olika kundtyper ha för sorts säljare 

och produktpresentation? 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet är att ta reda på hur säljares beteende och säljtekniker påverkar kunderna och möjlighet för 

att ett köp genomförs, samt att ta reda på vad olika sorters kundtyper efterfrågar hos en säljare 

                                                             
5 www.dn.se 
6 Konsumtionsrapporten, 2011 
7 www.dn.se 
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och hur de vill att denna ska vara. Vill exempelvis vissa kundtyper att säljaren ska vara mer 

passiv medan andra vill ha en mer aktiv säljare? 

 

Att hjälpa butiker inom detaljhandeln att komma fram till en säljteknik som gynnar både 

kunderna samt butikerna. En analys av skobutikerna A, B och C kommer att genomföras för att 

se hur deras service upplevs utifrån kundens perspektiv samt även för att kunna få fram och se 

vad olika sorters kundtyper vill ha för säljare. Detta kommer leda till för- och nackdelar ur 

kundens perspektiv och vad de olika kundtyperna efterfrågar för typ av säljare. För att även 

kunna ge förslag till förbättringar på hur dessa butiker kan utveckla personalens syn och 

agerande på servicen. Ett annat syfte med rapporten är att dessa förslag på längre sikt ska leda till 

nöjdare kunder samt en positiv mun till mun metod (Pettijohn, 2002). 
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2 Teoretisk referensram 

På grund av den stora konsumtionen av detaljhandels varor är konkurrensen stor och det blir 

allt viktigare att behålla kunderna, samt hålla ett högt snitt köp. Därför är det som säljare viktigt 

att tänka på vilken teknik som används vid mötet med olika sorters kunder. Det finns många 

olika teorier och principer men grundregeln är att anpassa sig efter kunden och situationen. 

Denna teori har valts på grund av att den är relevant utifrån uppsatsens problemformulering 

och syfte. Den teoretiska referensramen behandlar därmed teorier om säljare, kunder och 

produktpresentation. 

 

2.1 Teorier om säljare 

2.1.1 Försäljningsteknik 

För att en kund ska kunna genomföra ett köp måste den vara mogen för det, vilket innebär att 

säljaren måste var tillräckligt skicklig för att få kunden att känna sig mogen. Känner kunden att 

den inte är mogen så har säljaren gjort ett eller flera misstag på vägen genom 

försäljningstekniken. Ett problem som ofta görs är att säljare tenderar att packa på kunden 

produkter som den inte behöver istället för att försöka hjälpa kunden att lösa dennes problem vid 

köp. Detta görs genom att säljaren analyserar kundens behov, lyssnar och kommer med lösningar 

till kunden för att på så sätt hjälpa den att lösa dennes problem (Rosell, 2011). För att kunna bli 

en bra försäljare så handlar mycket även om ens personliga egenskaper, alltså personliga 

egenskaper påverkar i stor grad hur bra säljaren kommer att lyckas som försäljare. Det är inte 

bara de som är födda med de rätta egenskaper som lyckas utan även andra som har svårare för 

försäljning, men då gäller det att aktivt förbättra och utveckla försäljningstekniken (Rosell, 

2011). 

 

Det finns olika sorters försäljningstekniker som går att använda, exempelvis personlig 

försäljnings. Det är den enda försäljningsteknik som direkt påverkar kunders behov och 

föreställningar. Säljaren har här möjligheten att göra en marknadsundersökning utifrån varje 

kund och möjligheten att kunna göra en försäljnings presentation på allt som säljs. Detta går att 

ha nytta av genom att se vad som går bra och vad som går mindre bra, på det här sättet går det att 

se vilken vara som har störst efterfrågan och vilken säljare som säljer mest i företaget (Weitz, 

Sujan, Sujan och Mita, 1986). 
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När kunderna köper en produkt är det inte produktens särdrag som till exempel ”hur många 

procent fiber den innehåller” utan vilka fördelar detta ger kunden till exempel ”det är nyttigt”, 

”bra för magen” och ”leder till ett hälsosammare liv”. Särdragen beskriver produkten men det är 

fördelarna som gör att den blir säljbar. Det bästa sättet att presentera produkten på är att göra 

kunden påmind om vad denne sagt till säljaren och vad kunden efterfrågat. För att visa hur 

produktens särdrag och fördelar möter kundens behov, måste säljaren bevisa att detta är rätt 

produkt för kunden. De flesta människor tror mer på sådant som är tryckt än på vad personer 

säger vilket gör att säljaren med fördel kan visa det som är tryckt på till exempel kartonger. Ett 

ännu bättre sätt är att demonstrera produkterna så kunden verkligen kan uppleva att de fungerar. 

Det är bra att visa kunderna produkter för att se deras reaktioner och sedan lättare kunna hitta 

den produkt som passar för den specifika kunden (Ekberg & Lohmander, 2004). 

 

Det är även grundläggande att tänka på att kunden aldrig får känna att den är okunnig och inte 

behöver spela smart, det är acceptabelt att inte kunna allt men det är då viktigt att säljaren 

försöker ta reda på detta (Jones, 1999). Det är viktigt att säga saker på rätt sätt och till exempel 

inte använda fraser som den är ”tyvärr slut” eller ”nej, tyvärr” och ”jag tror det”. Dessa ord är 

förbjudna eftersom de ger en väldigt negativ klang samt uppfattas oprofessionellt. Säljaren ska 

även tänka på att inte lämna onödig information om till exempel leveranstid innan kunden har 

bestämt vad den ska köpa eftersom detta bara påverkar köpet negativt. Det finns en fras som kan 

användas som inte verkar påträngande utan ofta bara fångar intresset hos kunden, detta är: ”såg 

du den här?” då det väcker nyfikenhet. En annan viktig del för säljaren att tänka är att erbjuda 

kompletterande produkter vilket blir en service till kunderna exempelvis batterier till ficklampa, 

detta är ett bra sätt att öka försäljningen. 

Det är inte alltid att kunderna direkt vill ha produkten säljaren erbjuder och det händer ofta att 

säljaren möts av invändningar. Det som behövs göras då är att säljaren tar reda på vad som ligger 

bakom invändningen. Är det så att kunden försöker pressa ner priset eller behöver de mer tid, då 

är det viktigt att säljaren försöker anpassa sin försäljningsteknik efter detta. 

 

2.1.2 Anpassningsbar försäljning 

Det finns även anpassningsbar försäljning, vilket hör ihop med personlig försäljning, som 

innebär att säljaren anpassar sin försäljning efter situationer (Weitz, Sujan, Sujan och Mita, 

1986).  
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Som säljare är det viktigt att förstå kunden, vilket innebär att det är viktigt att förstå vad kunden 

är ute efter och även vad den vill ha ut av säljaren. Säljaren ska alltså inte följa ett enkelt 

”manus” där allt står skrivet om hur en säljare ska vara utan det handlar om att anpassa 

säljtekniken utefter vad det är för kund. Därför är det viktigt att säljaren lyssnar på de kunder 

som vill bli hörda och ger information om olika produkter till de kunder som vill det (Howard, 

Zolner och Kyle, 1985). Varje säljare ska agera utefter sin marknad eller butik för att få gensvar 

från olika kunder. Det går att säga att varje säljare blir ett lager med olika kunskap och förståelse 

om kunder, den kunskap som varje säljare fått kan denne vid senare tillfällen ta hjälp av och 

använda vid enskilda situationer. Det finns en process som säljare går igenom som är basen för 

anpassningsbar försäljning, denna process går till på följande sätt: Först och främst börjar det 

med säljarens utveckling och intryck av kunden som är ett viktigt steg i säljprocessens fortgång 

(Howard, Zolner och Kyle, 1985). Sedan är det dags för säljaren att på ett strategiskt och 

objektivt sätt formulera och anpassa kommunikationen efter kundens behov, därefter ska säljaren 

kommunicera med kunden. Slutligen träder effekten av stegen i kraft och en anpassningsbar 

försäljning har bildats. 

 

2.1.3 Bemötande 

Ofta upplevs säljare som mycket sociala personer som ofta för långa samtal, en bra säljare är en 

person som lyssnar på kunderna, ställer rätt frågor som gör att kunderna på sätt och viss säljer 

produkten till sig själva (Howard, Zolner och Kyle, 1985). Det är viktigt att säljaren försöker ta 

reda på vad det är kunden är ute efter och då formulera frågor därefter. Istället för att säljaren 

formulerar öppna frågor är det bättre att frågorna smalnas av till ledande frågor, alltså att 

frågorna formuleras för att få styrda svar, för att få svar från kunderna som ger mycket relevant 

kunskap. Det leder till att kundens problem kan lösas för att undvika att kunden köper något den 

inte är i behov av, därefter är det relevant att ställa frågor på den lösning som presenterats, för att 

sedan ställa frågor som avslutar säljprocessen. Om kunderna efterfrågar en speciell produkt är 

det bättre att säljaren besvarar frågan med ytterligare en specifik fråga speciellt om analysen av 

vad kunden efterfrågat inte blivit helt genomförd. Det är viktigt att säljaren alltid försöker 

översätta det kunderna säger till något som kommer tillfredsställa deras behov (Ekberg & 

Lohmander, 2004). 
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Ofta upplevs säljare som lite för aktiva när kunder kommer in i butiken, detta visar sig i form av 

att säljaren frågar ”kan jag hjälpa till” innan kunden har hunnit se sig om och i 95 % av fallen 

blir då responsen på denna fras ”Nej tack jag kollar bara”. Detta visar att kunderna gärna vill ha 

lite utrymme och det bästa sättet för säljaren att bemöta kunderna är med ordet ”hej”, detta ord 

visar att kunden blivit uppmärksammad, ordet ställer inte några krav vilket får kunden att känna 

sig mer bekväm (Jones, 1991). Det är viktigt att kunden får kolla in sortimentet och få en 

överblick innan de vill ha hjälp, det är viktigt att säljaren är alert och följer med på vad som 

händer. I de flesta fall går det att läsa av om kunden behöver hjälp genom att denne ser 

fundersam ut (Ekberg & Lohmander, 2004). Det är ofta sex saker som är avgörande för om 

kunden vill ha en första kontakt, det första är hälsningen, det andra är att personen ler och ser 

vänlig ut. Det tredje är att säljaren är kompetent och tycker om sitt arbete. Fjärde delen är att 

säljaren är genuint intresserad samt få kunden bekväm med situationen, genom att vara ödmjuk 

och omtänksam. Femte delen är att besitta rätt attityd samt vara hjälpsam (Dobbins, 1997), den 

sista delen är att känna av situationen, vill kunden titta själv eller ha hjälp med en gång. 

 

Det finns även tio stycken olika knep som får personer att tycka om säljaren snabbt. 

1. Säljaren visar intresse genom att rikta all uppmärksam mot kunden 

2. Att ge komplimanger är effektivt däremot är det viktigt för säljare att tänka på att 

komplimanger för utseende kan missuppfattas, det går alldeles utmärkt att ge 

komplimanger för handlingar och smak. Däremot är det viktigt att dessa är äkta eftersom 

komplimanger aldrig ger önskad effekt om de inte är menade 

3. Ge komplimanger (Cialdini, 2010) för hur kunden är som person exempelvis om de är 

roliga eller smarta 

4. Det är viktigt att vara lyhörd. Fundera på vad som ska sägas och det är viktigt att säljaren 

inte avbryter kunden, detta är viktigt även om säljaren redan vet vad kunden ska säga. 

5. Titta på kunden och ha lagom med ögonkontakt. 

6. Koppla tillbaka samtalet till något som säljaren och kunden tidigare pratat om. 

7. Gärna använda ord som” jag förstår” eller ”berätta mer”. 

8. Försöka börja samtalet med en neutral fras som att fråga: ”är det fint väder ute” eller 

liknande. 

9. När kunden väl visat intresse bör säljaren demonstrera produkten eftersom chansen till köp 

då ökar markant. 
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10. Om kunden efterfrågar en speciell produkt ska inte säljaren förklara var denna finns utan 

följa med kunden och visa var den finns. 

 (Ekberg & Lohmander, 2004). 

 

Vid försäljning av produkter i en butik är det inte själva produkten i sig som butiken säljer först 

och främst, utan det är säljaren och butikens image som säljs i första hand. Kunderna granskar 

ofta säljarna från topp till tå, funderar över om det är en person de kan lita på, respektera och 

tycka om. Det är viktigt i butik att behandla alla kunder med samma respekt oberoende av hur 

dessa ser ut. Om inte kan det leda till att butiken får ett dåligt rykte och en negativ mun till mun 

metod, samt gå miste om kunder, som troligtvis kommer välja konkurrenterna (Pettijohn, 2002). 

Dessutom är det viktigt att säljaren inte tror att den vet allt, då det oftast blir svårt för den att bli 

omtyckt, det är viktigt att säljaren inte har för stort ego och arbetar i butiken av anledningen att 

ge bra service till kunderna (Ekberg & Lohmander, 2004).  

 

Agerandet ska ske utifrån att varje sekund en kund måste vänta tänker denne mindre bra saker 

om säljaren och företaget. Om säljaren är upptagen är det viktigt att säljaren uppmärksammar 

kunden genom att säga ett snabbt ”hej”, eftersom de flesta kunder inte alls tycker om att inte bli 

märkta. Det är viktigt att säljaren tänker på att det är en ny miljö för kunden och att ge den 

utrymme, då det kan kännas påträngande för kunden om säljaren står för nära när den säger 

”hej”. De flesta människor har ett område runt omkring dem som de inte vill att säljaren ska gå 

innanför. Säljaren bör tänka på att kunderna först ser och sedan hör den, exempelvis är det 

viktigt att vara noga med den personliga hygienen samt ha en positiv inställning och kunna bjuda 

till lite extra. Det är bra att väcka sympati och fysisk attraktivitet för att övertyga kunderna 

(Cialdini, 2010). Det är viktigt att säljaren visar att den är produktiv och driven så att kunderna 

uppfattar säljaren som intresserad av arbetet. Att de anställda bär namnskyltar och presenteras på 

exempelvis en vägg är också bra då detta ger en bra bild av butiken som visar att den är stolt 

över sina anställda. Det är hur intresserad säljaren har varit för kunden som avgör om den 

kommer tillbaka. När kunden betalar kan säljaren smickra lite extra genom att berömma valet 

eller säga att de har en likadan hemma (Jones, 1999). 

 

2.1.4 Olika typer av säljare 

Det förekommer olika typer av säljare och det är i högsta grad säljarens egen motivation och 
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personlighet som avgör säljstilen. Nedan redogörs för två olika typer av säljare den första är 

säljare A, detta är en säljare som tycker om att arbeta i ett högt tempo och är mycket 

tävlingsinriktad och känner väldig tidspress. Dessa typer av säljare har lätt att få hälsorisker som 

är förknippade med stress. Det positiva med dessa säljare är att de ofta uppnår höga resultat, får 

en intern status samt har hög arbetstillfredsställelse. Till nackdelarna hör tidspress, 

prestationsångest och sömnsvårigheter. Generellt är dessa säljare tävlingsbenägna, jobbar gärna 

snabbt och energiskt samt otåliga av att vänta på andra. Tycker om att argumentera och 

förhandla och gör oftast bäst i från sig i lite mer komplexa säljsituationer. En typ B säljare tar i 

stället kundsituationen mycket allvarligt, resultatet blir ofta stelt, dåligt samt så känner säljaren 

hög prestations press i samma situation som typ A säljare. Typ B säljare gör bäst ifrån sig i 

situationer som är mindre komplexa och lätta att utföra där de slipper känna så hög prestations 

press. Olika säljare fungerar bra i olika situationer och det är viktigt att säljaren anpassar sig 

därefter då detta underlättar för både säljare och kunden (Laurelli, 2003). 

 

Det finns inte bara en säljstil som är den rätta och det är så en säljare ska vara, utan det finns 

flertal olika alternativ beroende på personliga egenskaper. Alltså har alla säljare sin personliga 

stil men de flesta tillhör en av fyra kategorier. Dessa fyra kategorier på säljstilar är den 

strukturerade, den sociala, den entusiastiske och den drivande säljaren (Rader, 2005). Det finns 

både för-och nackdelar inom alla dessa kategorier. Den strukturerade säljaren är en person som 

har stor kontroll och struktur på vad som är rätt och fel inom företaget. Denne person är noga 

med att följa alla regler som finns tillhanda, men även att se till och veta vad alla gör runt 

omkring. Fördelar med denne är att den har god planering, är duktig på att följa upp arbeten som 

görs, är väldigt noggranna med allt som görs samt så är de väldigt pålitliga. De nackdelar som 

finns är att den strukturerade säljaren är dålig på att samarbeta då denne arbetar bättre för sig 

själv, svårt med förändringar i verksamheten samt att dessa säljare använder gamla lösningar och 

är inte särskilt nytänkande. Den sociala säljaren är en person som känner många och har en nära 

kontakt med sina kunder, det är även en person som är en god lyssnare. Fördelar med denna 

säljstil är att säljaren är bra på att skapa goda och hållbara relationer, skapar förtroende, är duktig 

på att lyssna på andra och får god sympati. Nackdelarna med denna typ är att personen har svårt 

att säga nej och har därmed lätt att ta på sig för mycket, inte bra på att skapa bra lösningar på 

problem utan vill hellre ha en god stämning runt omkring. Denna typ av säljare kan även till viss 

grad kopplas ihop med typ B säljare (Laurelli, 2003), som nämnts tidigare i rapporten, då båda är 
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rädda för att göra fel och vill vara kunder till lags.  Därefter kommer den tredje kategorin av 

säljare som är den entusiastiske som är väldigt idérik och har lätt att komma med nya idéer som 

andra följer med. Det är också en person som är väldigt villig att anta nya utmaningar. Det finns 

många saker som inte är denne person till någon fördel då den lätt kan kännas otydlig, har svårt 

att komma fram till passande beslut och även att personen är lite för entusiastisk och har många 

bollar i luften som inte blir klara. 

 

Den fjärde kategorin som är den drivande säljaren som är en person som vet vad den vill och har 

ett klart mål att nå, tror på sig själv, har en realistisk syn på företaget och hur mycket säljaren kan 

tillgodose kundernas önskemål. Det som kan bli den drivande personens nackdelar är att den är 

för målinriktad så att den förbiser andra viktiga händelser runt om när det inte går som den vill. 

Säljaren har en stark vilja då den vill nå till sina mål och kan då göra allt för att nå dem, en annan 

nackdel är att personen har svårt att lyssna på andra då den anser att denne alltid vet bäst (Rader, 

2005). Den drivande säljaren kan kopplas samman med typ A säljare (Laurelli, 2003) som 

nämnts tidigare, typ A säljare är precis som en drivande säljare eftersom de vet vad de vill och är 

väldigt tävlingsinriktade, har målet i sikte samt kan bli lite trångsynta på grund av detta. I 

slutändan är det ändå viktigt att som säljare anpassa sig efter situationen och se vad kunden vill 

ha samt se till dennes behov. Det är viktigt att lyssna på de kunder som behöver det och att ge 

information om olika varor till kunder som ber om detta (Howard, 1995). 

 

2.2 Teorier om kunder 

2.2.1  Kunder som bara tittar 

80 % av alla kunder som går in i en butik säger att de bara tittar, detta för att de kan känna sig 

lite rädda och ser säljaren som väldigt påträngande (Jones, 1999). Det finns några knep för 

säljaren att närma sig dessa kunder. Det första är att säljaren svarar på ett positivt sätt när dessa 

säger att de bara tittar, till exempel genom att säga ”vad trevligt”. Nästa steg är att säljaren ställer 

frågor som inte verkar hotande för kunden. Som till exempel ”har du handlat här förut?”  Om 

svaret då är ”ja” kan en ny avdelning presenteras om en sådan finns eller om svaret är ”nej” kan 

säljaren förklara butikens olika delar. Nästa steg är att säljaren är lite mer specifik till exempel 

frågar om kunden vet vad den letar efter och då erbjuda att hjälpa till att hitta detta. Självklart är 

det grundläggande att säljaren har i åtanke att många kunder helst bara vill gå runt själva och titta 

en stund, det är då viktigt att säljaren försöker känna av situationen (Ekberg & Lohmander, 
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2004). 

 

2.2.2 Olika typer av kunder 

Det är viktigt att säljaren har förståelse för kunder och vet om att det finns många olika sorters 

människor som ser världen på olika sätt. Säljare har större förståelse för de kunder som påminner 

om dem själva, dessa kunder kan även kategoriseras utefter olika kundkategorier.  

1. Den första kategorin är ”allas vän” detta är en person som är mycket social och 

entusiastisk, samt älskar att prata och dela med sig av berättelser. Dessa personer impuls 

köper ofta varor och vill gärna ha uppmärksamhet. När det gäller att sälja till dessa 

personer är det viktigt att säljaren behandlar de som en vän och ställa ledande frågor som 

gör att kunden känner att den är engagerade i beslutet.  

2.”Kunden utan känslor” den här typen av kund känns ofta sur, den kan upplevas som tråkig 

och är väldigt stabil. Det är viktigt att säljaren låter denna typ av kund fundera över köpet 

utan att stressa den och visa att det är acceptabelt att kunden tar lång tid på sig.  

3. ”Perfektionisten” denna typ av kund har stor koll på vad saker kostar och räknar och 

jämför samt måste ha så mycket fakta som möjligt innan ett köp kan genomföras. Det är 

här viktigt att säljaren visar vad den kan och berätta mycket fakta för att övertala kund.  

4.”Soffpotatisen” detta är en person som avskyr förändringar och helst av allt bara sitter 

hemma och kollar på tv. Denna person har förmodligen gett sig ut på grund av att något 

gått sönder och det bästa sättet att möta kunden är genom att säljaren gör valet vilket 

förmodligen kommer att leda till köp.  

5. ”De som vet allt” denna kategori vill känna att de är viktiga, de försöker ofta åstadkomma 

detta genom att dumförklara andra och försöker ingå diskussioner. Det bästa sättet för 

säljaren att få denna typ av kund att köpa är genom att ge den smicker och beröm för att 

den är så insatt samt ge komplimanger.  

6. ”Gnällobert” allt är skit och det bästa som finns är när folk runt omkring känner sig ledsna 

och också upplever att allt är skit. Det är viktigt att säljaren visar empati för dessa sorters 

kunder till exempel genom att använda fraser som ”jag vet vad du känner, men med 

denna produkt känns det bättre”.  

7. ”Velputte” denna kategori är människor som har svårt att ta beslut och kan vara rädda för 

att bestämma sig. Dessa människor har en inbyggd oro och det bästa sättet att sälja till 

dessa är att säljaren bestämmer åt dem, de blir då lättade eftersom de inte behöver ta det 



Högskolan i Skövde  2012-05-10 

Butikschefsprogrammet Pernilla Vigstrand Stenberg 910215-1520 

Examensarbete VT 2012 Sofie Lagset 870419-6289 

 

17 
 

jobbiga beslutet själva (Ekberg & Lohmander, 2004). 

 

Det finns även olika inköpsstilar hos kunder som består av dessa fyra olika kategorier 

strukturerade, sociala, entusiastiska och drivande kunder. Den strukturerade kunden är en kund 

som har stor kontroll runt omkring sig, har ett enormt kontrollbehov samt att denne vet precis 

vad den vill ha, vilket inte får brytas då kan säljaren förlora denna kund. Att lyckas bäst med en 

sådan typ av kund är att säljaren backar lite och låter kunden bestämma då säljaren annars 

riskerar att förlora denne. Denna sorts kund kan kopplas samman till viss del med 

”perfektionisten”, då de båda har stort kontroll behov samt har ett stort behov av att jämföra och 

kontrollera produkter (Ekberg & Lohmander, 2004).  

 

Därefter kommer den andra kategorin vilket är den sociala kunden som är en person som alltid är 

trevlig och lyssnar på vad säljaren har att säga. Denna sorts kund vill vara omtyckt av alla runt 

omkring, inte har några fiender vilket oftast leder till att denne har väldigt svårt att fatta beslut 

och har svårt att ta egna initiativ. Det gäller här att säljaren sätter upp konkreta mål för att lättare 

få kunden att kunna fatta beslut, alltså att säljaren hjälper till med detta och även är initiativrik 

samt kan visa upp många olika alternativ som kan passa kunden(Rader, 2005). Den sociala 

kunden kan kopplas ihop med ”allas vän” och ”velputte” (Ekberg & Lohmander, 2004). ”Allas 

vän” och den sociala kunden kan kopplas samman då båda är måna att vara alla till lags och är 

rädda att inte vara omtyckta. Den sociala kunden och ”velputte” går att sammankoppla med 

varandra då båda har svårt att ta egna beslut och föredrar när andra tar besluten åt dem. 

 

Den tredje kategorin är den entusiastiska kunden som oftast har många olika idéer om vad den 

vill ha, det kan vara svårt för säljarena att urskilja vad det är kunden egentligen vill ha. Därför är 

det viktigt för säljaren att vara tydlig och att få kunden att genomföra köpet, annars är det vanligt 

att denne typ av kund tar upp mycket tid men går därifrån tomhänt, denna inköpstil kan inte 

kännas igen i någon av Ekbergs och Lohmanders (2004) teorier om kunder. 

 

Sist kommer den drivande kunden som är en person som vet vad den vill ha och vill ha det på sitt 

sätt, den här sortens kund är väldigt krävande men om säljaren kan tillfredsställa denna så är det 

en bra kund för butiker att få, då den ofta gör resterande själv (Rader, 2005). Som går att anknyta 
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till ”de som vet allt” (Ekberg & Lohmander, 2004) då båda vet vad de vill ha och anser att de vet 

bäst. 

2.3 Litteratur kritik 

Den kritik som är relevant att ta hänsyn till utifrån teoriavsnittet är först och främst att det är en 

stark förenkling av verkligheten. Detta på grund av att varje kund och säljare är indelade efter 

specifika fack som förklarar just vilket beteende denne besitter. Denna bild är starkt förenklad av 

verkligheten då varje kund och säljare är unik på sitt sätt. Teoriavsnittet behandlar både 

vetenskapliga artiklar och böcker samt svensk och amerikansk litteratur inom ämnet. 

Teoriavsnittet behandlar även gammal och ny litteratur, det går inte att se några stor skillnader 

mellan dessa olika typer av litteratur utan de stärker endast varandra. 
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3 Metod 

Här kommer det att presenteras hur vi tänkt vid valet av undersökningsmetod, urval och 

utformning av mätinstrument. Vi kommer även redogöra för hur vi gått tillväga, validitet och 

reliabilitet samt etisk reflektion. Det kommer även beskrivas hur analys av data kommer att 

genomföras 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod som valts att göras är den kvantitativa metoden. Med kvantitativ metod 

menas att det görs en undersökning i form av ett frågeformulär som tilldelas en större grupp av 

människor med givna svarsalternativ. Vi har valt denna metod för att få en djupare förståelse för 

vad kunderna efterfrågar av en säljare i en skobutik, även då en kvantitativ metod kan användas 

för att fråga många. Då det är kunder som ska frågas som kommer direkt från butiken, både de 

som har handlat och de som inte har handlat, så måste våra frågor vara få i antalet och snabba att 

besvara samtidigt som de ger svar med hög relevans. Det finns även en del fördelar med den 

kvantitativa metoden då det är en metod som med hjälp av datorer är enkel att behandla och 

strukturera. Ett stort antal respondenter kan frågas i denna typ av metod så att det blir enkelt för 

oss att komma åt kunderna i sin helhet.  

 

3.2 Kritik mot metod/ data 

Nackdelar med den kvantitativa metoden är att de blir givna svars alternativ vilket gör det svårt 

att formulera sig kort men ändå utförligt. Det var även svart att få tag på respondenter då endast 

en utav tio stycken ville medverka. En annan faktor som spelade in var att många av de 

respondenter som ställde upp var lite stressade vilket gjorde att de inte tog sig tid att fundera 

kring svaren. En annan nackdel är att det inte gick att bild någon diskussion kring ämnet mellan 

respondenterna samt att denna typ av undersökning inte ger några utförliga svar. Det gick även 

att se att respondenterna delvis påverkades av varandra och personen som intervjuade då det är 

lätt att sätt sin personliga prägel när man förklarar de olika alternativen. 

 

3.3 Urval 

För att få god trovärdighet och relevans i uppsatsen valdes det att intervjua totalt 90 olika 

respondenter, där av 30 stycken per butik. Detta på grund av ett större antal respondenter gör att 
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uppsatsen och svaren får en större trovärdighet samt så är det lättare se samband och avvikelser 

vid ett större antal respondenter. De kommer att intervjuas i form av frågeformulär utanför de tre 

valda skobutikerna i en storstad. De har valts att intervjua utanför skobutikerna på grund av att 

de nyss handlat eller inte handlat i de angivna butikerna. Anledningen till att vi även valt att 

intervjua de som inte handlat är att få fram anledningen bakom varför de inte handlat denna 

gång. Valet av butikerna skedde i förhand och butikerna som valdes ut hade samma nisch och 

prisklass, samt var konkurrenter till varandra. Urvalet av respondenter skedde slumpvis utanför 

butiker men var alla butikens besökare. Detta för att få ett så stort perspektiv som möjligt och få 

ett konkret och relevant svar utifrån vår problemställning som är: hur påverkar säljare 

kundnöjdheten i skobutiker, samt vad vill olika kundtyper ha för sorts säljare?  

 

3.4 Utformning av mätinstrument 

Vi kommer att samla in data genom litteraturstudier och göra en kvantitativ undersökning i form 

av ett frågeformulär. När frågorna utformas i frågeformuläret (se bilaga 2, enkätundersökning) 

kommer vi att använda oss av litteraturstudier för att formulera relevanta frågor. För att 

formulera relevanta frågor till frågeformuläret användes centrala begrepp och teorier från 

teoriavsnittet.   

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Frågorna kommer att ställas utanför butik A, B och C, vi har valt att ställa frågorna utanför 

butikerna på grund av att vi vill nå deras kunder för att i slutändan kunna hjälpa dem att 

förbättra/ge återkoppling om vad deras kunder anser om servicen i butiken.  

Undersökningen påbörjades med att kontakta de tre valda skobutikerna för att få deras samtycke 

för undersökningen, där de gav en mycket positiv respons och såg inget negativt med detta. 

Därefter sammanställdes ett frågeformulär till den kvantitativa metoden i form av en 

enkätundersökning med åtta frågor utifrån teoriavsnittet. Respondenterna frågades även om de 

handlat eller inte handlat i butiken för att se om svarsalternativen skiljer sig åt. Sedan kom vi 

med hjälp av enkätundersökningen fram till centrala delar som hur respondenterna blev bemötta 

samt vilken typ av kund de var och hur de ville att säljare skulle bete sig. Efter att detta gjorts 

valdes det ut två olika dagar att stå utanför butikerna, två timmar per butik, för att få ihop 30 

respondenter som precis besökt butiken.  Totalt intervjuades 90 stycken respondenter. Alla tre 

butikerna låg i samma galleria i storstaden Göteborg där det fanns mycket folk. De fick också 
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välja på olika svarsalternativ för att få fram ett så bra resultat som möjligt att kunna använda i 

analysen av teoriavsnittet samt i det empiriska avsnittet. För att en analys av resultatet skulle 

vara möjligt strukturerades enkäterna upp efter svarsalternativen, diagram gjordes för att lättare 

se sammanhang samt avvikelser från teorin. När resultatet senare analyseras efter enkäterna och 

diagrammen har vi även bristerna med den kvantitativa metoden i åtanke. I första hand utgick 

metoden av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning, men det utfördes även en 

observation av vardera butik. Dock var detta bara ett komplement till den grundläggande 

metoden, för att förstärka upplevelsen för läsaren och öka förståelsen för hur butikerna var.  

 

3.6 Analys av data  

När analysen av data genomförs kommer det först och främst analysera vad olika kundtyper vill 

ha för typ av säljare samt för att se om det finns ett möjligt samband mellan empirin och teorin. 

Därefter kommer det även att analyseras vilket typ av bemötande samtliga kunder och kundtyper 

vill ha. Hur kunder vill att produkter ska presenteras av säljaren kommer även att analyseras av 

data som vi fått fram. Det kommer även analyseras om det verkligen går att kategorisera kunder 

utifrån fack i verkligheten som teorin tar upp. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

I denna typ av metod intervjuas ett stort antal respondenter vilket gör det svårt att få en personlig 

anknytning samt bilda en diskussion kring ämnet. Det kan även vara svårt att ställa frågorna utan 

att överföra ens egna personliga prägel, man har även förväntningar och bildar gärna en egen 

uppfattning vilket respondenterna i viss mån inte samtycker om (Jacobsen, 2002). Vår personliga 

prägel är svår att undvika, särskilt när frågorna ska förklaras tydligare då det blir att ens egen 

prägel sätts på då det känns så självklart för en själv. Brister med metoden är även att det är svårt 

att få respondenter att ställa upp eftersom dessa kan ha bråttom eller helt enkelt inte har lust att 

ställa upp, det var även svårt att få tag på just de respondenter som handlat i butikerna. 

Ytterligare en brist som upptäcktes under genomförandet av undersökningen var att det var svårt 

att kort och koncist formulera meningar. Detta gjorde att det ibland kunde vara svårt för 

respondenterna att förstå den fulla innebörden av de givna svarsalternativen. Möjligtvis gjorde 

detta att respondenterna eventuellt hade valt ett annat alternativ om de fått reda på mer fakta. Vi 

försökte dock att i samband med undersökningen förklara utförligare för respondenterna, men 

det går ändå räkna med ett visst bortfall för att resultatet ska bli mer trovärdigt. Vi förhåller oss 
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till dessa brister och kritik genom att vara kritiska samt ha detta i åtanke när vi analyserar 

resultatet. Det finns även en del fördelar med den kvantitativa metoden då det är en metod som 

är med hjälp av datorer är enkel att behandla och lätt att strukturera. Ett stort antal respondenter 

kan frågas i denna typ av metod så att det blir enkelt att komma åt kunderna i sin helhet. Det 

skedde inget bortfall av respondenter, då alla som valt att ställa upp genomförde hela 

undersökningen, däremot var det endast en av tio som mottog formuläret och valde att ställa upp.  

 

3.8  Etisk reflektion 

Först och främst kontaktades de olika butikscheferna för vardera butik för att få ett godkännande 

om att stå utanför butikerna, detta på grund av etisk bakgrund så att deras verksamhet inte störs. 

Det valdes även att ha de valda butikerna anonyma i arbetet för att detta känns mer etiskt och 

butikerna får egen respons personligen från oss. Resultatet av undersökningen kommer kunna 

leda till nöjdare kunder, eftersom resultatet blir vad kunderna efterfrågar av en säljare vilket i sin 

tur kommer leda till ökad försäljning för butikerna.  

För att få ett ännu mer realistiskt svar hade en observation av säljaren utan dess medvetande varit 

bättre, dock kan detta upplevas oetiskt och omoraliskt då denne och kunden inte är medvetna om 

vad som föregår. Frågeformuläret valde vi att formulera på ett så sätt att frågorna skulle vara lätt 

förståeliga och snabba att besvara då det är många som inte vill vara med om det tar för lång tid. 

Vår handledare kontrollerade även frågorna för att se till att inga missförståelser skulle äga rum. 
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4 Empiri 

För att komma vidare och få svar på vår problemställning har det valts att göra en 

enkätundersökning (se bilaga 2) för att se vad kunderna anser om servicen samt vad de finns 

för olika kundtyper i verkligheten och vad de vill ha för olika säljare i tre olika butikerna. 

Det intervjuades sammanlagt 90 stycken kunder, 30 stycken per butik, det valdes att göras på 

både de som handlat och de som inte handlat. Det förekom även egna observationer, dock 

kommer dessa inte att användas i slutsatsen utan endast ett komplement till läsaren. 

 

4.1 Butik A  

Första intrycket som av butiken var att det inte var någon som arbetade i butiken för det tog 

väldigt lång tid innan kunderna upptäckte säljaren och det var många respondenter som gick på 

grund av detta, var även något respondenterna påpekade. Genom observationen och vad 

kunderna ansåg om säljaren hade denne ett fräscht och vänligt yttre. Av de respondenter som 

intervjuades var det två av 30 stycken som hade handlat dock var det inte alla som handlat som 

ville bli intervjuade. Av de 30 stycken som intervjuades var majoriteten ”perfektionister” som 

gärna jämför butiker sinns emellan med åtta stycken, det var även sju stycken ”allas vän” som är 

väldigt sociala och spontana och fem stycken ”kunden utan känslor” samt även fem stycken 

soffpotatisar. Det fanns en av ” de som vet allt” och en ”gnällobert” och tre stycken ”velputte” 

(se bilaga 3, figur 8). I butik A föredrar 13 stycken av respondenterna den sociala säljaren en 

säljare som pratar mycket, sex stycken den entusiastiske säljaren, sex stycken den strukturerade 

säljaren samt fem stycken den drivande säljaren (se bilaga 3, figur 10). När frågeställningen 

ställdes om vilken inköpstil de olika kunderna har så hade majoriteten elva stycken den 

entusiastiske inköpstilen, nio stycken var den drivande kunden, sex stycken var den strukturerade 

samt fyra stycken hade den sociale inköpstilen (se bilaga 3, figur 12). 

 När det kommer till välkomnandet i butiken så blev majoriteten med hela 26 stycken bemötta 

med inget välkomnande alls och resterande fyra fick gå runt en stund för att sedan bli frågade om 

hjälp (se bilaga 3, figur 2). Reaktionen på att inte bli bemötta alls var att 19 stycken inte brydde 

sig, men vissa av dessa tyckte att det hade varit trevligt med ett ”hej” medan fyra stycken tyckte 

att det var negativt och vissa vara väldigt upprörda över att säljaren inte gav de någon 

uppmärksamhet. Tre stycken av respondenterna tyckte att de var positivt att de inte fick någon 

uppmärksamhet eftersom de ansåg att de var skönt att få vara ifred samt att de bara tittade, men 

hade de varit intresserade av ett köp ansåg de flesta att de hade varit bra om säljaren frågade om 
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de behövde hjälp efter ett tag. Av de som blev frågade om hjälp tyckte tre stycken att de var 

positivt och en tyckte att de var negativt. Av de som pratade med säljaren så blev de bemötta av 

säljaren på så sätt att de fick fundera på köpet utan att känna sig stressade eller så visade säljaren 

empati och föreslog en produkt som skulle lösa deras problem. Kunderna i denna butik föredrog 

att produkten presenterades genom att de själva fick testa och att produkten demonstrerades eller 

detta i kombination med att säljaren förklarade egenskaperna samtidigt som de erbjöds 

kompletterande produkter (se bilaga 3, figur 11). 

 

4.2 Butik B 

I butik B var det fem av 30 kunder som svarade på enkätundersökningen att de hade handlat i 

butiken, de resterande 25 potentiella kunderna hade inte handlat någonting. De flesta som besökt 

butiken hade inte fått något välkomnade alls, men av de sju kunderna som hade fått något slags 

välkomnande var det två stycken som fick ett ”hej”, en person hade fått frågan ”kan jag hjälpa 

till?”, en hade först fått gå runt och titta i butiken därefter blivit frågad om hjälp och det var tre 

stycken som först hade välkomnats med ett hej därefter hade fått titta i butiken och sedan blivit 

frågade om hjälp (se bilaga 3, figur 1). De 23 stycken som inte välkomnades med någonting var 

reaktionerna till största del att kunderna inte brydde sig om detta, men många sa att det hade 

kunnat vara trevligt med ett ”hej”. Däremot var det två stycken som tyckte att det var positivt då 

det inte satte någon press på de som kunder. De resterande fem kunderna ansåg detta vara 

negativt, några av dem blev rent av arga och besvikna över att inte fått ett välkomnande i butiken 

och tyckte även att säljarna inte kändes engagerade. De resterande sorternas välkomnande 

reagerande kunderna till största del mycket positivt på och två av dessa brydde sig inte alls (se 

bilaga 3, figur 3-7). 

Av de tio stycken som hade fått ett slags bemötande av säljaren ställdes frågan om hur de blev 

bemötta av säljaren, där tre stycken sa att de blev behandlade som en vän och kände sig 

engagerade i köpet, fyra stycken svarade att de fick fundera under sitt köp utan att känna sig 

stressade och tre stycken sa att säljaren visade empati och föreslog en produkt som skulle lösa 

deras problem (se bilaga 3, figur 9).  

 

En fråga ställdes om vad som kännetecknar dem bäst, där det beskrevs olika typer av kunder där 

de fick välja vilken beskrivning som passade bäst in på dem som kund (se bilaga 2, 

enkätundersökning, fråga 4). Där det var tio stycken som ansåg att de passande in på 
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beskrivningen av ”allas vän”, fyra stycken ”kunden utan känslor”, två stycken på ”soffpotatis”, 

tre stycken på ”de som vet allt”, en på ”gnällobert” och tre stycken på ”velputte” (se bilaga 3, 

figur 8).  

 

Kunderna fick därefter svara på vilken säljare som de föredrar där nio stycken ville ha en 

strukturerad säljare som har kontroll på vad som händer runt omkring sig och företaget, 11 

stycken föredrar en social säljare som har en god relation med sina kunder och är mycket 

pratsam samt bra på att lyssna på sina kunder. Sju stycken ville ha den entusiastiska säljare som 

är bra på att komma med nya idéer och tre stycken kunder föredrar den drivande säljaren som vet 

precis vad den vill och anser sig ha full koll på vad den pratar om (se bilaga 3, figur 10). Därefter 

fick de svara på hur de föredrar att en produkt ska presenteras, där det var fem stycken som 

föredrar att säljaren förklarar alla egenskaper produkter har, 15 stycken föredrar när produkten 

demonstreras och att de får testa produkten. Tio av kunderna föredrar när säljaren förklarar 

vilken nytta de har av produkten samtidigt som de får testa och erbjuds kompletterande 

produkter. Däremot var det ingen som föredrog att säljaren förklarar vilken nytta som kunden har 

av produktens egenskaper (se bilaga 3, figur 11).  

 

Den sista frågan som ställdes till kunderna var vilken inköpsstil som ansågs passa bäst in på dem. 

Där det var nio stycken som ansåg att de passande in på beskrivningen av den strukturerade 

inköps stilen där de vet exakt vad de vill ha och de vill ha all kontroll i situationen. Fem stycken 

ansåg den sociala inköps stilen mest passade in på dem, då de är trevliga och lyssnar intresserat 

på säljaren, sju stycken tyckte beskrivningen av den entusiastiska inköpstilen passande bäst in på 

dem, då de har många olika idéer och vet inte exakt vad de är ute efter. Sist var det nio stycken 

som ansåg att den drivande inköps stilen passande bäst på dem, då de vet precis vad de vill och 

vill ha det på sitt sätt (se bilaga 3, figur 12). 

 

4.3 Butik C 

Första intrycket av denna butik var att det var lagom mycket personal och personalen var väldigt 

måna om sina kunder och hade ett trevligt bemötande. Av de respondenter som intervjuades så 

var det fyra stycken som handlade (se bilaga 3, figur 1).  Det fanns alltså 26 stycken potentiella 

kunder i denna butik. Av de som besökte butiken blev 15 stycken bemötta med inget alls men de 

flesta av dessa kunder förklarade även att de gick så snabbt igenom så att personalen inte hann 
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med och att de alltid brukar vara trevliga och hälsa. Av de resterande blev majoriteten av dessa 

bemötta med först ”hej” och fick sedan kolla i lugn och ro innan de blev frågade om hjälp, alla 

som blev bemötta på detta sätt fann detta mycket positivt (se bilaga 3, figur 7). Av de som blev 

intervjuade av butik C:s besökare så var det till största del kundtypen ”allas vän” som är mycket 

sociala och spontana i köpprocessen men det var tätt följt av ”perfektionister” som gärna jämföra 

olika butiker sinns emellan och ” kunden utan känslor” som är väldigt stabil och inte visar så 

mycket känslor (se bilaga 3, figur 8).  

 

Av de som blev bemötta av säljaren i butik C så fick de flesta fundera på köpet utan att känna sig 

stressade och resterande fick mycket fakta om produkten eller så visade säljaren empati och 

föreslog en produkt som skulle lösa deras problem, vid intervjun fick vi även kommentarer från 

några av de respondenter som blev intervjuade att de var mycket kunniga i butiken (se bilaga 3, 

figur 9). När det gäller vilken typ av säljaren butikens besökare föredrar så gillade majoriteten 

den sociala säljaren men även den strukturerade säljaren var ganska populär (se bilaga 3, figur 

10).  

En till frågeställning som ställdes till respondenterna var hur de vill att en produkt ska 

presenteras och det visade sig då att de flesta ville att produkten skulle demonstreras eller detta i 

samband med att de får reda på information om produkten och erbjuds kompletterade produkter 

(se bilaga 3, figur 11.) I butik C framkom det även av intervjun att hela hälften av besökarna 

hade den entusiastiske inköpstilen att de har många olika idéer och vet inte exakt vad de vill ha i 

följd av den drivande kunden som vet precis vad den vill ha och vill ha det på sitt sätt (se bilaga 

3, figur 12). 

 

4.4 Typ av säljstil beroende på kund 

Utefter svaren på enkätundersökningens åtta frågor från de tre olika butikerna valdes det att göra 

en jämförelse på vad för sorts kund som vill ha vilken typ av säljstil (se bilaga 3, figur 13). I 

kundtypen ”allas vän” så vill den största mängden av kunder ha den sociala säljaren med elva 

stycken, sju stycken vill ha den strukturerade säljaren och tre stycken vill ha den drivande 

säljaren. Bland kundtypen ”kunden utan känslor” vill sex stycken ha den strukturerade säljaren, 

sex stycken vill ha den sociala säljaren, en vill ha den entusiastiska och tre stycken vill ha den 

drivande säljaren. Därefter har vi ”perfektionisterna” där den största delen med 12 stycken, vill 

ha den sociala säljaren, fem stycken vill ha den drivande säljaren och tre vardera vill ha den 
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strukturerade och den drivande säljaren. I Kundtypen ”soffpotatisen” vill kunderna ha den 

strukturerade och den entusiastiska säljaren där det är fyra stycken vardera säljstil. Bland ”De 

som vet allt” var det tre stycken som vill ha den strukturerade säljaren, två stycken den sociala 

säljaren och en vill ha den entusiastiska säljaren. Bland ”gnällobert” vill en ha den sociala 

säljaren och två stycken vill ha den drivande säljaren. Av den sista kundtypen ”velputte” vill fem 

stycken ha den sociala säljaren, tre stycken den entusiastiska säljaren och en vill ha den drivande 

säljaren. Här går det att se vad för kundtyp som föredrar vilken säljstil till största del. 

 

 

Figur 13. Typ av säljstil beroende på kund (Bilaga 3) 

 

4.5 Produktpresentation utifrån kundtyp 

Det har även valts att göra en jämförelse om hur de olika kundtyperna från alla tre butikerna vill 

att produkter ska presenteras (se bilaga 3, figur 14). Där 14 stycken ”allas vän” vill att en produkt 

ska demonstreras och att de ska få testa produkten, fem stycken föredrar när säljaren förklarar 

vilken nytta de har av produkten samtidigt som de får testa och erbjuds kompletterande 

produkter. Fyra stycken föredrar att säljaren förklarar alla egenskaper och tre stycken föredrar att 

säljaren förklarar vilken nytta de har av produktens egenskaper. Av ”kunden utan känslor” 

föredrar sex stycken att en produkt ska demonstreras och att de ska få testa produkten, fem 

stycken föredrar att säljaren förklara alla egenskaper och fyra stycken föredrar när säljaren 

förklarar vilken nytta de har av produkten samtidigt som de får testa och erbjuds kompletterande 
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produkter.  Av ”perfektionisterna” föredrar 15 stycken när säljaren förklarar vilken nytta de har 

av produkten samtidigt som de får testa och erbjuds kompletterande produkter. Sex stycken vill 

att en produkt ska demonstreras och att de ska få testa produkten och två stycken föredrar när 

säljaren förklarar alla egenskaper hos en produkt.  

 

Bland ”soffpotatisarna” är det tre stycken som föredrar när säljaren förklarar vilken nytta de har 

av produkten samtidigt som de får testa och erbjuds kompletterande produkter. Tre stycken 

föredrar att en produkt demonstreras och att de ska få testa produkten, en föredrar att säljaren 

förklarar vilken nytta de har av produktens egenskaper och en föredrar när säljaren förklarar alla 

egenskaper hos en produkt. Ur kundtypen ”de som vet allt” är det två stycken som föredrar när 

säljaren förklarar alla egenskaper hos produkten, tre stycken som föredrar att säljaren förklarar 

vilken nytta de har av produktens egenskaper och en föredrar att en produkt demonstreras och att 

de får testa produkten. Därefter kommer ”gnällobert” där en föredrar när säljaren förklarar alla 

egenskaper hos en produkt, en föredrar att en produkt demonstreras och att de ska få testa 

produkten och en föredrar när säljaren förklarar vilken nytta de har av produkten samtidigt som 

de får testa och erbjuds kompletterande produkter. 

Sist kommer den sista kundtypen ”velputte” där fem stycken föredrar att en produkt 

demonstreras samt får testa produkten och fyra stycken föredrar när säljaren förklarar vilken 

nytta de har av produkten samtidigt som de får testa och erbjuds kompletterande produkter. 
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Figur 14. Produkt utifrån kundtyp (Bilaga 3) 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer empirin att analyseras utefter teorin för att se skillnader och samband 

mellan dessa. Här kommer butik A, B och C, typ av säljstil beroende på kundtyp samt produkt 

utifrån kundtyp att analyseras. Detta kommer underlätta att få svar på uppsatsens 

problemformuleringar i senare stycken. 

 

5.1 Butik A 

Första intrycket av butik A var att det inte var någon personal som arbetade i butiken, detta var 

även något som många respondenter påpekade och fick dem att lämna butiken. Att personalen 

inte är synlig och tillgänglig gör att kunderna tappar intresset för butiken och förmodligen 

kommer vända sig till konkurrenterna, vilket även visades i undersökningen. Enligt teorin 

granskar butikens kunder säljaren från topp till tå och bestämmer sig förhållandevis snabbt om 

det är en person de tycker om och kan lita på. Det är inte produkterna som kunderna ser i första 

hand utan företagets image och säljarna (Pettijohn, 2002).  

 

Av de 30 respondenter som intervjuades var det fyra stycken som fick ett bemötande, de flesta 

som inte blev bemötta alls brydde sig inte men tyckte att det kunde varit trevligt med ett ”hej”, 

dock fanns det kunder som blev väldigt besvikna på detta bemötande. Teorin påvisar att det bästa 

sättet att bemöta kunderna är genom att först hälsa på kunden i form av ett ”hej” för att sedan låta 

denna gå runt och titta i lugn och ro, för att som säljare sedan läsa av situationen och fråga 

kunden om den är i behov av hjälp (Weitz, Sujan, Sujan och Mita, 1986). Att endast bemöta 

kunderna med ordet ”hej” visar att säljaren uppmärksammat kunden och ger den utrymme för att 

titta vidare i butiken utan att kunden upplever situationen som obekväm (Jones, 1999). 

Agerandet ska ske utifrån att varje sekund som kunden får vänta tänker denne negativa saker om 

säljaren och företaget. Det är därmed ytterst viktigt att uppmärksamma kunderna i form av en 

blick, ett leende och ett hej (Ekberg & Lohmander, 2004). Om butiken inte arbetar utifrån detta 

kommer det leda till negativ reklam i form av mun till mun metod samt att kunderna väljer 

konkurrenterna istället (Pettijohn, 2002). Vid bemötandet med kunder är det även viktigt att 

tänka på den personliga hygienen, eftersom säljaren blir granskad från topp till tå är det även 

viktigt att tänka på att väcka sympati och fysiskattraktivitet för att övertyga kunderna (Cialdini, 

2010). Detta var något som vi upplevde att säljaren i butik A delvis gick efter eftersom denne 

hade ett fräscht och vänligt yttre. När kunden kollat en stund är det dags att fråga om kunden 
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behöver hjälp enligt teoretiskbakgrund (Ekberg & Lohmander, 2004). Ingen av respondenterna i 

butik A blev bemötta på detta sätt genom att först bli hälsade på genom ett ”hej” och sedan bli 

frågade om hjälp, detta visar på okunnighet från säljarens sida eller för lite personal i butiken. 

Majoriteten av kunderna som intervjuades i butik A var ”perfektionister” med åtta stycken i följd 

av ”allas vän” med sju stycken, det som kännetecknar kundtypen ”perfektionisterna” är att dessa 

gärna vill ha koll och jämför butiker sinns emellan (Ekberg & Lohmander, 2004). Det kan även 

ha varit därför det inte verkade genomföras så många köp eftersom kunderna endast var ute efter 

att jämföra butiken med andra butiker. Det är även så att 80 % av kunderna som går in i en butik 

säger att de bara tittar för att de känner sig obekväma eller rädda för att säljaren skulle vara för 

påträngande (Ekberg& Lohmander, 2004). Dock är detta inte fallet i butik A eftersom de flesta 

kunderna inte uppmärksammades alls, det är väldigt viktigt att uppmärksamma kunderna 

eftersom nästan alla människor vill bli sedda (Pettijohn, 2002).  

 

I butik A föredrar en klar majoritet av kunderna den sociala säljaren med 13 stycken. Den sociala 

säljaren är lyhörd och har bra kontakt med sina kunder (Rader, 2005). Enligt Rosell ska kunderna 

bemötas genom att analysera kundens behov (Rosell, 2011).  Detta kan även sammankopplas 

med den sociala säljaren som majoriteten av butik A:s kunder föredrog, eftersom om säljaren är 

lyhörd och får en bra kontakt med sina kunder är säljaren även bra på att analysera kundens 

behov. Det är även viktigt att säljaren försöker anpassa sin säljstil utefter kunden och dennes 

behov (Weitz, Sujan, Sujan och Mita, 1986). Även detta kan kopplas samman med den sociala 

säljaren som majoriteten av butik A:s besökare föredrog, eftersom även detta handlar om att vara 

lyhörd och bilda bra relationer. Enligt Ekberg och Lohmander (2004) är också en viktig del av 

bemötandet att ställa rätt typ av frågor som får kunderna att sälja produkterna till dem själva, 

detta är igen något som kan sammankopplas med den sociala säljaren som majoriteten av butik 

A:s kunder ville ha (Ekberg & Lohmander, 2004). 

 

När de gäller inköpstil hade de flesta i butik A den entusiastiske inköpstilen med 11 stycken i 

följd av nio stycken av den drivande inköpstilen. Den entusiastiske kunden är en kund som har 

många olika sorters idéer och inte är helt säker på vad denne vill ha (Rader, 2005). Den drivande 

kunden är en kundtyp som vet precis vad den är ute efter och vill ha det på sitt eget sätt (Rader, 

2005).  När säljaren bemöter den entusiastiske kunden är det viktigt att vara tydlig och konkret 

eftersom denne inte vet exakt vad den vill ha (Rader, 2005). Den entusiastiske kunden är den 
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enda av Raders kundgrupp som inte känns igen från Ekbergs och Lohmanders (2004) teorier. De 

flesta kunderna i butik A föredrog att säljaren presenterade produkten genom att de fick testa 

produkten samtidigt som säljaren förklarade vilken nytta de skulle ha av produkten samt erbjöds 

kompletterande produkter. Enligt teoriavsnittet är det mest optimala sättet att presentera 

produkter, eftersom säljaren talar om produktens egenskaper istället för särdrag. Samt 

demonstrerar produkten så att kunderna själva få testa och även erbjuder produkter som 

kunderna behöver men inte själva tänkt på som exempelvis skokräm (Ekberg & Lohmander, 

2004). 

 

5.2 Butik B 

I butik B var det fem stycken som handlat och 25 stycken som inte handlat i butiken. Av alla 

som besökt butiken var det 23 stycken som inte fått något slags välkomnande alls. De flesta 

brydde sig inte om detta, däremot ansåg många att det varit trevligt om de hade fått ett ”hej” av 

personalen. Detta går att koppla samman med teorin som säger att en säljare ska säga ”hej” trots 

att den är upptagen, teorin säger även att de flesta kunder inte tycker om att inte bli märkta 

(Ekberg & Lohmander, 2004). I undersökningen har det inte kommit fram att de flesta kunder 

inte tycker om att säljaren inte säger ”hej”, då de flesta inte brydde sig men som tidigare nämnt 

var det många som hade tyckt att det varit trevligt med ett ”hej” från personalen. Ett problem 

Rosell tar upp i teorin är att säljare tenderar att packa på kunder produkter utan att se till kundens 

behov först (Rosell, 2011). Detta är något som inte går att se en likhet med butik B då säljarna 

här var duktiga med att hjälpa kunderna utefter vad de kollat på för skor, och packade alltså inte 

på kunderna med produkter de inte behövde eller inte frågat om.  

 

Weitz m.fl. (1986) tar upp att personlig försäljning är den enda försäljningsteknik som direkt 

påverkar kunders behov och föreställningar (Weitz, Sujan, Sujan och Mita, 1986). Detta är ännu 

en sak som gick att se när undersökningen ägde rum då säljaren är i direkt kontakt med kunden 

hela tiden och det gick att se att säljaren lättare kunde påverka kunden till köp genom att 

övertyga kunden om produktens egenskaper. Det var en del kunder som inte ville att säljaren 

skulle lägga märke till dem då de ansåg att detta var jobbigt, däremot var det även många som 

ville bli hörda och sedda. Enligt teorin ska säljaren lyssna på de kunder som vill bli hörda samt 

ge information om olika produkter till de som vill alltså att säljaren anpassar sin 

försäljningsteknik utefter vad den har för kund (Howard, Zolner och Kyle, 1985).   
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Ytterligare något som tas upp i teorin är att för att få reda på vad kunderna är ute efter bör det 

ställas ledande frågor, för att få tydliga och bestämda svar (Howard, Zolner och Kyle, 1985) 

Detta är något som tydligt går att urskilja med empirin då undersökningen gav tydliga svar om 

att olika kunder vill att säljare beter sig olika, alltså att säljaren anpassar sin försäljningsteknik 

utefter kunden. Jones tar upp att säljare ofta upplevs för aktiva när kunder kommer in i butiken 

(Jones, 1991) och detta är något som inte stämmer överens med empirin. Då det inte var många 

enligt undersökningen som fått ett ”hej” eller liknande av säljaren utan endast sju stycken. Dock 

var det många som sa att butik B brukade vara duktiga med att säga ”hej” i övrigt så det kan ha 

varit att det var en väldigt stressig dag eller liknande som påverkade detta. I butik B ville 

majoriteten ha den sociala säljaren, som är en person som är en god lyssnare och har många 

kontakter samt är framåt (Rader, 2005). Detta kan ha att göra med att många vill ha en säljare 

som är lätt att prata med och som är duktig på att lyssna vad kunden vill ha. Majoriteten bland 

kunderna ansåg sig vara kundtypen ”allas vän” som är en kund som är mycket social och delar 

gärna med sig av berättelser (Ekberg & Lohmander, 2004). Däremot så ansåg majoriteten att de 

var den drivande och strukturerade kunden, vilket inte går att se ett samband med då det optimala 

hade varit om de sagt att de var den sociala kunden, som endast fem stycken ansåg. Då den 

sociala kunden är den som är mest lik ”allas vän” eftersom de båda är måna att vara alla till lags. 

Om det ska utgås från att det är den drivande och strukturerade kunden så skulle de varit mer ”de 

som vet allt” och/eller ”perfektionisten”. Därför går det inte att se ett samband mellan empiri och 

teori, dock kan det vara så att kunderna svarade snabbt utan att riktigt tänka eller känna efter vad 

de var för kunder då det var många som ville snabbt iväg. Till sist kommer hur kunder vill att 

produkter ska presenteras där majoriteten av kunderna svarade att de föredrar när produkten får 

testas och demonstreras. Detta går att se en stor likhet med teorin som säger att det bästa sättet att 

presentera en produkt är att demonstrera den (Ekberg & Lohmander, 2004) då säljaren lättare 

kan bevisa att det är rätt produkt för kunden.  

 

5.3 Butik C 

Första intrycket av butik C var att personalen var mycket trevlig och tillmötesgående, det var 

även en härlig stämning. Det är enligt teorin ytterst viktigt att säljaren är genuint intresserad av 

kunderna samt att alla kunder bemöts genom att visa respekt (Ekberg & Lohmander, 2004). Det 

finns grundregler som får säljaren att lättare bli omtyckt och dessa är att uppmärksamma kunden, 
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ge komplimanger (Cialdini, 2010), vara lyhörd, ha lagom mycket ögonkontakt med kunden och 

koppla tillbaka samtalet till tidigare samtalsämne med mera (Ekberg & Lohmander, 2004). Detta 

var något som kunde ses rätt tydligt under undersökningen, där det gick att se hur säljaren gick 

till väga under kundmötet. Personalen i butik C var väldigt duktiga med kundbemötandet överlag 

och det var många likheter som kunde ses som tagits upp i teorin. En annan sak som tas upp i 

teorin är att det är förbjudet att använda sig av fraser som ”nej, tyvärr”, ”ja jag tror det” och så 

vidare, då detta ska ge en negativ klang och uppfattas oprofessionellt (Jones, 1999). Detta var 

något som det inte har varit möjligt att se något samband med, däremot handlar det om hur det 

sägs. Försöker säljaren vara trevlig och tillmötesgående som de är i butik C så blir oftast 

reaktionen inte så stark, däremot var detta något som mer kunde ses i butik A där personalen inte 

var tillmötesgående.  

 

Enligt teorin är en bra säljare en person som lyssnar på kunderna (Howard, Zolner och Kyle, 

1985), vilket går att se likhet med butik C. Där de flesta kunder ansåg att säljarna i butiken 

brukar vara mycket duktiga och trevliga samt är duktiga på att hälsa på kunderna. De är även 

duktiga på att lyssna på sina kunder och har ett trevligt bemötande. En annan sak som tas upp i 

teorin är att kunderna vill kolla igenom sortimentet innan de vill ha hjälp (Ekberg & Lohmander, 

2004), detta är något som kunnat urskiljas i undersökningen då många kunder inte ville att 

säljaren skulle vara för på utan att de visade när de ville ha hjälp. Det går även att se stora 

likheter från det som kommit fram i undersökningen. Om det som teorin tar upp om att det finns 

sex saker som är avgörande för om kunden vill ha första kontakt, 1) hälsningen 2) ler och ser 

vänligt ut 3) kompetent och tycker om sitt arbete 4) Genuint intresserad samt få kunden bekväm i 

situationen 5) Besitta rätt attityd och vara hjälpsam 6) Känna av situationen vill kunden ha hjälp 

direkt eller vill den titta (Dobbins, 1997). Detta var något som butik C var mycket duktiga på och 

det gick att se de olika stegen i verkligheten, dock varierade det från kund till kund, det såg alltså 

inte alltid likadant ut. I butik C ville majoriteten ha den sociala säljaren då denne är en bra 

lyssnare och känner många. Varför denna säljstil är populär kan vara för att många som tidigare 

nämnt vill ha en säljare som är framåt och som har lätt för att prata (Rader, 2005). Den kundtyp 

som majoriteten ansåg sig vara var ”allas vän” som är mycket social och framåt (Ekberg & 

Lohmander, 2004), det går att se stor likhet med att de flesta vill ha den sociala säljaren då de 

flesta själva är mycket sociala, ofta vill kunder ha en säljare som är lika de själva. Majoriteten 

ansåg sig ha den entusiastiske inköps stilen som är en person som oftast har många olika idéer 
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om vad de vill ha (Rader, 2005) detta är något som inte går att koppla ihop med vad de ansåg sig 

vara för kundtyp. Detta på grund av att det inte går att se någon likhet mellan Ekbergs och 

Lohmanders (2004) olika kundtyper och denna inköpsstil. Dock så hade det optimala varit att de 

hade ansett sig vara den sociala kunden, då denna passar bäst ihop med kundtypen ”allas vän”. 

Därför går det inte att se en likhet mellan dessa. 

 

5.4 Typ av säljstil beroende på kundtyp 

Det finns enligt Ekberg och Lohmander (2004) sju stycken kundtyper vilket presenteras i 

teoriavsnittet. Dessa kundtyper är ”allas vän” som är mycket social och spontan, ”kunden utan 

känslor” som inte visar så mycket känslor och upplevs som mycket stabil, ”perfektionisten” som 

jämför butiker sinns emellan, ”de som vet allt” som kan allt och gärna diskuterar detta med 

säljaren. ”Soffpotatisen” som ogillar shopping,”gnällobert” som gärna klagar och delar med sig 

av sina åsikter och ”velputte” som har svårt att bestämma sig (Ekberg & Lohmander, 2004). Det 

finns enligt Rader fyra olika kategorier av säljare dessa är den strukturerade säljaren som vill ha 

kontroll på situationen och vad som händer i företaget, den sociala säljaren som är lyhörd och har 

en bra kontakt med sina kunder, den entusiastiske säljaren som har lätt att komma med nya idéer 

men som har svårt att ta beslut samt den drivande säljaren som gärna driver på köpet (Rader, 

2005).  

 

I enkätundersökningen som genomfördes där 90 stycken respondenter medverkade gjordes 

senare en jämförelse på vad olika sorts kunder efterfrågar för säljare (se bilaga 3, figur 13).  

Utifrån denna jämförelse går det se att kundtypen ”allas vän” till största del med 11 stycken vill 

ha den sociala säljaren, sju stycken ville ha den strukturerade säljaren och tre stycken föredrog 

den drivande säljaren. Enligt Ekbergs och Lohmanders (2004) teorier så är det bästa att bemöta 

kundtypen ”allas vän” genom att behandla denne som en vän och få denna kund att känna sig 

engagerad i beslutet (Ekberg & Lohmander, 2004). Majoriteten av kundtypen ”allas vän” 

föredrar den sociala säljaren med 11 stycken som lyssnar och får en bra kontakt med sina kunder. 

Detta kan även sammankopplas med Ekbergs och Lohmanders (2004) teorier där det framgår att 

säljaren ska bemöta kundtypen ”allas vän” genom att behandla denne som en vän och få den att 

känna sig engagerad i beslutet (Ekberg & Lohmander, 2004).  Utifrån jämförelsen går det även 

se att kundtypen ” kunden utan känslor” där sex stycken föredrar den strukturerade säljaren, sex 

stycken den sociala säljaren, en den entusiastiska och tre stycken den drivande säljaren. 
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Majoriteten av kundtypen ”kunden utan känslor” föredrar en kombination av den strukturerade 

säljaren och den sociala säljaren vilket utgör en säljare som har koll på situationen samtidigt som 

denne är lyhörd samt har en god kontakt med sina kunder. Enligt Ekbergs och Lohmanders 

(2004) teorier om kunder är det bra att bemöta denna kundtyp genom att låta den ta den tid den 

behöver och inte stressa kunden, detta kan till viss del kopplas samman med den sociala säljaren 

då denne lyssnar på kundens behov vilket kan tolkas som att säljare inte stressar kunden (Ekberg 

& Lohmander, 2004). Av kundtypen ”perfektionisterna” som jämförde butikerna sinns emellan 

ville den största delen med 12 stycken ha den sociala säljaren, fem stycken föredrog den 

drivande säljaren, tre den strukturerade och tre den entusiastiske säljaren. Enligt Ekbergs och 

Lohmanders (2004) teorier ska säljaren bemöta den kundgrupp genom att berätta mycket fakta 

om produkterna (Ekberg & Lohmander, 2004). Av undersökningen fick vi fram att denna 

kundgrupp föredrog den sociala säljaren som är social och lyhörd, dock är det här svårt att se ett 

samband utifrån Ekbergs och Lohmanders (2004)  teorier. För att detta skulle stämma överens 

med teorin skulle denna kundtyp vilja ha den strukturerade säljaren. När kundgruppen 

”soffpotatisen” besvarade vilken typ av säljare de fördrog svarade fyra stycken att de ville ha den 

strukturerade och, fyra stycken att de ville ha den entusiastiske. Detta visar att denna kundtyp vill 

ha en säljare som har koll på saker samtidigt som den är bra på att komma med nya idéer (Rader, 

2005). Teorin påvisar att säljaren ska bemöta denna kundtyp genom att göra valet åt dem för att 

underlätta (Ekberg & Lohmander, 2004). Detta kan till viss del kopplas samman med den 

entusiastiske säljaren som var en av de två säljstilarna som ”soffpotatisen” fördrog, då den 

entusiastiske säljaren är bra på att komma med nya idéer. 

 

Av kundtypen ”de som vet allt” ville tre stycken ha den strukturerade säljaren, två stycken den 

sociala säljaren och en föredrog den entusiastiske säljaren. Ekberg och Lohmander (2004)  

beskriver att det bästa sättet att bemöta kundtypen ”de som vet allt” är genom att ge beröm och 

komplimanger för att de är så pålästa (Ekberg & Lohmander, 2004). Det går inte att koppla 

samman med den strukturerade säljaren som ”de som vet allt” ville ha med små marginaler men 

går däremot delvis att koppla samman med den sociala säljaren som är duktig på att bygga bra 

relationer med sina kunder (Rader, 2005). Bland kundtypen ”gnällobert” vill en ha den sociala 

säljaren och två stycken vill ha den drivande säljaren. Utefter Ekbergs och Lohmanders (2004)  

teorier ska säljaren bemöta denna kundtyp genom att visa empati och förståelse, detta går till viss 

del inte att sammankoppla med den sociala säljaren (Ekberg & Lohmander, 2004). Av den sista 
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kundtypen ”velputte” ville fem stycken ha den sociala säljaren, tre stycken den entusiastiska 

säljaren och en vill ha den drivande säljaren. Enligt teorin ska säljaren hjälpa dessa genom att ta 

valet åt dem och detta kan delvis sammankopplas med den entusiastiske säljaren som är bra på 

att komma med nya idéer, dock har denna svårt att fatta beslut vilket denna typ av kund behöver 

enligt teorin (Ekberg & Lohmander, 2004). Det går även att se vissa likheter mellan den sociala 

säljaren och typ B säljaren, detta på grund av att båda är rädda för att göra fel och vill vara alla 

till lags. Därför går det även att säga att de kundtyperna som vill ha den sociala säljaren även till 

viss mån vill ha en typ B säljare. Däremot de som vill ha den drivande säljaren vill även ha en 

typ A säljaren då dessa går att koppla samman då båda vet vad de vill och är väldigt tävlings 

inriktade. En typ A säljare är en säljare som tycker om att arbeta i högt tempo medan en typ B 

säljaren är en säljare som tar kundsituationen mycket allvarligt (Laurelli, 2003). Därför går det 

även här att koppla samma empiri och teori med varandra.  

 

5.5 Produkt utifrån kundtyp 

Utefter Ekbergs och Lohmanders (2004) sju olika kundtyper har det valts att göras en jämförelse 

mellan vad som kommit fram enligt empiriavsnittet och även vad som sägs i teoriavsnittet om 

anpassningsbarförsäljning samt försäljningsteknik. De sju olika kundtyperna som Ekberg och 

Lohmander (2004) tar upp är som tidigare nämnt ”allas vän”, ”kunden utan känslor”, 

”perfektionisten”, ”soffpotatisen”, ”de som vet allt”, ”gnällobert” och ”velputte” (Ekberg & 

Lohmander, 2004). Enligt undersökningen som genomförts framgick det att de som uppgav sig 

vara ”allas vän” ville i största mån att produkten skall demonstreras och att de även ska få testa 

produkten. Där teorin säger att denna kundtyp vill känna sig engagerade i beslutet vilket går att 

se en stor likhet med vad som framgår i empirin (Bilaga 3, figur 14). Där den största delen av 

”allas vän” vill både få produkten demonstrerad och testad som kan avge att kunden känner sig 

engagerad i köpet då de får testa produkten. Av alla som uppgav sig vara ”kunden utan känslor” 

var det olika svar där ett jämnt antal personer ville att produkter skulle presenteras. Av de olika 

personerna ville några att en produkt både demonstreras och att de får lov att testa produkten, en 

del personer ville däremot att produkten enbart presenteras genom att förklara alla egenskaper 

den har och de sista vill att produkten både ska få testas, demonstreras samt att de blir förklarade 

vilken nytta de har av produkten (Bilaga 3, figur 14). Även här går det att se vissa likheter 

mellan teori och empiri då Ekberg och Lohmander (2004) beskriver att det är viktigt att låta 

”kunden utan känslor” ta tid på sig utan att behöva känna sig stressad över detta. Detta går inte 



Högskolan i Skövde  2012-05-10 

Butikschefsprogrammet Pernilla Vigstrand Stenberg 910215-1520 

Examensarbete VT 2012 Sofie Lagset 870419-6289 

 

38 
 

helt att koppla samman med empirin då det inte finns en mönsterkund utan alla känner olika, 

därför är det även viktigt att anpassa sig efter kunden i ett sådant läge som tas upp av Howard 

m.fl. (1985).  

 

Därefter kommer ”perfektionisten” där majoriteten med 15 personer vill att en säljare förklarar 

vilken nytta de har av produkten samtidigt som de både får testa och erbjuds kompletterande 

produkter. Ekberg och Lohmander (2004) beskriver att det är viktigt att säljaren kan berätta 

mycket fakta om produkten samt vad den kan, detta är en stor likhet som går att se utefter svaren 

från undersökningen som gjorts där det som tidigare nämnt är att majoriteten tyder på detta. Den 

femte kundtypen är ”soffpotatisen” där det var blandade svar, dock var det flest som ville att en 

produkt presenteras enligt alternativ c: att en produkt demonstreras och får testas och d: att en 

produkt få både demonstreras, får testas och att de erbjuds kompletterande produkter (Bilaga 2, 

enkätundersökning). Det går att se en likhet med denne mellan teori och empiri, då teorin säger 

att säljaren ska göra valet åt denna kund (Ekberg & Lohmander, 2004), den likhet som kan ses är 

att de får testa produkten och det är då lättare som säljare att övertala kunden till köp särskilt i ett 

sådant här fall då kunden oftast har gått ut för att något gått sönder eller liknande. 

 

”De som vet allt” vill majoriteten att en produkt presenteras genom att säljaren förklarar vilken 

nytta kunden har av produkten. Detta är något som går att koppla ihop med teorin då den säger 

att de behöver en säljare som ger dem smicker och beröm (Ekberg & Lohmander, 2004), genom 

att säljaren presenterar vilken nytta de har av produkten tyder detta på att det är något som 

kunden vill. Detta på grund av att när kunden blir förklarad vilken nytta de har av produkt kan 

detta ses som en komplimang från säljaren. Därefter har vi kundtypen ”gnällobert” där det inte 

går att se en direkt likhet mellan empiri och teori då teorin säger att säljaren bör använda fraser 

som ”jag vet vad du känner, men med denna produkt känns det bättre” (Ekberg & Lohmander, 

2004). Då det är tre stycken som uppgett sig vara ”gnällobert” och alla dessa tre har velat att 

produkter presenteras olika går det därmed inte se en likhet mellan dessa. Det optimala svaret 

från dessa för att empiri och teori skulle stämt överens fullt ut hade varit om alla tre hade svarat 

att de ville att säljaren förklarade vilken nytta de har av produkten (Bilaga 2, 

enkätundersökning). Sista kundtypen är ”velputte” och här går det att se en likhet mellan teori 

och empiri då majoriteten vill både testa produkten och att produkten demonstreras. Detta 

eftersom att teorin säger att de vill att säljaren ska ta besluten åt dem (Ekberg & Lohmander, 
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2004) då säljaren både demonstrerar och låter kunden testa produkten är det lättare att få kunden 

att köpa. Säljaren kan då ta fram det allra bästa ur produkten, alltså måste säljaren kunna vara 

tillräckligt skicklig så att kunden känner sig mogen för köp (Rosell, 2011).  
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6 Diskussion och rekommendationer 

I butik A var det knappt att säljaren upptäcktes alls, det är viktigt för kunderna att ha en säljare 

som är tillgänglig och uppmärksammar kunderna. Detta har påvisats både genom olika författare, 

vetenskapliga artiklar samt den undersökningen som vi genomförde. Vi rekommenderar därmed 

butik A att utbilda säljarna i kundbemötandet, det främsta tipset som vi vill ge butik A är att 

uppmärksamma kunderna med ett ”hej”. Detta visar att säljaren är intresserad av kunderna, även 

fast säljaren är upptagen ska den bemöta kunderna på detta sätt. För enligt teorin vill näst in till 

alla människor bli sedda, samt tyckte de allra flesta respondenterna i undersökningen och 

besökarna i butik A att det är trevligt att bli bemötta med ett ”hej”. Det andra tipset vi har att ge 

butik A är att efter att ha hälsat på kunderna med frasen ”hej” avvakta en stund och känna av 

situationen och kunden samt dennes behov. Som vi fått fram i undersökningen och med hjälp av 

teori så vill olika kundtyper bli bemötta på olika sätt. Dock tror vi inte att det helt och hållet går 

att placera kunder i olika fack då varje människa är unik, men självklart går det att se mönster 

och likheter. Efter att känt efter vad kunden vill är nästa steg att fråga om kunden vill ha hjälp. 

Det kan även vara så att de var för lite att vara en person som arbetade i butiken, detta kan ha 

varit bakgrunden till att säljaren i butik inte var tillgänglig och uppmärksammade butikens 

kunder. Det gick verkligen att känna av att det inte var någon positiv anda i butik A. 

 

Även i butik B vill vi rekommendera säljarna att alltid hälsa på kunderna i form av ett ”hej”, 

butikens besökare brydde sig inte så mycket om de inte blev hälsade på, men tyckte ändå att de 

skulle varit trevligt med ett ”hej”. I övrigt tyckte vi att personalen i butik B var trevlig och 

tillgänglig för kunderna. Vi fann det mycket positivt att säljarna i butik B var duktiga på att 

känna av situationen och hjälpa kunderna utifrån vilka skor de kollat på. I butik C var det en 

härlig stämning och personalen var väldigt måna om sina kunder, de flesta respondenterna som 

blev intervjuade var mycket nöjda med bemötande, detta är också ett bevis på att det till viss del 

går att sammankoppla teorin och verklighet. Då butik C:s bemötande påminde mycket om teorin 

som vi tagit upp och detta resulterade i nöjda kunder.  

 

För samtliga butiker vill vi att säljarna ska ha i åtanke att kunden inte ser produkterna först och 

främst utan säljaren och företagets image. Det är därmed viktigt att tänka på hur säljaren framför 

sig i samtliga situationer. Vi vill också rekommendera samtliga butiker att anpassa sin 

försäljningsteknik utefter kundens behov och situationen, samt vara lyhörda. Det var trots allt i 
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det stora hela den sociala säljaren som respondenterna föredrog. Så med andra ord efterfrågar 

majoriteten av kunderna en säljare som är lyhörd och få en bra relation med sina kunder. Detta är 

även något som börs ha i åtanke med tanke på företagets lönsamhet, då det är billigare att behålla 

befintliga kunder än att ständigt locka till sig nya.  

 

När undersökningen gjordes upptäcktes det även vissa nackdelar med hur enkätundersökningens 

frågor förklarats. Då många respondenter inte helt och hållet visste vad som innebar med de 

olika säljarna, detta är något som vi kunde ha försökt förklara tydligare. Då detta kunde gett ett 

annat utfall på respondenternas svar, även om de svar vi fått fram är konkreta till viss del, hade 

vi troligtvis kunnat få fram mer konkreta svar om detta genomförts. För det var svårt att förklara 

när vi intervjuade personerna, då många hade bråttom iväg och vi fick därmed påskynda 

frågorna.  

 

För en fortsatt forskning är en observation nödvändigt att göra för att få ännu mer trovärdiga 

resultat och kanske även få fram andra resultat som inte kommit fram i rapporten. Något att ha 

med sig är även att det är svårt att dela in kunder och säljare i olika fack då det varierar i 

verkligheten.   
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7 Slutsats 

Hur säljare i skobutiker påverkar kundnöjdheten är väldigt individuellt och varierar från olika 

butiker. Detta lade vi märke till när vi gjorde vår undersökning då bland annat butik A påverkade 

sina kunder negativt genom en trist stämning och ett dåligt bemötande. Däremot var butik C 

tvärtom och lyckades påverka sina kunder mycket positivt då de var trevliga i sitt bemötande och 

hade en god stämning. Därför påverkar säljare kundnöjdheten mycket i skobutiker då kunderna 

är väldigt beroende av säljarna och i de flesta fall beroende av hjälp. Det är därmed ytterst viktigt 

att skobutiker erbjuder den service som krävs, som exempelvis att vara tillgänglig för sina 

kunder. Slutsatser som vi kan dra av den genomförda undersökningen och sammankopplingen 

med teorin är att det går att se många mönster och likheter men det går inte att påföra teorin till 

verkligheten helt och hållet. Speciellt inte när det gäller de olika kundgrupperna då varje kund är 

unik och det går inte helt och hållet att placera dessa i ett fack. Dock går det delvis att dela in 

dem i fack som kommer redogöras nedan: 

 

 ”Allas vän” vill majoriteten ha den sociala säljaren 

 ”Kunden utan känslor” vill majoriteten ha den sociala och strukturerade säljaren 

 ”Perfektionisten” vill majoriteten ha den sociala säljaren 

 ”Soffpotatisen” vill majoriteten ha den strukturerade och entusiastiska säljaren 

 ”De som vet allt” vill majoriteten ha den strukturerade säljaren med tät följd av den 

sociala säljaren 

 ”Gnällobert” vill majoriteten ha den drivande säljaren 

 ”Velputte” vill majoriteten ha den sociala säljaren 

 

Här går det till viss del att se vad de olika kundtyperna vill ha för sorts säljare, dock ska man ha i 

åtanke att detta inte gäller alla i varje kundtyp. Teorin tar även upp hur dessa kundtyper ska 

bemötas dock går det att se olikheter utifrån vad undersökningen har påvisats då vissa kundtyper 

inte vill bli bemötta på det sett som teorin tar upp. Exempelvis så vill kundtypen 

”perfektionisterna” ha den sociala säljaren medan teorin visar på att denne kundtyp ska bemötas 

med att säljaren övertalar kunden genom att berätta mycket fakta om produkten. Men det går 

även att se många likheter utifrån teorin. I det stora hela kan man se att majoriteten av alla 

kundtyperna vill ha den sociala säljaren, detta är något som även påvisas delvis av teorin. Då 

samtliga författare är eniga om att en säljare ska vara lyhörd och anpassa sig efter kundens 
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behov. Ytterligare en slutsats som undersökningens resultat påvisats som teorin tillviss del inte 

tar upp är att olika kundtyper vill att produkter ska presenteras på olika sätt. Exempelvis vill 

”allas vän” att produkter ska demonstreras och få testa produkten medan ”perfektionisten” även 

vill erbjudas kompletterande produkter, detta påvisar att sättet att presentera produkter bör 

anpassas efter olika kunder. 
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Bilaga 1  

Sofies reflektioner 

Arbetet påbörjades med att bolla idéer sinns emellan, både jag och Pernilla kände att vi ville 

utföra ett arbete inom ämnet säljteknik. Detta på grund av att vi båda blivit genuint intresserade 

för ämnet under kursen ”säljteknik och butikskommunikation”. Efter att ha disskuterat mycket 

fram och tillbaka kom vi fram till att vi ville göra en observationsstudie, där vi skulle jämföra två 

olika butiker i tre olika kedjor, vilket skulle resultera i att komma fram till en säljteknik som 

skulle förbättra företagets lönsamhet. Men vi förstod ganska snabbt efter egna reflektioner och 

samtal med handledaren att den typ av studie skulle varit alldeles för tidskrävande, samt att det 

kan vara svårt att mäta hur detta påverkar företagets lönsamhet. Efter att vi tagit hjälp av 

handledaren kom vi istället fram till att vi skulle jämföra passiva och aktiva säljare. 

 

 Vi letade både vetenskapliga artiklar samt försökte leta efter böcker som behandlade ämnet dock 

upptäckte vi efter ett tag att det var svårt att hitta relevant litteratur för ämnet, då vi i veckor 

dagligen försökt söka vetenskapliga artiklar samt besökt olika sorters biblotek. När vi letade 

litteratur märkte vi istället att det fanns mycket litteratur och vetenskapliga artiklar som 

behandlade försäljningsteknik och anpassningsbarförsäljning vilket gjorde att vi valde att 

fokuseras på detta och formulera om vår problemformulering, samt fick lägga mycket tid på att 

göra om uppsatsens bakgrund och syfte. Uppsatsen behandlade nu säljteknik i skobutiker. Efter 

att vi formulerat om uppsatsens inledande kapitel, började vi skriva på vår teoretiska 

referensram, eftersom jag har ett stort intresse för säljteknik tyckte jag att denna del var mycket 

rolig, intressant och givande att leta fram relevanta teorier som behandlade ämnet. Vi delade här 

upp arbetet lite sinns emellan för att sedan sitta med det tillsammans och formulera om, samt 

disskutera för att bygga en röd tråd genom teoriavsnittet.  

 

När den teoretiska referensramen i arbetet var färdig var det sedan dags att börja funderar kring 

tillvägagångssätt samt om vi ville utföra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning. Eftersom vi 

ville mäta hur nöjda kunderna var, samt se om olika typ av kunder efterfrågar olika typ av säljare 

var en kvantitativ undersökning det rätta valet för oss. För att undersökningen skulle bli så 

trovärdig som möjligt såg vi till att vara ordentligt pålästa om den kvantitativa metoden. Vi hade 

tidigare bestämt oss för att undersökningen skulle utföras i tre olika skobutiker inom samma 

nisch och började fundera på hur många respondenter som skulle delta i undersökningen för att 
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få fram ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. Jag trodde först att de skulle räcka med att 

intervjua cirka 30 personer, men jag förstod ganska snabbt efter att ha disskuterat med Pernilla 

och vår handledare att detta inte skulle bidra till ett trovärdigt resultat. Vi kom istället fram till att 

vi skulle intervjua 90 respondenter, 30 stycken utanför vardera butik. När vi kommit fram till 

vilket tillvägagångsätt vi skulle använda oss utav kontaktade vi butikscheferna för de tre olika 

butikerna av etiska anledningar för att kontrollera att vi hade deras samtycke och att de inte 

kände att skulle störa den dagliga driften.  

 

Utförandet av undersökningen gick bra och vi var båda engagerade, dock var det ibland svårt att 

få tag på respondenter som ville ställa upp på undersökningen och jag kände även att några av de 

som svarade var för stressade för att svara genomtänkt. Jag upplevde även att vissa frågor hade 

för många svarsalternativ och att svaren påminde lite om varandra vilket gjorde att det tog lite 

extra tid att förklara för respondenterna. Detta är något som jag känner att jag tagit lärdom av 

samt så kanske det vore bra att testa frågorna på en liten grupp respondenter innan man ger sig 

på en större undersökning. När vi sedan skulle sammanställa resultatet försökte vi få det att gå så 

effektivt och smidigt som möjligt. Att vi försökte få det att bli så effektivit som möjligt gjorde att 

vi inte var så noggranna och strukturerade som situationen krävde. Istället för att bli effektivt och 

smidigt blev det istället rörigt och tidskrävande, som tur var Pernilla duktig och tog tag i 

situationen. Vi gjorde om sammanställningen av undersökningen på Pernillas sätt och denna 

gång gick det mycket smidigare och snabbare. Detta har jag tagit lärdom av då det alltid är bättre 

att göra det ordenligt från början. 

 

När vi sedan sammanställt empirin påbörjades analysen. Denna del kändes till att börja med 

väldigt tung då vi fått mycket feedback på resterande delar av arbetet. Eftersom detta kändes så 

tungt och vi kände att vi tappat motivationen, valde vi i stället att göra klart alla andra delar som 

vi hade fått feedback på innan vi fortsatte med analysen. När vi sedan valt att göra klart det vi 

hade efter oss istället för att påbörja ytterligare ett kapitel gick det mycket smidigare och vi 

kände båda hur motivationen kom tillbaka och hur vi återfick energin. Av detta har jag tagit 

lärdom att man aldrig ska skjuta upp saker och att man alltid ska göra klart det man håller på 

med innan man påbörjar nästa sak. Sedan påbörjades slutspurten vilket gick mycket smidigt och 

effektivt samt så var samarbetet på topp.  
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Arbetsfördelningen under arbetets gång har varit jämn och vi har båda varit engagerade. Vi har 

gjort alla delar tillsammans och det är ingen som burit huvudansvaret för vissa delar. Jag anser 

att vi kompletterat varandra mycket bra och jag har lärt mig mycket av Pernillas sätt att arbeta, 

då hon är väldigt duktig på att strukturera och använda Word. Vi har båda haft dagar då vi varit 

mindre effektiva men vi har då försökt peppa, motivera och stödja varandra. Jag känner att även 

fast vi har haft våra upp och ner gångar har vi gjort lika mycket i arbetet.  Jag är väldigt glad 

över att jag valt att arbeta med Pernilla då vårt samarbete alltid varit på topp, vi har bollat många 

idéer med varandra samt haft en positiv inställning, vi har stött på mindre problem under arbetets 

gång men alltid löst det på ett bra sätt. Jag är även väldigt tacksam över att vi fått så pass mycket 

hjälp av vår handledare som vi bollat mycket idéer med samt varit ett otroligt stöd och haft stor 

betydelse för arbetets framgång. Jag har lärt mig väldigt mycket under arbetets gång och känner 

att jag utvecklats som person samt tagit många lärdommar som jag kan ta med mig till framtida 

yrken eller andra uppsatser. 

 

Pernillas reflektioner 

I slutet på höstterminen var vi tvungna att göra ett val om vi ville arbeta i grupp eller ensam, 

lärarna på högskolan ansåg att det bästa var att arbeta i grupp då man kan bolla idéer med 

varandra. Jag och Sofie hade tidigare diskuterat om vi två skulle arbeta tillsammans då vi är 

väldigt lika på många sätt hur vi arbetar och som personer samt att vi har ett gott samarbete 

tillsammans. Därför var valet väldigt tydligt att arbeta i grupp, detta är något jag är väldigt glad 

att jag valde.  

 

Därefter var det dags att komma fram till ett ämnesområde som båda ville arbeta inom, där valet 

var lätt då båda två ville samma sak, så det valdes att arbeta inom ämnet säljteknik. Efter att ha 

spånat på mängder av olika idéer kom vi fram till en idé som båda tyckte var bra, vilket var att 

göra observationer i tre olika kedjor och två butiker ur varje kedja. Där vi ville komma fram till 

en säljteknik som skulle förbättra företagets lönsamhet. När det sedan var dags att börja sätta 

igång med arbetet insåg båda två rätt snart att det vi valt var alldeles för brett, vi försökte därför 

smalna av arbetet och tillslut kändes det bra. Efter att vår handledare kollat på vår plan sa han 

väldigt snart att det var alldeles för brett fortfarande och att det är väldigt svårt att göra egna 

observationer då det oftast krävs längre tid för en sådan undersökning och att det även är svårt att 
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mäta hur detta påverkar företags lönsamhet. Vi insåg rätt snart att vi måste börja fundera om och 

vi valde därför att istället jämföra passiva och aktiva säljare. 

 

Detta ändrades dock snabbt efter att vi börjat leta litteratur då vi upptäckte att det var svårt att 

hitta relevant litteratur om detta. Däremot hittade vi väldigt mycket om anpassningsbar 

försäljning, försäljnings teknik samt fakta om olika kundtyper. Därför ändrades 

problemformuleringen ännu en gång och vi kom fram till vårt slutgiltiga problem, vilket var att 

se vad olika kundtyper vill ha för sorts säljare samt hur säljare påverkar kundnöjdheten i företag.  

Vi började nu använda oss av den valda teorin som jag tyckte var väldigt roligt och givande, vi 

valde att dela upp litteraturen sinsemellan men hade hela tiden kontakt och träffades ibland för 

att färdigställa det vi skrivit. Jag ansåg att det var både bra och mindre bra, då det krävs mer 

efterarbete att få fram den röda tråden, även att jag ibland fastnar och har svårt att komma vidare, 

är det skönt att kunna diskutera när man sitter tillsammans och kan höra varandra åsikter.  

Därefter var det dags att komma fram till ett tillvägagångssätt hur vi skulle göra vår 

undersökning. Båda två ansåg att vi skulle använda oss av en kvantitativ undersökning, då vi 

ville fråga ett stort antal kunder till tre olika butiker. Det är då svårt att använda sig av en 

kvalitativ undersökning då de flesta vill snabbt iväg, om man bara ser till sig själv när man går på 

stan och folk vill ställa frågor till en vill man att detta ska gå snabbt. Däremot kan man få fram 

en djupare undersökning av att intervjua ett mindre antal personer men att ha mer djupare frågor. 

Däremot kan jag se till mig själv att jag skulle ha varit lite mer aktiv i undersökningen på det 

sättet att när jag ställde frågorna kände jag mig stressad och ville att det skulle gå snabbt, för att 

man visste att kunderna ville snabbt iväg. Dock hade man kunnat bort se från det, då de hade valt 

att ställa upp. Här anser jag att Sofie var väldigt duktig, även om jag själv fick fram bra svar och 

vi frågade ungefär lika många så var Sofie mer framåt vilket jag tagit stor lärdom av och ska ta 

med mig till framtida yrke eller undersökning.  

 

När vi skulle sammanställa det vi fått fram från undersökningen gjorde vi det mycket krångligare 

än vad vi hade behövt och detta tog därmed mycket onödig tid. Då vi började med att skriva i en 

anteckningsbok alla svar vi fått fram, vilket i slutändan blev helt fel då det saknades mycket. 

Därför valde jag att lägga ut alla våra blanketter på golvet, butik för butik och kundtyp för 

kundtyp för att därigenom får korrekta svar, vilket även Sofie höll med om. Detta gick då jätte 

fort och vi hade suttit i två dagar helt i onödan då vi ändå fick göra om det. Detta är något som 
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jag dragit stor lärdom av och ska ta med mig, det är bättre att göra det ordentligt från början 

istället för att tro att man sparar tid på att göra det mindre noga.  

 

När vi skulle börja med att skriva analysen gick detta inte särskilt bra då ingen av oss hade någon 

motivation och visste inte riktigt hur vi skulle börja, detta tog därför lång tid utan att vi fick 

något direkt gjort. Även om vi försökte så gick det bara inte, det stod helt still, särskilt när båda 

kände likadant. Tillslut kom vi fram till att vi började med att göra i ordning arbetet efter all 

feedback vi fått, då detta blev en bromskloss, eftersom vi kände att det var så mycket att göra så 

att det blev stopp. Detta blev mycket lättare och vi började båda två känna att motivationen kom 

tillbaka.  

Efter att detta gjorts började vi slutligen på analysen vilket gick jättebra, då båda två var väldigt 

engagerade och allt gick därför mycket bättre. Även när diskussionen/rekommendationerna och 

slutsatsen skrevs gick detta mycket bättre än förväntat och inga problem uppstod. Med detta har 

jag dragit lärdom att man ska göra klart det man har efter sig innan man börjar på det nya. Detta 

underlättar väldigt mycket och stressen försvinner samt att motivationen kommer tillbaka.  

 

I övrigt tycker jag att det har gått väldigt bra för oss och vi har kompletterat varandra med 

mycket och kunnat dra många lärdomar av varandra. Båda två har haft sina upp och ner gångar 

men tillsammans har vi stöttat, peppat och hjälpt varandra under hela processen. Vissa dagar har 

jag haft nergångar och inte gjort så mycket, då har Sofie gjort mer och sen tvärtom, därför är det 

aldrig någon som dragit ett större lass än den andra. Arbetsfördelningen under hela arbetet har 

varit jämnt och vi har gjort det mesta tillsammans, båda har varit lika engagerade och delaktiga i 

alla delar, därmed har ingen varit ansvarig för ett visst stycke utan båda har burit på ansvaret för 

hela arbetet. 

 

I slutändan tycker jag att detta har varit väldigt givande, roligt, intressant och lärorikt. Vi har haft 

våra små problem men aldrig några större detta på grund av att vi hela tiden haft en bra kontakt 

med vår handledare vilket jag är mycket glad över samtidigt som vi varit väldigt självständiga, 

vår handledare har även varit ett stort stöd för oss. Det är mycket som jag kommer ta med mig av 

detta och jag är väldigt glad att jag och Sofie valde att arbeta tillsammans då vi varit överrens så 

gott som hela tiden samt haft ett väldigt gott samarbete. Jag har även lärt mig mycket av Sofie, 
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då hon är framåt, kreativ, mycket duktig på att komma med nya idéer samt bra på att formulera 

bra meningar i skrivandet.  
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Fråga 1 

Vad fick dig att handla/inte handla i denna butik? 

 

Fråga 2 

Hur välkomnades du i butiken: 

a)”Hej” 

 

b)”Kan jag hjälpa till?” 

 

c) Inget alls. 

  

d) Fick gå runt en stund för att sedan bli frågad om hjälp. 

 

e) Först ”hej” fick sedan titta i lugn och ro för att sedan bli frågad om hjälp. 

 

Fråga 3 

Hur reagerade du på välkomnandet? 

 

Fråga 4 

Vad kännetecknar dig bäst av dessa: 

a)(”allas vän”) Jag är mycket social och delar gärna med mig av berättelser 

 

b) (”kunden utan känslor”) jag är väldigt stabil och visar inte så mycket känslor i samband med 

köpupplevelsen 

 

c) (”Perfektionisten”) jag vill ha så mycket fakta som möjligt innan köpet genomförs och jämför 

gärna butiker sinns emellan 

 

d) (”soffpotatisen”) Jag ogillar shopping och går bara ut och handlar om jag  verkligen behöver 

något, exempelvis om något gatt sönder. 



Högskolan i Skövde  2012-05-10 

Butikschefsprogrammet Pernilla Vigstrand Stenberg 910215-1520 

Examensarbete VT 2012 Sofie Lagset 870419-6289 

 

53 
 

 

e) (”De som vet allt”)jag har koll på läget och är väldigt påläst om hur saker och ting fungerar 

f) (”Gnällobert”)jag föredrar när andra människor delar min uppfattning om att saker inte 

fungerar som det ska 

 

g) (”Velputte”)jag har ofta svårt att bestämma mig och föredrar när andra tar besluten åt mig 

 

 

Fråga 5 

Hur blev du bemött av säljaren? 

a) jag blev behandlad som en vän och kände mig engagerad i beslutet 

 

b)jag fick fundera under köpet utan att känna mig stressad 

 

c)jag fick reda på mycket fakta om produkten 

 

d)säljaren gjorde större delen av valet åt mig 

 

e)jag fick mycket komplimanger för att jag var så insatt 

 

f) säljaren visade empati och föreslog en produkt som skulle lösa mina problem 

 

 

Fråga 6 

Vilken stil föredrar du hos en säljare? 

a)(Den strukturerade): En säljare som har stor kontroll om vad som händer runt omkring sig och 

företaget 

 

b)(Den sociale): En säljare som har en god relation med sina kunder, är mycket pratsam och bra 

på att lyssna 

 

c) (Den entusiastiske): En säljare som är bra på att komma med nya idéer  
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d) (Den drivande säljaren): En säljare som vet precis vad den vill och anser sig ha full koll på 

vad den pratar om 

 

Fråga 7 

Hur föredrar du att en produkt presenteras? 

a)du föredrar att säljaren förklarar alla egenskaper 

 

b)du föredrar att säljaren förklarar vill nytta du har av produktens egenskaper 

 

c)du föredrar när produkten demonstreras och du får testa produkten 

 

d)du föredrar när säljaren förklarar vilken nytta du har av produkten, samtidigt som du får testa 

och erbjuds kompletterande produkter 

 

Fråga 8 

Vilken inköpsstil anser du att du har av följande: 

a)(Den strukturerade): du vet exakt vad du vill ha och vill ha all kontroll i situationen 

 

b) (Den sociale):du är trevlig och lyssnar intresserat på säljaren 

c) (Den entusiastiske):du har många olika idéer och vet inte exakt vad du är ute efter  

 

d) (Den drivande kunden): du vet precis vad du vill ha och vill ha det på ditt sätt  

Bilaga 3 

Figur 1 

Fråga 1: Handlade du i butiken? 
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Figur 2 

Fråga 2: Hur välkomnades du i butiken? 
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Figur 3 

Fråga 3: Hur reagerade du på välkomnandet ”Hej”?  

 

 

Figur 4 

Fråga 3: Hur reagerade du på välkomnandet ”Kan jag hjälpa till”?  
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Figur 5 

Fråga 3: Hur reagerade du på välkomnandet ”inget alls”?  

 

 

Figur 6 

Fråga 3: Hur reagerade du på välkomnandet ”Fick gå runt en stund för att sedan bli frågad om 

hjälp?  
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Figur 7 

Fråga 3: Hur reagerade du på välkomnandet ”Först ”hej” fick sedan titta i lugn och ro för att 

sedan bli frågad om hjälp”?  

 

 

Figur 8 

Fråga 4: Vad passar bäst in på dig? 
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Figur 9 

Fråga 5: Hur blev du bemött av säljaren? 

 

 

 

Figur 10 

Fråga 6: Vilken typ av säljare föredrar du? 
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Figur 11 

Fråga 7: Hur föredrar du att en produkt presenteras? 

 

 

Figur 12 

Fråga 8: vilken inköpsstil anser du att du har? 
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Figur 13 

Typ av säljstil beroende på kund 
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Figur 14 

Produkt utifrån kundtyp 
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