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Sammanfattning 
 

Utöver de varor en modebutik erbjuder kunden är personlig service en viktig del av 

erbjudandet. En ökad konkurrens mellan företag kräver att de utvecklar sig inom personlig 

service för att kunna skilja sig från konkurrenterna. Butikens personal bör ha rätt kompetens 

och vara säljinriktade för att klara av uppgiften att svara på kundens förväntningar gällande 

personlig service. Genom att fokusera på att leverera rätt servicekvalitet i kundens köpprocess 

kan lojala kunder skapas. Det är viktigt att all personal är medvetna om företagets 

servicepolicy då det är en grund för att kunna upprätthålla och utveckla en god servicekvalitet.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur viktig en jeansbutiks personliga service är för 

kunden samt hur jeansbutiken kan arbeta med personlig service i köp- och säljprocessen.  

För att kunna svara på syftet genomfördes tre intervjuer med butikspersonal från jeansbutiken 

JC i Borås City. Utöver intervjuerna gjordes en kundundersökning med butikens kunder via 

en “på stan enkät”. Enkäten var utformad efter SERVQUAL-modellen, för att kunna mäta 

kvalitén på den personliga servicen i butiken.  

Intervjuerna gav väl utvecklade svar och visade att personalen arbetar med personlig service 

på ett bra sätt och att de får bra direktiv från organisationen om hur servicen kan levereras. 

Enkätundersökningen visade att personlig service är väldigt viktigt för alla kunder och även 

att den levereras på ett korrekt sätt i kundmötet. 

I den teoretiska referensramen beskrivs modeller, så som köptrappan, säljtrappan, 

SERVQUAL och Gap-modellen, då de passar bra till valet av ämne. Även beskrivningar om 

hantering av klagomål och reklamationer tas upp där samt beskrivningar om begreppet 

service.  

I slutsatsen besvaras de problemfrågor som tagits upp i problemformuleringen. Svaren är 

tydliga, besvarar syftet samt ger inspiration till vidare forskning.  

Nyckelord 

Modebutik, service, personlig service, köpprocessen, servicekvalitet, kundbemötande, 

kundmöte, servicepolicy. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet kommer ni få läsa om vår bakgrund till det valda ämnet personlig service. 

Ni kommer även få ta del av vår problemformulering, våra avgränsningar och syftet till 

arbetet. 

1 .2 Bakgrundsbeskrivning 
 

Vi är två tjejer som studerar andra året på Textilhögskolan i Borås, där vi läser 

butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode. Ämnet personlig service som vi 

undersökt i denna uppsats kom vi i kontakt med under vårt första år på Textilhögskolan i 

kursen säljteknik och butikskommunikation. Valet av ämnet service kom av ett gemensamt 

intresse för relationen mellan kund och säljare i butik. Utifrån detta ville vi undersöka hur en 

butik kan använda sig av personlig service på bästa sätt för att tillmötesgå sina kunders behov 

i köp- och säljprocessen. I uppsatsen undersökte vi även om det fanns skillnader vid vikten av 

personlig service mellan män och kvinnor. Av egna erfarenheter har vi förutfattade meningar 

om att män är i större behov av personlig service i deras köpprocess än kvinnor. Därför 

undersökte vi om fallet såg ut så eller inte. Våra förhoppningar var att undersökningen skulle 

ge oss relevanta och intressanta svar. 

1.3 Problembakgrund 
 

I en produktbaserad butik, som en modebutik, är tillhandahållandet av varor och 

köpmöjligheter en självklarhet. Kärnprodukterna i en butik är en förutsättning för nöjda 

kunder. (Hernant & Boström 2010, s. 215). Förutom att modebutikerna ska erbjuda kunderna 

prisvärt och inspirerande mode måste de arbeta med servicen de erbjuder kunderna. (Edström 

2012). Begreppet service kan för kunden betraktas som flera olika tjänster utöver den 

personliga servicen, så som sortiment, läge och garantier. För en butik ses dessa tjänster som 

konkurrensfördelar gentemot andra butiker. Med alla de kringtjänster som service erbjuder 

skapar butiken ett helhetserbjudande. (Hernant & Boström 2010, ss. 215-216). 

Dock finns det idag flera alternativa kanaler en kund kan välja mellan när den vill handla 

modekläder. Den fysiska butiken är fortfarande det främsta sättet som många kunder väljer att 

handla på, men det går att se att allt fler väljer att shoppa på Internet då det finns ett 

obegränsat utbud av plagg som endast är ett klick bort. Det bästa butikssäljarna kan göra för 

att behålla sina kunder är att vara trevliga, bemötande och extremt lyhörda. Det tillför en 

service och ett värde en kund inte kan få någon annanstans än i en fysisk butik. (KappAhl 

u.å). 

Det butiker kan arbeta med är olika servicestrategier, vilket betyder att den servicenivå 

butiker erbjuder kan variera. Butiker kan erbjuda nivåer som självbetjäning, självval och 

fullservice. Självbetjäning innebär att kunden gör största delen av köpet på egen hand, vid 

självval gör kunden det mesta av köpet på egen hand men får mer hjälp och stöd från 

personalen än vid självbetjäning. Slutligen innebär fullservice att kunden får fullt stöd från 

personalen genom hela köpprocessen. Det finns inga tydliga gränser mellan dessa tre nivåer, 

vilket betyder att skalan på nivåerna kan variera. 

Det stöd kunden får i köpprocessen från butikens personal är personlig service, stödet innebär 

att kvalitén i kundens köpupplevelse stärks. (Hernant & Boström 2010, s. 216). Mötet mellan 

kund och butikspersonal kan, genom god kommunikation i köpprocessen, skapa en kund med 
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en känsla av tillit till butiken. Det budskap som personalens beteende, uppträdande och attityd 

förmedlar kan ge större effekt än vad traditionell marknadsföring ger. (Grönroos 2009, ss. 

290-291). 

Kunden handlar inte på samma sätt idag som förr. Som butik måste man därför tydliggöra sitt 

kunderbjudande. Stormarknader har under de senaste åren vuxit fram i en snabb fart och i de 

flesta svenska städerna finns det idag ett standardutbud av butikskedjor som äger marknaden. 

För att butiker ska kunna konkurrera måste de sätta kunden i centrum och arbeta mer utifrån 

små intima, personliga och diskreta butikskoncept. Butikspersonalen måste påverka hur mötet 

med kunden ser ut i butiken för att skapa en framtida relation. (Alcrobladet 2010). 

1.4  Problemdiskussion 
 

Det finns idag två stora kontraster inom mode i klädbranschen och de är “fast fashion” och 

“slow fashion”. Fast fashion innebär att snabbsäljande kedjebutiker producerar sina produkter 

med så korta ledtider som möjligt för att de snabbt ska nå ut till kunden. På grund av det 

snabba modet har kunderna blivit allt mer trendmedvetna och säkra när det gäller mode. 

Kontrasten till det snabba “slit och släng modet” är slow fashion. Den kan ses som en 

motståndsrörelse till fast fashion då den vill motverka all konsumtionsstress och det höga 

tempot. Istället fokuserar den delen av modet på att ta fram färre kollektioner med plagg av 

högre och hållbarare kvalitet, vilket är något som passar den mode- och miljömedvetna 

kunden. (KappAhl u.å). Det kan vara så att konsumenter som handlar fast fashion inte 

behöver lika mycket personlig service i köpprocessen då plaggen endast används ett fåtal 

gånger och inte kräver lika mycket informationssökning som ett plagg av slow fashion. Plagg 

som utnämns som slow fashion är meningen att konsumenten ska använda en längre tid och 

därför kan det betyda att kunden vill ha mer hjälp och personlig service vid köp av sådana 

produkter. Ofta är även personlig service inräknat i det pris konsumenten får betala för ett 

plagg av slow fashion, viket är något som plagg av fast fashion inte alltid erbjuder.  

Företagen måste lära känna sina kunder och vara medvetna om vilka plagg som efterfrågas av 

kunden. Då konkurrensen om kunderna är hård bland modeföretagen gäller det att snabbt 

kunna uppdatera sitt sortiment. (Edström 2012). Ett viktigt konkurrensmedlen är den 

personliga servicen en fysisk butik kan erbjuda sina kunder (KappAhl u.å). En 

grundförutsättning för att uppnå god servicekvalitet i kundbemötanden är att butikens 

personal är överens och medvetna om den servicepolicy företaget har. Det är viktigt att veta 

om komplexiteten i kundbemötandet och att det är allt annat en enkelt. (Svensk Handel 2011). 

Butikspersonalen bör vara trevlig, lyhörd och tillmötesgående mot sina kunder, då det skapar 

ett servicevärde som kunden inte kan få då den exempelvis handlar på nätet (KappAhl u.å). 

Den personliga service en butik erbjuda sina kunder kan komma att förändras en del i 

framtiden. Handeln på nätet har ökat i de nordiska länderna, främst i kategorierna mode, 

kläder och skor kommer det att öka mest, enligt en e-handelsrapport från post- och 

logistikföretaget Bring. Även andelen konsumenter som väljer att göra sina inköp på nätet har 

ökat. Många företag inser att en försäljningskanal på Internet bidrar till en ökad tillgänglighet 

för kunderna och att det är lättare att nå ut till sin marknad. Det behöver dock inte innebära att 

företagen väljer enbart försäljning på nätet, men många väljer att inkludera det som en av sina 

försäljningskanaler. (Habit 2012). 

Trots att trenden idag går mot allt mer självbetjäning, krävs det fortfarande personlig service 

för att få kunden att uppleva en god köpupplevelse (Hernant & Boström 2010, s. 217). Dock 

lägger butiker inte tillräckligt mycket uppmärksamhet på den typ av service som genererar 

goda relationer (Wong & Sohal 2002). Det är viktigt att alla medarbetare är medvetna om 
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kundbemötandets betydelse för att skapa nöjda och lojala kunder (Hernant & Boström 2010, 

s. 219). 

Kundlojalitet är normalt resultatet då företaget levererat god service. Akademiker och utövare 

inom detaljhandel arbetar aktivt med att försöka identifiera de faktorer som bidrar till att 

skapa god service. Genom att specificera, mäta och kontrollera försöker de förbättra 

servicekvalitén ur kundens synvinkel. Forskning visar att det är mycket viktigt att företagen 

arbetar med sin servicekvalitet då kunder ofta tenderar att övergå till konkurrenters produkter 

på grund av missnöje med servicen, snarare än om missnöjet ligger i själva produktkvalitén. 

(Yu Sum & Leung Hui 2007). Vinnarna om kunderna kommer vara de företag som inte sätter 

sig själva i centrum utan ser sina lojala kunder som det viktigaste de har (Alcrobladet 2010). 

1.5 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur viktig en jeansbutiks personliga service är för 

kunden samt hur jeansbutiken kan arbeta med personlig service i köp- och säljprocessen.  

1.6 Problemformulering 
 

Utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion har vi tagit fram två huvudfrågor och 

en delfråga som vi kommer att besvara i uppsatsen. 

1.6.1 Huvudproblem 
 

– Hur kan en jeansbutik arbeta med personlig service i köp- och säljprocessen? 

– Hur viktigt är det med personlig service för en jeansbutiks kunder? 

1.6.2 Delproblem 
 

– Hur skiljer sig vikten av personlig service mellan kvinnor och män som handlar jeansmode? 

1.7 Problemavgränsning 
 

För att vi skulle kunna genomföra uppsatsen gjorde vi vissa avgränsningar gällande det valda 

ämnet. I den empiriska undersökningen samarbetade vi med JC i Borås City, där intervjuade 

vi butikschefen och butikspersonal. Uppsatsen skrev vi självständigt utav eget intresse, 

samarbetet med JC i Borås City gjordes enbart för att få en bild över deras sätt att arbeta med 

service och för att skaffa extra information om företaget. Vi berörde inte någon service 

rörande tjänsteföretag utan fokus låg på ett produktbaserat företag. 

Vi har undersökt den personliga servicen på JC i Borås City. Vi valde dem för att de säljer 

kläder som kräver mer service än många andra modeprodukter och även för att de säljer 

kläder till både kvinnor och män. Då vi ville undersöka skillnader mellan dem tyckte vi att JC 

var ett bra val. Vi avgränsade oss till att titta närmare på personlig service och undvek att 

studera andra säljfrämjande åtgärder i butiken. Vi fokuserade inte närmare på något som rörde 

sortiment, exponering, val av läge för butiken eller reklam i någon form. 

I intervjuerna avgränsade vi oss till personalen på JC i Borås City och i enkäten till deras 

kunder. Urvalet av respondenter skedde utifrån JC i Borås Citys målgrupp av kunder med 

hänsyn till ålder och kön. 
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2. Metod 
 

I metodkapitlet beskriver vi syftet med metoden, undersökningsmetoden och olika sätt att 

samla in data på. Vi tar även upp åsikter angående vår undersökning när det gäller urval och 

tillförlitlighet. 

2.1 Metodens syfte 
 

Med hjälp av ett explorativt syfte skaffade vi oss förkunskaper inom vårt valda område. Det 

gjorde vi genom litteraturstudier i både fysisk- och elektronisk form. Genom ett beskrivande 

syfte utökade vi våra kunskaper inom vårt valda område. Det gjorde vi genom intervjuer med 

butikspersonal och en enkätundersökning med kunderna. Vi genomförde även djupare 

litteraturstudier där vi fick en bättre kunskap i det valda området 

Med lite kunskap om undersökningsområdet används explorativt syfte, åtminstone till en 

början, för att skapa en övergripande bild om området som undersöks. Den här typen av 

undersökning ger sällan några fullständiga svar. Den används mer för att ringa in och 

avgränsa problemområdet och fungerar ofta som en förstudie där man fastställer de frågor 

som ska besvaras. (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund 2010, s. 57) 

Med ett beskrivande syfte införskaffas en mer klar och tydlig bild då undersökningen 

genomförts, eftersom det sen tidigare finns goda kunskaper inom området. Istället för att 

upptäcka nya fenomen inom området, fördjupas och beskrivs dem mer utförligt. (Christensen 

et al. 2010, s. 58). 

2.2 Undersökningsmetod 
 

I vår metod har vi använt både kvantitativ- och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden 

använde vi när vi samlade in statistik från de svar kunderna gav i enkätundersökningen. 

Intervjuerna med butikspersonalen blev kvalitativ metod då vi ställde öppna och djupgående 

frågor. Vårt val grundade sig i att vi ville få en så bred undersökningsmetod som möjligt med 

de förutsättningar vi hade och för att kunna ge bra svar till våra problemfrågor. 

En kvantitativ metod utgörs främst av siffror och fokuserar på mängd, antal och frekvens av 

variabler som kan bearbetas statistiskt. En kvantitativ undersökning är mer strukturerad i sin 

form och studerar det specifika i ett sammanhang. (Christensen et al. 2010, s. 69). 

En kvalitativ metod utgörs främst av ord, text, symboler och handlingar. Här står orden och 

dess innebörd i centrum. En kvalitativ undersökning ger en helhetsförståelse och ett 

sammanhang av problemområdet. (Christensen et al. 2010, s. 70). 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

Vi har använt oss av både sekundär- och primärdata, då vi ansåg att det gav oss bred och djup 

information om problemområdet. På så sätt fick vi även information från flera håll vilket gav 

oss mer kunskap i ämnet. Sekundärdata tog vi fram utifrån litteraturstudier och primärdata 

samlade vi in genom intervjuerna och enkätundersökningen. Genom sekundärdata hittade vi 

de modeller vi tillämpade i teorin, vilka var köptrappan, säljtrappan, SERVQUAL och Gap-

modellen. Vi valde dessa modeller för att de stämde bra överens med det valda ämnet och gav 

oss den information vi behövde för att kunna tillämpa dem i analysen. 
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Sekundärdata är data som sedan tidigare har samlats in fast i ett annat sammanhang och syfte. 

Det är information som redan finns tillgänglig för undersökningen. Sekundärdata kan vara 

andra- eller tredjehands information, exempelvis artiklar eller litteratur. (Christensen et al. 

2010, ss. 71-72). 

Primärdata är ny information som samlas in av marknadsundersökaren själv genom olika 

typer av fältundersökningar. Informationen erhålls ifrån enskilda individer eller grupper av 

människor, antingen genom kommunikation eller genom observation. De tekniker som ofta 

används är enkät, intervju, observation och experiment. (Christensen et al. 2010, ss. 103-104). 

2.4 Empirisk insamlingsteknik 
 

Vi valde att göra personliga intervjuer med butikschefen och personalen på JC i Borås City. 

Intervjuerna utfördes med djupgående frågor, då vi ansåg att det gav oss en bred bild av hur 

företaget arbetar med personlig service. Utöver intervjuerna valde vi att undersöka kundernas 

inställning till personlig service genom en enkätundersökning. Enkätundersökningen utfördes 

för att få en bra bild över hur kunderna uppfattar den personliga servicen på JC i Borås City. 

Vi valde att göra en “på stan enkät” med slutna frågor där de tillfrågade fick kryssa i 

svarsalternativ på en skala mellan ett till fem. Detta för att göra det lätt för kunderna att svara. 

Till våra intervjuer valde vi att ta fram två stycken intervjuer till vår undersökning. Den ena 

riktade sig till butikschefen och den andra till övrig personal på JC i Borås City. Intervjuerna 

bestod av 12 frågor rörande ämnet personlig service, bland annat med frågor som hur butiken 

arbetar med personlig service, om personalen har utbildning och så vidare. När vi tog fram 

frågorna till intervjuerna undersökte vi våra modeller i teorin, vårt syfte med uppsatsen samt 

våra problemfrågor. Det gjorde vi för att hålla den röda tråden. Vi frågade oss själva vad det 

var vi ville ta reda på med intervjuerna, tog fram stödord och utifrån det utformade vi frågorna 

till intervjuerna. Därefter bokade vi, via mail, tid med butikschefen på JC i Borås City. Vi 

skickade även med intervjufrågorna så att hon och övrig butikspersonal skulle kunna sätta sig 

in i dem i förväg. Efter intervjuerna mailade vi sammanställningen av dem till butikschefen 

och säljarna så att de kunde bekräfta att svaren de angett såg korrekta ut. 

En intervju kan ses som ett samtal mellan den eller de som intervjuar och en eller flera 

respondenter. Det finns fyra olika typer av intervjuer. Den första är den personliga intervjun 

och där intervjuas enbart en person. Fokusgrupp är en intervjuform där flera personer 

intervjuas vid ett och samma tillfälle. Vid en telefonintervju sker intervjun via telefon. Den 

sista typen av intervju är “på stan intervjun” som sker direkt på plats med mycket folk i 

rörelse. (Christensen et al. 2010, s. 138). Vårt val blev personlig intervju då det passade bäst 

för vårt ändamål. 

Enkäten valde vi att utforma efter SERVQUAL-modellen. Vi utgick ifrån den modellen för 

att kunna mäta kundernas upplevda servicekvalitet. Frågorna handlade om hur kunderna 

upplevde servicen i JCs butik i Borås City och hur viktigt det är med service för dem. Enkäten 

riktade sig till JC i Borås Citys kunder. Den bestod av 14 frågor som alla berörde ämnet 

personlig service. Tanken med enkäten var att kunden skulle få uppskatta frågorna på en skala 

mellan ett till fem, där fem var bäst och ett var sämst. Frågorna tog vi fram utifrån de fem 

dimensionerna som SERVQUAL-modellen beskriver, men vi vinklade dem så de skulle passa 

in på ett modeföretag. Frågorna hörde ihop med de fem dimensionerna tillförlitlighet, 

lyhördhet, säkerhet, empati och påtaglighet. Vi valde att stå på ”stan” i Borås City utanför JCs 

butik för att lätt kunna fånga upp deras kunder. Vi fick in 60 svar och vi stod utanför butiken 

datumen: 25-26 april och 2 maj. 
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En enkät är ett sammanställt frågeformulär med öppna och slutna frågor. De tillfrågade får 

svara på frågorna antingen med öppna svar eller kryssa för redan angivna svarsalternativ. En 

enkät används för att samla in data från människor eller företag, detta kan ske enskilt eller i 

grupp. Enkäten kan skickas ut via post, e-post, samlas in via telefon eller finnas på Internet. 

Den kan även delas ut till en grupp eller delas ut till förbipasserande ”på stan”. (Christensen et 

al. 2010, s. 138). 

2.5 Urval 
 

Det finns två typer av urval, sannolikhetsenligt och icke-sannolikhetsenligt. Icke-

sannolikhetsurval handlar om chansen att respondenten eller enheten blir vald, inte kan 

förutses samt att de inte blir slumpmässigt utvalda. Oberoende av vilken urvalsmetod man 

väljer kommer urvalet aldrig att exakt motsvara den population som utgör urvalet. 

(Christensen et al. 2010, s. 110). 

Vi valde att göra ett icke-sannolikhetsurval då vår enkätundersökning var kvantitativ och vi 

tillfrågade 60 respondenter från JC i Borås Citys kundkrets. När vi genomförde enkäten 

fångade vi upp kunderna utanför butiken i City. Även de intervjuer vi gjorde är icke-

sannolikhetsenliga då vi tillfrågade få respondenter med mycket kunskap och insikt i ämnet 

som undersöktes. 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 
 

Det finns olika mätningar för undersökningar, två av dem är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om hur mycket avvikelser det finns mellan det observerade värdet och det 

verkliga värdet. Det beror på slumpmässiga mätfel i undersökningen. Validitet handlar om 

utsträckningen på mätningen och hur man uppnår syftet med den. (Söderlund 2005, ss. 134, 

149). 

Vi hade ett begränsat urval av tillfrågade till vår enkät. Därför blev undersökningen inte helt 

tillförlitlig men vi tycker att svaren räcker för att få en överblick på hur en stor del av 

kunderna tycker. För att stärka vår validitet hade vi dock behövt fråga fler kunder, då det hade 

blivit mer trovärdigt.  

Det var några respondenter som hoppade över vissa frågor, vilket leder till avvikelser i 

reliabiliteten. Det kan även vara så att vissa respondenter misstolkade frågor vilket då också 

leder till avvikelser. Dock upplevde vi inga misstolkningar, då vi var närvarande under tiden 

respondenterna svarade på enkäten. Att enkäten var utformad efter SERVQUAL och med 

slutna frågor tror vi leder till att risken minimerats för att validiteten blivit dålig. Vi upplever 

att syftet med undersökningen har uppnåtts och att vi fick in bra med svar.  

Intervjuerna ansåg vi var mer tillförlitliga då vi fick djupa och bra svar. Svaren vi fick tycker 

vi stämde väl överens med det som företaget JC står för när det gäller service. Vi tycker att vi 

uppnådde vårt syfte och fick svar på alla frågor vi ställde. Dock gick en av intervjuerna inte 

riktigt som planerat. Vi fick intervjua butikschefen och en butikssäljare tillsammans, vilket 

kan leda till missvisande svar då de kan ha påverkat varandras svar. Vi tycker dock att svaren 

kändes trovärdiga och att de var frispråkiga under intervjun. Personalen har även godkänt 

intervjuerna i efterhand och haft möjlighet att var för sig lägga till eller ändra sina svar vilket 

gör svaren mer trovärdiga. 
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2.7 Metodkritik 
 

Vi anser att vi fick bra, väl utvecklade och relevanta svar i våra intervjuer med 

butikspersonalen. Vi är nöjda med att vi i förväg lät personalen sätta sig in i frågorna då de 

kunde känna sig trygga och väl förberedda under intervjuerna. Vi lät även personalen i 

efterhand godkänna transkriberingen av intervjuerna så att de skulle kunna tillägga 

information, ändra eller ta tillbaka något de svarat. 

Vi är nöjda med de svar vi fick från enkätundersökningen. Bortfallen var små och vi tycker att 

respondenterna förstod frågorna bra. Vi tycker att de tillfrågade representerar de kunder som 

handlar på JC väl. Den tanken grundar vi på den typ av kunder vi observerade under de tre 

pass vi stod utanför JC butiken under enkätundersökningen. SERVQUAL var kanske inte den 

bästa metoden för vår enkätundersökning, men svaren vi fick in var relevanta för vår uppsats. 

Dock var vissa av frågornas svar uppenbara, men vi anser att de var viktiga för att se 

skillnaderna mellan kundernas förväntan och upplevelse av den personliga servicen på JC i 

Borås City. I efterhand hade kanske egna frågor där vi utgått ifrån oss själva och vår uppsats 

varit bättre, men vi tycker ändå att vi fått fram bra svar och gjort en bra undersökning.  

Vi tycker att vi hade kunnat fråga ett större urval av kunder. Då vårt övervägande urval blev 

unga kvinnor hade det varit intressant att få in fler svar från män och äldre kunder oavsett 

kön. Vi anser att vi fick övervägande positiva svar, hade vi frågat fler respondenter hade vi 

kanske fått ett annat utslag. Undersökningen hade då blivit mer omfattande och mer 

tillförlitlig. Dock hade vi begränsad tid att utföra våra undersökningar och fick därför ett 

begränsat antal tillfrågade. Vi hade även kunnat utföra kundundersökningen på fler JC butiker 

för att få in fler kunders åsikter om den personliga servicen på JC. Då hade dock våra 

avgränsningar fått ändrats då vi endast valde att undersöka en butik, vilken var JC i Borås 

City. Om vi hade valt att undersöka fler butiker hade vi även kunnat intervjua fler 

butikschefer och säljare och då fått in deras synpunkter på hur de arbetar med personlig 

service. Därefter hade vi kunnat se skillnader och likheter i butikernas arbete med personlig 

service. 

Vi anser att vår primärdata, det vill säga våra undersökningsmetoder, har fått bra uppbackning 

av vår sekundärdata, vilken är vår teori och våra modeller. Vi anser att vi har kunnat koppla 

vår teori med verkligheten på ett bra sätt och fått fram bra svar på våra problemfrågor. 
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3. Teori 
 

I den teoretiska referensramen beskriver vi modeller och principer som berör personlig 

service och som är aktuella i dagens köp- och säljprocesser. Modellerna som tas upp är 

köptrappan, säljtrappan, SERVQUAL och Gap-modellen. 

3.1 Service som begrepp inom modeföretag 
 

Att driva butik handlar om att leverera service i olika former. Begreppet service omfattar de 

egenskaper butiken erbjuder till stöd för kunden då den genomför ett köp i butiken. Service är 

de kringtjänster butiken lägger till utöver de fysiska produkterna för att öka värdet på 

kunderbjudandet. 

För att dela upp butikens produkter och den service butiken erbjuder kan begreppen delas in i 

två olika kategorier, materiellt- och immateriellt erbjudande. Butikens sortiment, lokal och 

övrig utrustning ses som de materiella delarna butiken erbjuder som stöd för att presentera 

produkterna. De immateriella delarna omfattar det stöd butiken ger kunden, i form av service, 

i köpprocessen. Där spelar butikens personal, deras beteende och bemötande av kunden en 

betydande roll av den kvalitet kunden upplever i köpupplevelsen. (Hernant & Boström 2010, 

ss. 215-216). 

Genom att komplettera de fysiska produkterna med kringtjänster kan butiken särskilja sig från 

konkurrenter som säljer kärnprodukter med samma pris och kvalitet. Det är vanligt att 

använda service som konkurrensmedel på dagens marknad då det är svårt att enbart utifrån 

sina kärnprodukter skapa sig ett försprång gentemot konkurrenterna. Det är i stort sett bara 

möjligt om företaget har ett bestående tekniskt försprång eller lyckas erbjuda billigare 

produkter än konkurrenterna. (Grönroos 2009, s.19). 

Många företag utformar särskilda servicepolicys för sina butiker. Policyn tar vanligtvis upp 

vilken nivå av personlig service butikerna ska erbjuda kunderna. Det är viktigt att 

servicepolicyn ser likadan ut i alla de butiker som representerar företaget och att policyn 

genomsyrar hela organisationen. (Andersson, Eek, Feldt & Pihlsgård 2012, s. 10). 

Servicenivån en butik erbjuder kan variera på en skala från självbetjäning till fullservice. 

Självbetjäning innebär att kunden utför hela köpprocessen själv med ingen eller ytterst lite 

hjälp från butikspersonalen. Självval innebär att kunden får mer stöd från personalens sida än 

vid självbetjäning men utför största delen av köpprocessen på egen hand. Den tredje nivån är 

fullservice och den innebär att personalen stödjer kunden i de olika delarna i köpprocessen 

fullt ut. Oftast finns det inga tydliga gränser mellan de olika nivåerna utan de kan överlappa 

varandra och variera i olika situationer. (Hernant & Boström 2010, s. 216). 

Ökningen av snabbt mode och en allt hårdare konkurrens ställer krav på modeföretagen. 

Förutom att kunna leverera tillfredsställande produkter ut till butikerna är arbetet med 

personlig service väldigt viktigt. (Edström 2012). Den personliga servicen är ett av de 

konkurrensmedel de fysiska butikerna kan erbjuda kunden, till skillnad från den ökande e-

handeln där köpen sker via Internet utan personlig kontakt från butikssäljare. Det gäller därför 

att de fysiska butikerna visar fördelar för kunden att välja dem framför internethandel. 

(KappAhl u.å). Det är viktigt att företagen lär känna sina kunder och är medvetna om vad för 

sorts mode kunderna efterfrågar (Edström 2012). Det bästa butikspersonalen kan göra är att 

vara extremt trevlig, lyhörd och tillmötesgående mot kunden för att på så sätt skapa ett 

servicevärde kunden endast kan få i en fysisk butik (KappAhl u.å). 
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Det är vanligt att allmänheten har en förutfattad bild av män och kvinnors olika köpbeteenden 

och vilken grad av service de söker. En undersökning i ämnet gjordes, av Steen & Ströms 

(2012) marknadsavdelning, perioden 5-31 januari 2012. De delade ut 1 000 intervjuer till 500 

kvinnor och 500 män i åldrarna 16-65 år i hela Sverige. Undersökningen visar att män oftare 

planerar sina köp i förväg och är mer benägna om att fråga butikspersonalen om hjälp än vad 

kvinnor är. Kvinnor brukar även handla exempelvis skor och kläder mer på impuls än vad 

männen gör. Både män och kvinnor vill gärna prova plaggen i provrum, men undersökningen 

visar att männen oftare köper de provade plaggen än vad kvinnan gör. Slutligen visar 

undersökningen att männen vanligtvis handlar fortare än vad kvinnor gör, men då de handlar i 

sällskap av en kvinna spenderar de längre tid i butiken.  

3.2 Köptrappan 
 

Det som ligger till grund då en kund ska göra ett inköp är ett uppkommet behov som kunden 

vill täcka. Även om behovet är klart för kunden är det inte alltid självklart vilken produkt 

kunden är ute efter. För att kunna genomföra köpet behöver kunden bestämma vilken butik 

den ska besöka, där det eventuella köpet kommer att göras. När det kommer till val av butik 

har forskning visat att servicekvaliteten påverkar vilken butik kunden väljer. Tillsammans 

med fyra andra faktorer är service en av de viktigaste faktorerna när det kommer till val av 

butik. (Hernant & Boström 2010, ss. 106-107). 

Forskarna Engel, Blackwell och Miniard presenterade år 1995 en känd modell över 

konsumenters beslutsfattande. Modellen redogör i fem steg vad som händer från att 

konsumenten inser sitt konsumtionsbehov till det att köpet är gjort och utvärderat. De fem 

stegen som ingår är behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp och 

utvärdering efter köpet. Modellen är övergripande och fångar in alla typer av köp. Det som är 

gemensamt för alla typer av köp är att konsumenten alltid måste gå igenom alla steg i 

modellen. (Dahlén & Lange 2009, ss. 38-39). 

 

Fig. 1. Egen illustration enligt Hernant & Boström (2010, s. 107). 

Steg 1. Behovsidentifikation 

Ett behov uppstår hos konsumenten då den upplever skillnader mellan önskat tillstånd och 

nuvarande tillstånd. Behovet som uppstår kan vara av fysiologisk eller psykologisk karaktär. 
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Det finns olika typer av köpmotiv som beskriver hur konsumentens olika behov kan gestalta 

sig. Informativa köpmotiv uppstår då konsumenten upplever ett problem i det nuvarande 

tillståndet och då vill undanröja eller undvika problemet genom att köpa en viss produkt. 

Transformativa köpmotiv uppstår då konsumenten vill förflytta sig från sitt nuvarande 

tillstånd till ett nytt, önskat tillstånd. I de fallen kan det sensoriska begäret spela en stor roll, 

vilket handlar om att konsumenten vill stimulera något av kroppens fem sinnen. Köpmotivet 

kan även vara av socialt behov, konsumenten vill då uppfylla ett behov inom social acceptans 

och tillhörandeskap genom att köpa en viss produkt. (Dahlén & Lange 2009, ss. 42-47). 

Steg 2. Informationssökning 

När konsumentens behov är identifierat börjar informationssökningen för att hitta möjliga 

inköpsställen som kan täcka behovet. Informationssökning kan delas upp i intern sökning, 

vilket är en minnesbaserad sökning, och extern sökning, vilket är en handlingsbaserad 

sökning. Konsumenten gör i stort sätt alltid en intern sökning, genom att i sitt långtidsminne 

leta efter produkter och varumärken som kan tillfredsställa köpbehovet. Ibland bidrar minnet 

med tillräcklig information och kunskap för att gå vidare till nästa steg i köpprocessen. Om 

inte söker sig konsumenten till en extern informationskälla. Sådan utomstående sökning leder 

till helt ny information för kunden vilket leder till ökad kunskap i val av produkt. (Dahlén & 

Lange 2009, ss. 51-52). 

Steg 3. Alternativutvärdering 

I praktiken sker den här fasen överlappande med informationssökningen, då konsumenten 

tenderar att alternera mellan att införskaffa ny information och utvärdera den under 

processens gång. Genom att utvärdera sina alternativ överväger konsumenten de olika 

alternativens för- och nackdelar genom att väga dem emot varandra. Därefter kan produkten 

som täcker konsumentens behov bäst fastställas. De utvärderingskriterier kunden använder sig 

av inför köpbeslutet kan vara av funktionell karaktär och emotionell karaktär. Hur 

konsumenten väljer att utvärdera en viss produkt skiljer sig från individ till individ. (Dahlén & 

Lange 2009, s. 58). 

Steg 4. Köp 

Själva köpfasen är köpprocessens minst komplicerade steg då förarbetet till köpet redan har 

gjorts i de andra stegen (Dahlén & Lange 2009, s. 68). Det finns olika sätt att utföra köpet på. 

Ett planerat köp kan vara totalt planerat, då konsumenten redan innan butiksbesöket bestämt 

vilken produktkategori, vilket varumärke och vilket objekt som ska köpas. Motsatsen till den 

här typen av köp är oplanerade köp, så kallade impulsköp. I de fallen har konsumenten endast 

planerat på en övergripande behovsrelaterad nivå och produkt- eller varumärkesvalet sker 

oplanerat i butiken. 

Steg 5. Utvärdering efter köpet 

Efter köpet konsumerar och använder konsumenten produkten. Då sker en utvärdering av 

produkten genom att konsumenten beaktar om den är nöjd med produkten och varumärket 

eller inte. Det här ger konsumenten information om produkten är värd att köpas igen eller inte. 

Även själva butiksbesöket, som en del av servicen, utvärderas efter köpet. Den utvärderingen 

anses vara viktigare än den som görs för produkten därför att det i förväg är svårare att 

förutspå hur service kommer att utföras. (Hernant & Boström 2010, ss. 113-115). 
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3.3 Säljtrappan 
 

Personalens beteende har en stor betydelse för att möta kunden i köpprocessen och leverera en 

bra service. Många butiker utformar särskilda regler för personalen som handlar om hur de 

bör uppträda och agera i kundmötet, till exempel i form av hälsningsfraser, ögonkontakt och 

vid hantering av reklamationer. I litteraturen finns det beskrivet hur säljaren kan gå tillväga 

för att ge kunden ett bra bemötande och leverera en god personlig service. Genom sju olika 

faser beskrivs den personliga försäljningsprocessen. 

 

Fig. 2. Egen illustration enligt Hernant & Boström (2010, ss. 221-222). 

Steg 1. Förberedelser 

Den här fasen beskriver vilken kunskap personalen bör ha och hur uppdaterade de bör vara 

när det gäller butikens helhetserbjudande. Personalen behöver ha kunskap om de produkter 

butiken säljer för att kunna svara på kundens frågor. Det krävs då att personalen har fått 

träning eller utbildning inom området personlig service. 

Steg 2. Öppning av konversation 

Den andra fasen i säljprocessen beskriver situationen då ett närmande av kunden sker från 

säljarens sida (Hernant & Boström 2010, ss. 220-221). Det viktigaste vid en samtalsinledning 

med kunden är att kontakten blir rätt redan från start, då det bara finns en chans att skapa ett 

gott första intryck (Laurelli & Cras 2007, s.16). Ett bra sätt att gå tillväga är att först 

uppmärksamma kunden, genom att ta ögonkontakt med kunden, hälsa och därefter försöka få 

igång en dialog (Andersson et al. 2012, s.66). För att få igång en dialog är det smart att ställa 

en öppen fråga till kunden och undvika frågor som “Kan jag hjälpa till med något?” Är 

kunden, i det här fallet, inte ute efter något speciellt är risken stor att den svarar nej på frågan 

och att dialogen stängs på en gång. Ofta räcker det därför med ett vänligt “Hej” och ett leende 

från säljarens sida, för att sänka barriären mot kunden. Därefter kan säljaren följa upp med att 

beskriva den produkt kunden eventuellt närmat sig i butiken. 

Steg 3. Lyssna på kunden 

I den tredje fasen är dialogen mellan kund och säljare öppnad. Nu gäller det som säljare att 

lyssna på kunden för att få en uppfattning om vilka behov och önskemål kunden har. Det är 

bäst att inte gå för fort fram och allt för snabbt presentera förslag på produkter. Detta för att 
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undvika att kunden uppfattar säljaren som för angelägen om att åstadkomma försäljning och 

att förslagen blir felaktiga. Det är viktigt att helt förstå vilken produkt kunden är ute efter och 

vilken hjälp den vill ha med att hitta rätt produkt. 

Steg 4. Förstå kundens behov och önskemål 

När säljaren lyssnat färdigt på kundens problem har goda förutsättningar skapats för att förstå 

kundens önskemål och behov. Det ger i sin tur säljaren insikt i de kommande beslutskriterier 

som är viktiga för kunden då den ska välja produkt. 

Steg 5. Presentera förslag till lösningar 

Det finns olika anledningar till att en kund besöker en butik. I vissa fall vet kunden redan 

vilken produktgrupp den ska leta i efter den sökta produkten. Då kan säljaren snabbt 

presentera olika alternativ som kan passa kundens önskemål. I andra fall har kunden inte 

kommit särskilt långt i sin köpprocess då den besöker butiken, den kanske inte upptäckt sitt 

behov ännu. I de fallen krävs det mer arbete från säljarens sida med att ta till sig information 

kunden gett i de tidigare faserna och utifrån det ge förslag till kunden. 

Det är viktigt att tänka på att inte ge för många förslag till kunden utan istället motivera ett 

urval av produkter som kan täcka kundens behov. (Hernant & Boström 2010, ss. 221-222). Ett 

bra sätt att övertyga kunden om en produkt är att kunden får känna på eller prova varan. Ett 

vanligt uttryck är “provad vara är till hälften såld”. Det här uttrycket stämmer bra överens vid 

försäljning av exempelvis kläder, då kunden efter att ha provat plagget kommit närmre ett 

köpbeslut. (Andersson et al. 2012, ss. 68-69). En annan viktig aspekt att tänka på som säljare 

är att observera kundens reaktion efter att en vara presenterats och därefter leta efter 

eventuella köpsignaler kunden sänder ut då den visar intresse. Det är också viktigt att som 

säljare tänka på att presentera förslag på produkter med entusiasm och med kunskap. (Ekberg 

& Lohmander 2005, s. 79). 

Steg 6. Hantera invändningar 

Ofta händer det att kunden kommer med invändningar mot de förslag säljaren presenterar. Det 

kan bero på att kunden känner sig stressad och behöver mer tid innan ett beslut kan tas. Som 

säljare är det viktigt att undvika att kunden känner sig trängd. Istället bör säljaren lyssna på 

kundens invändning och instämma. Därefter kan säljaren förklara hur invändningen kan 

undvikas genom att presentera andra positiva egenskaper hos produkten, alternativt presentera 

en annan behovstäckande produkt. (Hernant & Boström 2010, s. 222). 

Steg 7. Åstadkomma försäljning 

När kunden känner sig redo att fatta ett beslut angående köp är det dags för säljaren att få till 

ett avslut på samtalet. Ibland är det väldigt simpelt då kunden tar initiativet och verbalt 

uttrycker att den vill ha produkten. I andra fall bör säljaren lyssna noga på de köpsignaler 

kunden sänder ut. Det kan vara i form av frågor om egenskaper hos produkten, garantier med 

mera. Dessa signaler tyder ofta på att kunden är intresserad av att köpa produkten. (Andersson 

et al. 2012, s. 71). Med rätt tajming kan säljaren leda samtalet till ett köp. Det är dock viktigt 

att initiativet från säljaren inte sker för fort så att kunden känner sig trängd, samtidigt får det 

inte ske för sent då kunden kan fastna i köpprocessen och inte komma till ett avslut. (Hernant 

& Boström 2010, s. 222). 

Det finns olika avslutstekniker en säljare kan använda sig av som visar att säljaren uppfattat 

situationen som att kunden är redo att genomföra köpet. En teknik är ”alternativmetoden” 

vilket innebär att säljaren frågar vilken eller vilka av de presenterade alternativen kunden 
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föredrar. En annan vanlig metod är ”öppet köp-metoden”, säljaren kan använda sig av den för 

att försäkra kunden om att den kan returnera varan i de fall kunden fortfarande känner sig 

tveksam till köpet. (Andersson et al. 2012, s. 71). 

3.4 SERVQUAL 
 

Ett verktyg för att mäta kundens upplevelse av servicekvalitet är SERVQUAL. Metoden 

hjälper företag att diagnostisera sina styrkor och svagheter inom serviceområdet och samtidigt 

se vad deras kunder söker för kvalitet och grad av service. (Zeithaml, Bitner, Gremler 2009, s. 

151). Metoden går ut på att ett antal attribut definieras som beskriver egenskaper inom 

service, sedan får en samling personer betygssätta attributen utifrån den upplevda servicen 

(Grönroos 2009, s. 92). 

Upplevd service är kundens sätt att utvärdera ett företags totala kompetens och överlägsenhet. 

Den skiljer sig från förväntad service som är en form av attityd, men är ändå relaterad till 

kundtillfredsställelse. SERVQUAL analyserar den upplevda servicekvalitén och 

tillfredsställelsen kunden får. Man kan säga att upplevd servicekvalitet är en övergripande 

utvärdering av företaget, medan känslan av tillfredsställelse hos kunden är kopplad till en 

specifik transaktion och butik. (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988). 

SERVQUAL bygger på fem dimensioner, tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet, empati och 

påtaglighet. Mätningen av kundens servicekvalitet utgår ifrån dessa fem dimensioner och är 

en jämförelse mellan kundens förväntningar på hur servicen bör vara och deras erfarenhet av 

hur servicen är. (Grönroos 2009, s. 93). 

Tillförlitlighet: Handlar om att leverera ett löfte, personalen ska leverera den utlovade 

servicen på ett pålitligt och korrekt sätt från första början. Kunder vill inte handla hos företag 

som inte håller det som lovas eller inte utför det som kunden förväntar sig. 

Lyhördhet: Handlar om att personalen är villig att hjälpa kunderna och att de levererar en 

snabb service. Personalen ska vara mottaglig för kundernas önskemål och vara villiga att 

informera kunderna om produkter eller erbjudanden. 

Trygghet: Handlar om att utstråla en trygghet som gör att kunden får förtroende för företaget 

och personalen. Det betyder att personalen måste ha tillräcklig kunskap och visa artighet mot 

kunden vilket inbringar förtroende. 

Empati: Handlar om att behandla alla kunder som individer och handla utifrån deras bästa. 

Personalen ska bry sig om sina kunder, förstå att alla kunder är unika och behandla dem efter 

det. Kunderna vill känna att personalen förstår dem och därför är det viktigt att servicen blir 

levererad på ett bra sätt. 

Påtaglighet: Handlar om de materiella ting företaget erbjuder. Det hänger samman med hur 

tilltalande kunden uppfattar butikslokalen, produkterna samt personalens fysiska 

uppenbarelse. Kunden får en bild som de använder vid utvärderingen av servicekvalitén. 

(Zeithaml et al. 2009, ss. 113-115). 

För att beskriva kvalitén på de fem dimensionerna får kunden skatta på en skala från 

“samtycker helt” till “samtycker inte alls”, vilken bygger på hur kunden upplever servicen. 

Kunden gör uppskattningen på ett antal attribut som sammanställer de fem dimensioner 

modellen utgår ifrån. (Grönroos, 2009 ss. 93-94). Kunden får svara på frågor, angående 

personlig service, efter att de gjort ett besök i en butik och varit i kontakt med personalen 

(Zeithaml et al. 2009, s. 153). Skillnader, i kundernas svar, mellan deras förväntan och 
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erfarenhet går sedan att räkna ihop till kvalitetspoäng. Högre poäng visar att erfarenheten inte 

lever upp till förväntningarna, den upplevda kvalitén upplevs då sämre. (Grönroos 2009, ss. 

93-94). En SERVQUAL undersökning som görs kontinuerligt, med ett brett spektrum av 

kunder, kan vara ett mer effektivt underlag än information från klagomålshantering (Zeithaml 

2009, s. 154). 

När svaren ska utvärderas är det viktigt att inte enbart titta på beräkningen av kvalitetspoäng, 

utan det är bra att titta på de fem dimensionerna och på de enskilda attributskalorna för att få 

en mer rättvisande bild över det som kunderna uppfattar som bra och dåligt. Skalan över 

SERVQUAL ska användas varsamt då service varierar från gång till gång. (Grönroos 2009, s. 

94). SERVQUAL är från början en standardanalys som kan användas för att utvärdera service 

generellt (Parasuraman et al. 1988). Det kan därför vara nödvändigt att utöka attributen och 

dimensionerna med nya aspekter beroende på servicen som undersöks. På samma sätt kan det 

vara bra att utesluta vissa aspekter. Det är också viktigt att vid användning av SERVQUAL 

anpassa attributen och dimensionerna efter den aktuella situationen. (Grönroos 2009, s. 94). 

3.5 Gap-modellen 
 

Gap-modellen analyserar källor till kvalitetsproblemen i företag. Modellen är till för att förstå 

hur företaget kan förbättra servicekvaliteten och hur servicekvalitet uppstår. Den övre delen 

av modellen är kopplad till kunden och företeelser som rör den, medan den under delen av 

modellen innehåller företeelser kopplade till företaget och företagsledningen. (Grönroos 2009, 

ss. 117-118). 

Kundens erfarenhet och behov är den standard företag vill att den förväntade servicen ska 

uppnå. Kundens förväntade service bygger ofta på deras tro om hur servicen bör och kommer 

att vara. (Zeithaml et al. 2009, s. 32). Den förväntade servicen påverkas av företagets 

marknadskommunikation och kommunikationsstilen ”word of mouth”. Resultatet av interna 

beslut och aktiviteter speglar kundens erfarenhet av företagets service, alltså hur kunden 

upplever servicen. Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar är vägledande vid 

beslut om specifikationer, gällande servicekvalitet, som företaget ska följa i samband med 

serviceleveransen. 

Om företag ska få nöjda kunder måste de ta hänsyn till vissa grundläggande steg när de 

analyserar servicekvalitet. (Grönroos 2009, ss. 117-118). Det grundas på att kunders 

tillfredsställelse idag är en stor del av konkurrensen mellan företag. Alla företag som är 

intresserade av att leverera kvalitetsservice måste förstå sina kunder och de olika delarna i 

företaget. (Zeithaml et al. 2009, s. 32). Först när de väl gör det kan möjliga källor till 

kvalitetsproblem urskiljas. Modellen beskriver fem avvikelser, kvalitetsgap, mellan de olika 

delarna i ett företag. Gapen är resultatet på dåligt sammarbete mellan dessa delar, vilket leder 

till konsekvenser för företaget. (Grönroos 2009, s. 118). 



 

15 

 

 

Fig. 3 Baserad på Gap-modellen av Grönroos (2009, s.117). 

Ledningens uppfattningar: gap 1 – Ledningens uppfattning om kundernas 

kvalitetsförväntningar är felaktiga. 

En felaktig uppfattning om kundernas kvalitetsförväntningar beror ofta på brist i kunskap och 

förståelse, för kraven som tjänstekonkurrensen och service management ställer på ledningen. 

(Grönroos 2009, s. 118). Det leder till att företaget inte vet vilka krav kunden ställer på den 

servicen som de erbjuder (Zeithaml et al. 2009, s. 36). En lösning är att företaget skapar bättre 

marknadsundersökningar och förståelse för kundernas behov och önskemål. Information från 

undersökningen och från de interna informationsflödena är inte alltid tillräcklig. Då krävs det 

att de olika interna informationskanalerna förbättras så att informationen kan flöda genom 

hela organisationen. (Grönroos 2009, ss. 118-119). 
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Kvalitetsspecifikationer: gap 2 – Det finns inte någon överensstämmelse mellan 

specifikationerna av servicekvaliteten och ledningens uppfattning om kundernas 

kvalitetsförväntningar. 

Planeringen av kvalitetsspecifikationerna kan misslyckas även fast information om kundernas 

förväntningar är fullständiga. Ofta är ett verkligt engagemang från ledningen det som saknas, 

de prioriterar inte frågor om kvalitet särskilt högt. Förändring av företagets 

prioriteringsprinciper är då en självklar lösning eftersom kvalitet som den upplevs av kunden 

idag är en avgörande framgångsfaktor. (Grönroos 2009, ss. 118-119). Kundens standard, 

gällande personlig service, är dessutom skild från den traditionella prestanda som företag ofta 

följer och därför är det bra att utveckla det här (Zeithaml et al. 2009, s. 36). Problemet kan 

också ligga i planeringsprocessen. Personalen som levererar servicen måste känna 

engagemang för kvalitetsspecifikationerna. Vid planering av mål och rutiner bör ledningen 

därför involvera de som levererar servicen och undvika planering uppifrån och ned. 

Engagemang till servicekvaliteten är viktig från både ledningen och serviceproducenterna när 

det gäller att sluta det här gapet. 

Serviceleveransen: gap 3 - Den specificerade kvalitén upplevs inte i serviceprocess. 

Problem som kan uppstå i serviceprocessen är många och ofta olika. Skälet till att det här 

gapet är det mest komplicerade handlar sällan enbart om ett problem. (Grönroos 2009, s. 119). 

Anledningen till att problemen uppstår är att personalen inte förstår sin roll. Det finns ett 

glapp mellan den service kunden vill ha och den som levereras av personalen. (Zeithaml et al. 

2009, s. 38). Det finns en brist i personalens uppfattningar om specifikationer och regler, en 

brist i uppfattningen av kundens behov och önskemål. Att denna brist uppkommer beror på att 

arbetsledningens uppfattningar inte stämmer, om vilka specifikationerna och reglerna är. Det 

beror även på bristen i organisationens tekniska och operativa stöd. Lösningen är ofta att 

förändra sättet chefer och arbetsledare behandlar sina anställda på. De bör lägga kraft på 

frågor som rör företagskulturen och den interna marknadsföringen. De anställda måste känna 

sig trygga och säkra i sin roll som serviceproducenter och reglerna de får måste 

överensstämma med det beteende som kunden kräver. En lösning är att de anställda får bra 

tekniskt och operativt stöd från organisationen. 

Marknadskommunikation: gap 4 - De löften som ges i marknadskommunikationen 

stämmer inte överens med den service som levereras. (Grönroos 2009, ss. 119-121) 

Det här gapet uppstår vid planering och utförandet av extern marknadskommunikation, då 

företaget har en benägenhet att lova lite för mycket i sin reklam och marknadsföring 

(Zeithaml et al. 2009 s. 42). För att undvika det bör företaget skapa ett system som samordnar 

planeringen och utförandet av den externa marknadsföringen och serviceleveransen. De bör 

planera kampanjer med personal som är direkt inblandade i leveransen av produkten och 

servicen. Löftet i marknadskommunikationen blir då mer korrekt och realistiskt samt att det 

skapas större engagemang bland personalen. 

Upplevd servicekvalitet: gap 5 - Kundens erfarenhet av servicen stämmer inte överens med 

kundens förväntningar. 

Att det uppstår ett gap i servicekvaliteten har att göra med de ovanstående punkterna som 

tagits upp. Det är främst för att företaget levererar en dålig kvalitet på servicen eller 

produkterna, de har dåligt ryckte och oönskad ”word of mouth”. Det kan även bero på andra 

skäl, men överlag bör företag granska sig själva vid problem som det här. Det här gapet 

behöver dock inte bara vara negativt utan kan även vara positivt, vilket leder till en positivt 

bekräftad kvalitet eller en kvalitet som överstiger förväntningarna. Det är en logisk 
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utgångspunkt att ta itu med problem som det här i utvecklingen av serviceprocessen, där 

förväntningar och erfarenhet måste motsvara varandra. (Grönroos 2009, ss. 121-122). 

Nyckeln till att stänga gapen är att stänga dem i tur ordning och sedan hålla dem stängda 

(Zeithaml et al. 2009 s. 43). 

3.6 Klagomålshantering och reklamationer 
 

Undersökningar som gjorts visar att ca 95 % av alla kunder i princip aldrig klagar när de är 

missnöjda. De kunderna kommer kanske inte tillbaka igen utan kan vara förlorade för alltid. 

Lika viktigt är det att ställa sig frågan att de övriga 5 % som faktiskt tar sig tid att klaga, vad 

gör man med dem? (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 266). 

Begreppet klagomålshantering innebär att på ett traditionellt sätt att ta hand om felaktiga 

varor. Kunder som drabbats av ett problem lämnar in ett klagomål eller reklamerar en vara. 

(Grönroos 2009, s.129). Därefter ser personen som tar emot klagomålet till att det kommer 

fram till den person som har hand om klagomålshantering och reklamationer. 

Vid ett klagomål eller en reklamation av en vara måste kunden kompenseras, vilket innebär 

att den får ersättning. (Gezelius & Wildenstam 2011, s. 266). Säljaren bestämmer om den vill 

ge kunden en helt ny felfri vara eller rätta till felet. Kunden kan kräva att köpet ska hävas men 

då måste felen vara så pass stora. Kunden kan i värsta fall kräva skadestånd för den skada 

kunden har lidit. (Andersson et al. 2012, ss.116-117). 

Företag bör därför beräkna kostnader som kan uppstå vid klagomål och reklamationer redan 

innan de inträffar. Hanteras klagomål och reklamationer på ett bra sätt kommer kunden 

förmodligen att återkomma till butiken även fast den haft komplikationer tidigare. En sak att 

komma ihåg är att det kostar mer att hitta nya kunder än att behålla befintliga. (Grönroos 

2009, s.133). 

Företag bör även bygga system för att hantera klagomål och reklamationer. Personalen bör få 

utbildning i hur de möter och hanterar kunders reaktioner vid klagomål. Det gäller alla som 

har någon form av kundkontakt. Det kan vara värt att veta att de flesta avbrott av 

kundrelationer beror på den egna personalens uppträdande, men att det självklart finns andra 

aspekter det kan beror på. (Gezelius & Wildenstam 2011, ss. 266-267). 

Ett företag bör även utveckla system som gör det möjligt att använda den erfarenhet man får 

genom ett klagomål eller en reklamation. Ofta går det att spåra ett kvalitetsproblem, 

servicemisslyckande eller andra misstag och fel tillbaka till ett strukturellt problem eller till 

attityden hos personalen eller ledningen. Det är viktigt att ta itu med problemen på en gång 

och se till att de sköts bättre i fortsättningen. (Grönroos 2009, s.135). 
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4. Empiri 
 

Här presenterar vi de svar vi fått från våra undersökningar. Först presenteras en redogörelse 

av intervjuerna gjorda med butikschefen och personalen på JC i Borås City. Sedan följer en 

sammanfattning av enkäten vi gjort med kunder till JC i Borås City. Fulltext av både intervju 

och enkät går att se i Bilaga 1,2 & 3. 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

JC, Jeans Company startade 1962 och har funnits i över 50 år. De arbetar framförallt med en 

produkt, jeans. Givetvis säljer de kläder som passar till jeans, men utgångspunkten och 

grunden för JC, är kärleken till jeans och det är fortfarande deras starkaste lysande ledstjärna. 

På deras hemsida går det att utläsa att deras personal är den “kanske kunnigaste personalen av 

alla” på jeans. Utöver det erbjuder de gratis uppläggning av alla jeans som köps i deras 

butiker. 

JC finns i både Sverige och Finland där de har flera etablerade butiker. De tillhör koncernen 

RNB, som även äger Brothers, Sisters samt Polarn O.Pyret. Hälften av alla JC butiker är ägda 

av RNB och resterande är franchiseägda. (JC 2012). JC i Borås City är en av de butiker som 

är ägda av koncernen RNB. JC har en målgrupp som inkluderar alla vilket deras slogan “Jeans 

for all” förstärker. (Bilaga 1). 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 
 

Personlig service är det högst prioriterade i butiken enligt personalen på JC i Borås City. Det 

är den som bygger och bestämmer hur det går för butiken. Arbetet med personlig service 

påverkar butikens försäljningssiffror positivt. (Bilaga 1). Den personliga servicen är väldigt 

viktig och i princip det enda de jobbar med, eftersom det är så viktigt att kunden känner att 

den får full uppmärksamhet. Kunden kommer då att handla mer, men den personliga servicen 

gör även att mycket runt omkring köpet löser sig, det blir inte lika mycket problem kring 

köpet. (Bilaga 2). 

De berättar om deras servicepolicy på JC som heter JC´s way to GO. Den är ny sedan ett år 

tillbaka och det är fem butikschefer från olika JC butiker som har utformat den. Butikssäljare 

David säger att “i korta drag bygger den på försäljningssamtal, kontaktfas, behovsanalys, 

presentation, lösning och avslut, vilka är de olika delarna i säljtrappan”. (Bilaga 1). 

Servicepolicyn, JC´s way to GO, fungerar som en guide ifrån att de hälsar på kunden till dess 

att kunden lämnar butiken med en påse i handen säger de på JC i Borås City. Den beskriver 

först varje steg, sen ger den konkreta alternativ på vad personalen kan säga till kunden i de 

olika stegen. Butikssäljare Marie säger att “det är steg för steg ungefär vad JC vill att 

personalen ska säga och göra”. På JC i Borås City säger de att JC´s way to GO är väldigt bra 

att ha när det kommer någon ny eller om de bara har en dålig dag, då finns den som ett stöd. 

På JC i Borås City har de en regel som säger att alla ska få ett ”Hej” när de kommer in i 

butiken. Det spelar ingen roll vem det är, om personen pratar i telefon eller ser sur ut, alla får 

ett ”Hej”. Butikssäljare Marie säger att det till en början kunde kännas löjligt men att det nu 

höjer stämningen i butiken och att kunderna förväntar sig ett ”Hej” när de kommer in i 

butiken idag. (Bilaga 2). Utöver policyn arbetar JC i Borås City mycket med personlig 

tillämpning, hur de från fall till fall uppträder mot kund. De säger att vara personlig mot 

kunden kan vara det bästa som finns då kunden ofta kommer ihåg en efteråt och gärna 

kommer tillbaka och “vi som jobbar här tycker om service, vi är glada och vi tycker det är 
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roligt med folk, hade vi inte gjort det hade vi aldrig jobbat här” säger Malin butikschef på JC i 

Borås City. 

Vi frågade dem hur informationen de får ifrån organisationen ser ut. De tycker att 

informationen de får, om hur de ska arbeta med personlig service är väldigt bra. Materialet, 

till exempel JC´s way to GO, är bra. Vi fick veta att butikschefen Malin nyligen varit på 

utbildning i Stockholm och fick en introduktion i JC´s way to GO. Därefter besöktes 

butikerna och personalen fick utbildning. Det finns även flera interna utbildningar på RNBs 

portal, bland annat sälj/service, butiksekonomi, exponering, textilkunskap och 

säkerhetsutbildning. (Bilaga 1). Utbildningarna är som spel där man ska trycka, få rätt och få 

poäng. Alla som jobbar på JC måste regelbundet uppdatera sina svar på deras portal. I maj 

2012 hade JC´s way to GO precis införts i butiken. Butikssäljare Marie berättar att det då blev 

väldigt mycket information för henne i och med att den var ny precis då hon anställdes av JC i 

Borås City. Den har inte uppdaterats sen dess men den finns uppsatt på dörrar och i 

personalrummet på JC i Borås City. De pratar om JC´s way to GO mycket så den finns alltid i 

bakhuvudet hos personalen. Överlag tycker JC i Borås City att de får bra med information 

från huvudkontoret. (Bilaga 2). 

 

Tidigare utbildning är inte nödvändigt vid nyanställning av personal på JC i Borås City. 

Butikssäljare David säger “det första som händer här när man som ny börjar arbeta här är att 

Malin eller någon annan visar upp JC´s way to GO och säger att man ska läsa materialet och 

tänka på det”. De berättar även att man tydligt märker på en person om den har den rätta 

sociala biten i sig och de skulle inte anställa någon som inte har den rätta servicen i sig. 

(Bilaga 1). Vi frågade butikssäljare Marie om hennes tidigare erfarenheter och hon säger att 

hon inte har någon dokumenterad säljutbildning från högskola men hon har tidigare erfarenhet 

av service, då hon fått säljutbildningar från tidigare jobb. Så erfarenhet menar hon att hon har 

och berättar att det var viktigt när hon sökte jobb på JC i Borås City. (Bilaga 2). 

Personalen har blandad vetskap om köptrappan, då vissa säger att det inte är något de känner 

till men säger att de däremot har drillats med säljtrappan från tidig start. Butikssäljare David 

förklarar att “det är inte alltid man går igenom alla stegen i trappan, ibland hoppar man över 

något steg och går direkt till ett annat”. De säger att det beror helt på vilken kund det är man 

säljer till, det gäller att anpassa samtalet till personen i fråga. (Bilaga 1). Butikssäljare Marie 

kände däremot till köptrappan och tycker att hon tänker på den i kundmötet. Hon “frågar alltid 

hur det går, om de vill ha hjälp, om de vet vad de letar efter”. Hon “kan se på en kund om den 

letar efter något speciellt, om den söker med blicken genom hyllor eller om de bara kikar”. 

Men oavsett utgår hon ifrån att kunden söker efter något speciellt så att hon kan inleda ett 

samtal. (Bilaga 2). 

På JC i Borås City är servicegraden väldigt hög, “inte för småtjejerna som tittar på toppar men 

alla som ska prova jeans måste ha hjälp” säger butikschefen Malin. Servicen de ger är väldigt 

blandad, alla skulle behöva service och hjälp men vissa är inte mottagliga för det. De säger att 

det svåra ligger i att försöka hjälpa någon som inte är mottaglig för det. De har en färganalys 

som ger dem tips och idéer om hur de kan hjälpa olika kundtyper, som går att se i Bilaga 5. På 

JC i Borås City berättar de att det krävs att personalen är försiktig med vissa kunder och inte 

är för påträngande. Vid en blyg kund kan de inte bara rabbla JC´s way to GO utan de måste 

lirka lite och få kunden att öppna sig. Andra kunder däremot är väldigt öppna och visar gärna 

upp sig. (Bilaga 1). Butikssäljare Marie säger “alla får och vill ha personlig service men det 

innebär väldigt olika för kunden”. De får förutsätta att alla vill ha jättemycket service och det 

alltid är bättre att ge för mycket service än för lite. Det som kunder främst vill ha hjälp och 

service med är jeans eftersom att det är ett så komplext plagg. (Bilaga 2). 
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På JC i Borås City säger de att alla kunder måste behandlas olika, oavsett om det är en man 

eller kvinna, det är kundens personlighet som styr säljsamtalet. De kan inte använda samma 

sorts personliga service på alla kunder utan det är utifrån individ. Om de ska dra någon 

generalisering så är personer över 40 år mer mottagliga för att få hjälp och vill ha hjälp. Då 

spelar det ingen roll om det är kvinnor eller män utan det är mer åldersbaserat än könsbaserat 

säger de. (Bilaga 1). De försöker alltid ge så bra service som möjligt och läser av ganska fort 

om det är en kund som vet vad den vill ha eller om det är en kund som vill ha mer stöd. Kön 

påverkar dock inte servicegraden. “Det tänkte jag från början, att jag bara kunde slänga in 

jeans till gubbarna och vissa tjejer vill ha jättemycket hjälp eller ingen alls” säger 

butikssäljare Marie. På JC i Borås City har de verkligen förstått att det hänger på personen 

och inte på om det är en man eller kvinna. (Bilaga 2). 

Personalen berättar att på JC i Borås City är de väldigt snälla när det gäller klagomål och 

reklamationer. Det är aldrig roligt med reklamationer säger de men generellt så är de mycket 

öppna för dem. (Bilaga 1). De tycker att de följer reklamationslagen när det gäller hantering 

och har kunden haft plagget längre än sex månader och kommer in med det så räknas det som 

slitage. Har det dock gått mindre tid brukar de ta emot det. (Bilaga 2). De påpekar även att 

deras leverantörer är mycket snälla och de ofta får byta ut reklamerade jeans. I vissa fall måste 

personalen dock läsa av personen som kommer in med reklamationsvaror, då den kan vara ute 

efter en ersättning eller enbart pengar. De här fallen sker inte ofta men när de sker är det 

vanligtvis innan löning. Vilken sorts situation de har att göra med känner de av ganska fort. 

Butikschefen Malin säger att det är få gånger de inte tar emot reklamationer och är bestämda. 

Överlag tar de emot väldigt lite reklamationer och därför har de ingen direkt utarbetad policy 

för detta. De säger att reklamationer är en av de svåraste sakerna som finns inom butiksjobbet, 

det är en balansgång. (Bilaga 1). Det händer dock att de tänjer lite på gränserna om en 

stamkund kommer in, eftersom de då vet att kunden handlar ofta och mycket. De försöker 

alltid lösa problemen så att kunden ska gå därifrån nöjd. På JC i Borås City säger de att 

kunder ofta går och laddar ganska länge inför att gå in i butiken för att få säga sitt när de är 

missnöjda. När de väl fått diskutera sitt klagomål och fått hjälp brukar de lugna sig. Det kan 

till och med vara så att de inte behöver ge kunden ett par nya jeans utan den köper ett par nya. 

Butikssäljare Marie säger “de vill ofta bara att vi lyssnar på dem och då är det mycket lättare 

för oss också att läsa dem sen har jag märkt”. (Bilaga 2). 

Att personalen på JC i Borås City skapar lojala kunder genom deras personliga service råder 

det ingen tvekan om. Butikssäljare David berättar att kunder han hjälpt då han arbetade på JC 

i Knalleland har följt med honom till citybutiken då han började arbeta där. De säger att det är 

många kunder som återkommer på grund av deras personliga service. (Bilaga 1). Ju längre tid 

de har arbetat där, desto mer har de lagt märke till att de har många kunder som kommer igen. 

“Vi har extremt mycket stamkunder i större utsträckning än vad jag trodde” säger 

butikssäljare Marie. Kunder berömmer ofta deras service, säger att personalen är personliga 

och att de är nöjda. De tror att det beror på att de lägger upp jeans i butiken och att det 

automatiskt startar ett samtal mellan dem och kunden. De tror inte att de hade haft samma 

feedback om de inte lagt upp jeans. På JC i Borås City säger de att jeans är ett plagg som är 

komplext och därför blir det personligt och känner kunden att det är personligt så kommer den 

tillbaka. (Bilaga 2). 

Vi frågade hur de tror att framtidens personliga service kommer se ut. Butikschefen Malin 

svarade att i en butik som deras kommer det inte fungera att ha enbart självbetjäning utan hon 

tror att det kommer utvecklas ännu mer personlig service. Hon påpekade även att hon märkt 

att andra butiker börjat arbeta mer aktivt med personlig service. Butikssäljare David är inne på 

att det kan handla om en ekonomisk fråga. En butik som säljer 1000 kronors jeans har 

servicen beräknat i det priset och kunden förväntar sig det. I snabbsäljande kedjeföretag 
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däremot menar han att deras varor inte kräver samma typ av service. “Där behöver de inte har 

någon säljare som står och säljer deras jeans, då de har tre passformar. Du provar tre par jeans 

och passar inte dem så går du någon annanstans”, men även han tror att det kommer erbjudas 

mer service i framtiden. (Bilaga 1). 

Butikssäljare Marie tror att det kommer vara två kontraster. Det kommer finnas en typ av 

butik där servicen är mycket personlig, kunden kanske till och med känner personalen och de 

”håller kunden i handen” genom hela köpet. Vidare tror hon att “till exempel Internet, där 

kommer de som inte vill ha hjälp eller inte behöver hjälp att handla, de som vet vad de vill 

ha”. Båda kontrasterna kommer att öka men separat ifrån varandra. “Jag tror att det kommer 

vara två väldigt utpräglade sätt som kommer att utvecklas parallellt eftersom att kunder börjar 

bli väldigt medvetna och därför kommer göra ett medvetet val om var de ska handla, beroende 

på vad de ska köpa”. Hon säger att den personliga servicen kommer vara jättepersonlig, men 

också att motsatsen kommer att öka då kunden gör ett aktivt val. (Bilaga 2). 

4.3 Sammanställning enkätundersökning 
 

I undersökningen tillfrågades 60 stycken respondenter i åldrarna 15-60 år för att ta reda på hur 

JC i Borås Citys kunder upplevde deras service. Respondenterna fångades upp utanför butiken 

i Borås, för att säkerställa att de besökt butiken. Av de 60 tillfrågade var 38 stycken kvinnor 

och 22 stycken män. De flesta bodde i Borås och några kom från en annan ort. Dock hade 

vissa inte fyllt i postnummer och därför kan vi inte kartlägga vart de kommer ifrån. 

Undersökningen utgick ifrån SERVQUAL-modellen, vilken bygger på att respondenterna 

uppskattar sitt svar på en skala ”samtycker helt” till ”samtycker inta alls”. I modellen betyder 

lägst poäng att man samtycker, men i denna undersökning är högst poäng att man samtycker. 

Ändringen gjordes för att underlätta för kunden när den fyllde i sina svar och för att på lättast 

sätt kunna sammanställa svaren. 

Respondenterna fick svara på 14 frågor rörande de fem dimensionerna som ingår i 

SERVQUAL-modellen, tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet, empati och påtaglighet. Frågorna 

kan ses i Bilaga 3. 

Diagrammen visar hur många kvinnor och män som svarat, vilka åldersgrupper som deltagit, 

vart de bor och hur ofta de handlar på JC i Borås City. I tabellerna nedan visas hur svaren har 

poängsats och hur respondenterna har svarat. Tabellerna visar även bortfall, medelpoängen på 

varje fråga och de totala medelpoängen på hela undersökningen. (Bilaga 3). 
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Alla tillfrågades svar: 

Svarsalternativ 

 

Frågor 

1 2 3 4 5 Totalt Bortfall Medelpoäng 

per fråga 

1 0 0 9 27 24 60 0 4,3 

2 0 1 13 26 19 59 1 4,4 

3 3 11 13 26 7 60 0 3,4 

4 1 1 1 16 40 59 1 4,6 

5 1 1 14 23 21 60 0 4 

6 0 4 13 22 21 60 0 4 

7 2 10 19 19 10 60 0 3,4 

8 0 0 18 26 16 60 0 4 

9 6 7 8 18 21 60 0 3,7 

10 0 1 1 16 42 60 0 4,7 

11 0 3 6 23 28 60 0 4,3 

12 0 0 4 16 40 60 0 4,6 

13 0 1 4 20 35 60 0 4,5 

14 0 1 11 16 32 60 0 4,3 

      Totalt 

medelpoäng 

 4,2 

 

75% 

8% 17% 

Respondenternas boende ort 

Borås Annan ort Ej angiven ort
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35% 27% 

22% 

Hur ofta respondenterna handlar 
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De tillfrågades svar per dimension: 

Svarsalternativ 

 

Dimensioner 

1 2 3 4 5 Totalt Bortfall Medelpoäng 

per fråga 

Tillförlitlighet 

(1,2 och 10) 

0 2 23 69 85 179 1 4,3 

Lyhördhet (3,4,7 

och 11) 

6 24 

 

39 84 85 239 1 3,9 

Säkerhet (5,6,12 

och 13) 

1 5 31 61 82 180 0 4,2 

Empati (8 och 14) 0 1 39 42 39 120 0 4 

Påtaglighet (9) 6 7 8 18 21 60 0 3,6 

      Totalt 

medelpoäng 

 4 
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Andel tillfrågade kvinnor och män 

Män Kvinnor
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Tillfrågade Kvinnor 38st: 

 

Svarsalternativ 

 

Fråga 

1 2 3 4 5 Totalt Bortfall Medelpoäng 

per fråga 

1 0 0 5 18 15 38 0 4,2 

2 0 1 8 19 10 38 0 4,6 

3 2 8 11 10 7 38 0 3,3 

4 0 0 0 12 26 38 0 4,7 

5 0 1 8 17 12 38 0 4,1 

6 0 3 9 13 13 38 0 3,9 

7 1 5 15 12 5 38 0 3,4 

8 0 0 12 14 12 38 0 4 

9 1 6 5 11 15 38 0 3,8 

10 0 0 1 10 27 38 0 4,7 

11 0 2 4 15 17 38 0 4,2 

12 0 0 1 8 29 38 0 4,7 

13 0 0 2 15 21 38 0 4,5 

14 0 1 7 12 18 38 0 4,2 

      Totalt 

medelpoäng 

 4,1 

 

Tillfrågade Män 22st: 

 

Svarsalternativ  

 

Frågor  

1 2 3 4 5 Totalt Bortfall Medelpoäng 

per fråga 

1 0 0 4 9 9 22 0 4,2 

2 0 0 5 7 9 21 1 4,2 

3 1 3 2 16 0 22 0 3,5 

4 1 1 1 4 14 21 1 4,4 

5 1 0 6 6 9 22 0 4,0 

6 0 1 4 9 8 22 0 4,1 

7 1 5 4 7 5 22 0 3,5 

8 0 0 6 12 4 22 0 3,9 

9 5 3 1 7 6 22 0 3,3 

10 0 1 0 6 15 22 0 4,6 

11 0 1 2 8 11 22 0 4,3 

12 0 0 3 8 11 22 0 4,4 

13 0 1 2 5 14 22 0 4,5 

14 0 0 4 4 14 22 0 4,5 

      Totalt 

medelpoäng 

 4,1 
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5. Analys 
 

I analysen tolkar vi vår teori och empiri, samt beskriver skillnader och likheter mellan dessa 

delar. Vi utgår ifrån våra rubriker ifrån referensramen när vi analyserar resultaten. 

5.1 Service som begrepp inom modeföretag 
 

Det är viktigt för företag att arbeta aktivt med personlig service då det ses som ett 

konkurrensmedel som skapar värde i köpupplevelsen. Andersson med fler (2012) beskriver att 

det är nödvändigt att företag har en gemensam servicepolicy och att den genomsyrar hela 

företaget.  

I intervjuerna med butikspersonalen och butikschefen syns kopplingar från teorin. Personalen 

anser att den personliga servicen är mycket viktig att arbeta med för att skapa nöjda, lojala 

kunder och även för att öka försäljningssiffrorna. I enkätundersökningen kan det utläsas att 

respondenterna anser att personlig service är mycket viktigt, då de poängsatt frågor högt som 

berör vikten av personlig service. 

I teorin nämns en undersökning som gjorts av Sten och Ström (2012), den visar att män oftast 

är mer benägna att fråga om hjälp än vad kvinnor är. Personalen på JC anser inte att det är 

någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till hur viktigt det är med personlig 

service, utan att det snarare är de äldre kunderna som oftast är mer benägna att ta emot hjälp 

än de yngre. De totala poängen från enkätundersökningen är väldigt lika mellan kvinnornas 

och männens svars. Båda parter värdesätter personlig service högt och det syns heller ingen 

större skillnad gällande ålder på de tillfrågade.  

Personlig service kan ses som ett konkurrensmedel gentemot andra butiker. Malin beskrev i 

intervjun att hon har sett tendenser till att andra butiker runt omkring börjat arbeta mer med 

personlig service. Enligt Hernant & Boström (2010) är det vanligt att butiker går mer emot 

självbetjäning. Personalen på JC tror dock att det i framtiden kommer att levereras ännu mer 

service i butikerna, men att det kommer finnas undantag i butiker som säljer snabbt mode.  

Personalen på JC arbetar med en servicepolicy som heter JC´s way to GO. Den är utformad 

från huvudkontoret och alla butiker arbetar med den, vilket Andersson med fler (2012) 

beskriver som viktigt då all personal bör vara insatt i företagets policy.  

5.2 Köptrappan och säljtrappan 
 

I intervjuerna med personalen på JC i Borås City kommer det fram att vissa av personalen inte 

känner till de olika stegen i köptrappan men att de arbetar mycket med säljtrappan, som är en 

motsvarighet till köptrappan från säljarens sida. Däremot kände en av de intervjuade till 

köptrappan och de olika stegen, vilket används i kundmöten. Men oavsett om de hade 

kunskap om köptrappen eller inte utgår personalen ifrån att kunden är ute efter något speciellt 

då den besöker butiken. 

Grönroos (2009) beskriver att personlig service är en av de faktorer som gör att kunden väljer 

att handla i en viss butik och att den vill handla igen. Fråga sju i enkäten visar att JC i Borås 

Citys personliga service är en bidragande faktor till att kunderna kommer tillbaka och handlar 

igen. Även intervjuerna bekräftar att de har stamkunder som kommer tillbaka, bland annat på 

grund av den personliga servicen som JC i Borås City erbjuder. David sa i intervjun att kunder 

från Knalleland i Borås har följt med honom till City butiken, då han började arbeta där. 
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På JC i Borås City utgår de ifrån säljtrappans steg i kundmöten. Då köptrappan och 

säljtrappan överlappar varandra så pass bra tyder det på att kunskapen från den ena räcker för 

att tillfredsställa kunderna. Det bevisar deras återkommande kunder och även 

enkätundersökningen, som visar en generellt hög upplevd service bland kunderna.  

Engel, Blackwell och Miniard (1995) beskriver i sin modell att kunder går igenom köptrappan 

olika och att de behöver olika stöd från säljaren beroende på var i köpprocessen de befinner 

sig. Enkätundersökningen visar att kunderna tycker att det är väldigt viktigt med personlig 

service och att de vill ha hjälp när de handlar i butiken. De sista fem frågorna i enkäten som 

handlar om hur viktig servicen är för kunden tyder på att det är så, då de frågorna har bland de 

högsta poängen i hela enkäten. På JC i Borås City vet de om att köpen skiljer sig från olika 

individer och de arbetar mycket med att vara personlig i samtalet istället för att endast utgå 

ifrån köptrappan. De visar att genom säljtrappan går det att komma långt, det viktigaste är att 

personalen ha rätt egenskaper och är serviceinriktade. 

JC i Borås Citys sätt att arbeta med personlig service är genom deras servicepolicy, JC´s way 

to GO, vilken är deras typ av säljtrappa. Innehållet i den skiljer sig en del från den säljtrappa 

Engel med fler (1995) tagit fram. Det som skiljer dem åt är att JC´s way to GO inte är lika 

utförligt beskriven, utan den kan mer ses som en guide, vilket personalen bekräftar. Den är 

utformad för JC som butik vilket gör att den inte ser exakt ut som den traditionella 

säljtrappan. Vissa steg som finns med i säljtrappan finns inte med i JC´s way to GO och 

tvärtom. De som jobbar på JC i Borås City vet vad säljtrappan är och använder även den i det 

dagliga arbetet. Dock säger de att de ibland hoppar över vissa steg och anpassar säljsamtalet 

till situationen och vilken kund de säljer till. Det tyder på att säljtrappan kan se olika ut 

beroende på vem kunden är och vad det är butiken säljer.  

Köptrappan och säljtrappan stämmer bra överens med det som butiken gör. De har bra 

riktlinjer att följa och bra kunskap om sina produkter enligt dem själva, även 

enkätundersökningen stödjer detta. Enkätundersökningen visar överlag att servicen på JC i 

Borås City är bra. Den visar att den personliga servicen möter kundernas förväntningar, då 

frågorna fått högt rankade poäng.  

5.3 SERVQUAL 
 

I enkätundersökningen fick kunderna svara på frågor rörande de fem dimensionerna i 

SERVQUAL-modellen som är framtagen av Zeithaml med fler (1988). Detta gjordes för att ta 

reda på hur de upplever servicen på JC i Borås City. Frågorna var utformade efter de fem 

dimensionerna, tillförlitlighet, lyhördhet, trygghet, empati och påtaglighet.  

Tillförlitlighet handlar om att personalen ska utföra den service som lovas och vara engagerad 

för att uppfylla kundens behov. Frågorna visar att kunderna tycker att tillförlitligheten på JC i 

Borås City är bra då medelpoängen på frågorna är relativt hög. Fråga tio visar att kunden 

tycker att det är viktigt att personalen på JC i Borås City utför den personliga service som de 

lovar och är engagerade i sina kunder. Fråga ett och två visar att personalen faktiskt utför den 

personliga service som de påstår att de gör, då medelpoängen på dimensionen och varje fråga 

var hög. I intervjun framgår det att personalen brinner för service och är engagerade i sitt 

yrke, vilket bekräftas i enkäten. Allt pekar mot att kundens upplevelse av tillförlitligheten 

stämmer överens med hur kunden förväntar sig den. 

Lyhördhet handlar om hur villig personalen är till att hjälpa kunder på ett snabbt och korrekt 

sätt, samt hur väl de hanterar deras önskemål. Kunderna på JC i Borås City tycker det är 

viktigt att personalen hjälper dem med storlekar, smakråd och är snabba vid klagomål och 
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reklamationer. Dock visar enkätundersökningen att personalen på JC i Borås City kan bli lite 

bättre på att fråga kunderna om de vill ha hjälp då vissa upplever att de mer ofta får fråga efter 

hjälp själva. Då mer än hälften av de tillfrågade rankat frågorna om lyhördhet högt tyder det 

på att lyhördheten i allmänhet på JC i Borås City är bra. 

Dimensionen trygghet handlar om att utstråla trygghet till kunderna för att skapa ett 

förtroende. Det gör personalen genom att ha tillräcklig kunskap och vara artiga mot kunderna. 

Frågorna fem och sex visar hur kunderna upplever personalens bemötande och kunskap och 

frågorna tolv och tretton visar hur viktiga dessa två faktorer är. I undersökningen har frågorna 

fem och sex fått något lägre medelpoäng vilket tyder på ett litet glapp i kundernas förväntade 

service och upplevda service. Överlag har dock dimensionen fått en hög medelpoäng som 

tyder på att personalen i de flesta fall lyckas skapa förtroende och förmedla trygghet till 

kunderna. 

Empati handlar om att personalen ska förstå kunden och behandla dem utifrån varje individ. 

Personalen ska förstå att varje kund är unik så att kunden känner att den är förstådd. Frågorna 

åtta och fjorton handlar om hur kunden uppfattar att den blir uppmärksammad av personalen 

samt hur viktigt det är för kunden. Undersökningen visar att kunden vill bli uppmärksammad 

och att personalen på JC i Borås City är bra på att uppmärksamma sina kunder, då frågorna 

fått höga medelpoäng. I intervjun får vi även veta att på JC i Borås City arbetar de mycket 

med att vara personlig och behandla varje kund som en enskild individ. De vet om att kunder 

är olika och leverera personlig service utifrån situation och individ. 

Dimensionen påtaglighet handlar om de materiella ting som butiken erbjuder och hur viktigt 

det är för kunden att personalen bär kläder från företaget. Kunderna hade en blandad åsikt 

gällande frågan som handlade om hur viktigt de är att personalen på JC i Borås City bär 

kläder från JC, men medelpoängen blev ändå ganska hög. Det tyder på att vissa tycker att det 

är viktigt medan andra kanske inte uppmärksammar det lika mycket. 

I undersökningen har det inte upptäckts några större skillnader mellan män och kvinnor i 

deras åsikter gällande personlig service. På JC i Borås City talar personalen om i intervjuerna 

att det inte är någon större skillnad mellan kön, utan att det snarare är en åldersmässig skillnad 

som påverkar vilken service kunderna vill ha.  

5.4 Gap-modellen 
 

Gap-modellen handlar om att organisationen ska förstå vad kunderna önskar och kunna 

leverera det på bästa sett. Ett företag måste kunna kommunicera genom hela kedjan och ut till 

kunderna. Personalen på JC i Borås City påstår att de får bra information från huvudkontoret. 

De har en servicepolicy de följer och alla känner till den. De får regelbundna utbildningar via 

RNBs portal, som personalen med jämna mellanrum måste uppdatera sig på. Personalen på JC 

i Borås City har även i stort sätt samma uppfattning om frågor som berör personlig service, 

vilket går att utläsa från intervjuerna. 

Enkäten visar att kundernas förväntade service stämmer bra överens med deras upplevda 

service. Det tyder på att organisationen förstår kundernas förväntade servicekvalité, vilket i 

sin tur gör att personalen i JCs butiker kan leverera den personliga servicen som krävs. Att 

organisationen tagit hjälp av fem butikschefer för att ta fram JC´s way to GO tyder på en bra 

kommunikation mellan alla led. Det stärks i Gap-modellen som tar upp hur viktigt det är att 

involvera de personer som har daglig kundkontakt i utformningen av servicespecifikationer. 

Det som går att utläsa från intervjuerna och enkäten stämmer bra överens med vad Zeithaml 
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med fler (2009) säger att ett företag ska arbeta med för att minska gapen mellan de olika 

delarna i en organisation. 

5.5 Klagomålshantering och reklamationer 
 

På JC i Borås City berättar personalen att de inte får in särskilt mycket klagomål eller 

reklamationer men att det aldrig är roligt när det händer. De påstår att de generellt är snälla 

med reklamationer för att kunder ska känna sig nöjda och komma tillbaka. Precis som 

Grönroos (2009) beskriver det är det viktigt att hantera reklamationer rätt, då det är dyrare att 

skaffa nya kunder än att behålla befintliga. Dock har JC i Borås City ingen utarbetat policy 

eller regler för hantering av reklamationer och klagomål. Gezelius & Wildenstam (2011) 

påpekar att företag bör ha någon form av system för klagomål och reklamation. Det är viktigt 

att personalen följer samma riktlinjer vid reklamationer och att de kan hantera kunders 

invändningar och reaktioner i de situationerna. Enkäten visar att kunder uppskattar när 

butiken hanterar reklamationer på ett snabbt och bra sätt. I intervjun med Marie butikssäljare 

på JC i Borås City säger hon att om klagomålet och reklamationen sköts på ett bra sätt kan det 

leda till merförsäljning. 
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6. Slutsats 
 

I slutsatsen beskriver vi de svar vi kommit fram till utifrån teori och empiri. Vi svarar på vårt 

syfte med undersökningen genom att svara på våra problemfrågor som ställdes i 

problemformuleringen. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur viktig en jeansbutiks personliga service är för 

kunden samt hur jeansbutiken kan arbeta med personlig service i köp- och säljprocessen. Vi 

ställde oss då frågorna: 

Hur kan en jeansbutik arbeta med personlig service i köp- och säljprocessen? 

Det vi kom fram till var att en jeansbutik bör arbeta utefter en servicepolicy för att kunna 

matcha sina kunders serviceförväntningar på bästa sätt. Personalen bör tycka att service är 

roligt och vara säljinriktade som personer. Säljtrappan kan vara ett bra verktyg för att utforma 

en servicepolicy i ett företag. Säljarna bör också förstå att alla kunder är olika individer med 

olika förväntningar och behov. Därför bör de hantera varje kundmöte efter person och 

situation, då det är viktigt vid skapandet av lojala kunder. 

Hur viktigt är det med personlig service för en jeansbutiks kunder? 

Personlig service är mycket viktigt för kunden som handlar jeansmode. Kunden vill känna att 

den blir uppmärksammad och får den hjälp som utlovas av en jeansbutik. Därför är det viktigt 

att personalen tar kontakt med kunden och är trevliga i bemötandet. Det är även viktigt att 

personalen har kunskap om sina produkter och kan sälja in dem på rätt sätt, så att kunden 

känner sig trygg i köpet. 

Hur skiljer sig vikten av personlig service mellan kvinnor och män som handlar 

jeansmode? 

Vikten av personlig service skiljer sig inte nämnvärt mycket mellan kvinnor och män som 

handlar jeansmode. I vår undersökning har svaren varit mycket lika och ingen skillnad har 

kunnat urskiljas. Dock kan man se en tendens till skillnad åldersmässigt men vi kan inte dra 

någon konkret slutsats om det då vi inte har tillräcklig information om det. 
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7. Diskussion 
 

Här diskuterar vi det resultat vi kommit fram till på djupet med utgångspunkt från vår metod, 

teori och empiri, samt väger in egna åsikter och reflektioner. 

Intervjuer och teori stämmer bra överens överlag. Mycket av det som JC i Borås City gör 

stämmer överens med det som teorin anser att ett företag ska arbeta med. JC i Borås City 

arbetar aktivt med både säljtrappan och deras servicepolicy, vilket teorin talar för att ett 

företag ska göra. Från vår undersökning upplever vi att personalen på JC i Borås City verkar 

var en samspelt grupp som tycker det är roligt med service. Det tycker vi är en förutsättning 

för att lyckas leverera en bra personlig service till kunden, det handlar om att personalen ska 

trivas och ha roligt i sitt arbete. I intervjuerna berättar de att många av deras kunder 

återkommer just på grund av den personliga servicen, det tror vi har mycket att göra med att 

personalen tycker om personlig service och trivs i den miljön. Det är viktigt att personalen i 

fortsättningen arbetar vidare med att utveckla och upprätthålla den nivån de har på sin 

personliga service. Det är viktigt att komma ihåg att personlig service är en färskvara som 

kräver dagligt arbete.  

Enkäten visar att den personliga servicen på JC i Borås City är bra. Dock kan allting alltid bli 

bättre. Vissa frågor fick lägre poäng, till exempel upplever vissa kunder att de mer ofta får 

fråga efter hjälp. Vi tror att det kan beror på att jeans är ett komplext plagg som ofta kräver 

hjälp och extra tid av personalen. Om det då kommer in andra kunder i butiken samtidigt som 

personalen hjälper en annan kund, tror vi att de lätt kan falla bort och känna sig åsidosatta, då 

personalen är upptagen med en annan kund. Orsaken kan vara att kunden inte vågar fråga om 

hjälp eller inte vill avbryta säljaren i den situationen. Idag upplever vi att kunderna har mindre 

tålamod och kräver snabb hjälp, får de inte det finns det konkurrenter som de kan vända sig 

till. Personalen kan tänka på att vid rätt tillfälle försöka fånga upp fler kunder och se om de 

vill ha hjälp och kanske försöka alternera sin tid mellan fler kunder.  

Även frågan om den personliga servicen är en faktor till att kunderna kommer tillbaka, fick 

spridda svar. Vi tror att det beror på att kunder anser att andra faktorer är större orsaker till att 

de återkommer. Det kan vara priset, sortimentet, läget eller att det inte finns något annan butik 

att vända sig till. Många av respondenterna svarade ändå att det var den personliga servicen 

som var en viktig faktor till att de återkommer. Det tyder på att personalen på JC i Borås City 

levererar en bra personlig service. Även här är det viktigt att försöka fånga upp alla kunder 

och uppmärksamma dem på att personalen finns där för att hjälpa dem. Det är viktigt att 

personalen lämnar ett personligt avtryck som kunden kommer ihåg.  

Personalen spår att den personliga servicen kommer att öka, i butiker som liknar deras som 

säljer jeansmode, i framtiden. Då JC säljer så pass komplexa plagg som jeans menar de att det 

alltid kommer att finnas kunder som behöver personlig hjälp med sådana plagg. De har även 

sett andra butiker som börjat arbeta mer aktivt med personlig service då de flesta har förstått 

att den personliga servicen är ett värdefullt konkurrensmedel. Överlag tror de att det kommer 

att uppstå två olika kontraster på marknaden. Vi kommer dels att ha fysiska fullservicebutiker 

och sedan kommer det finnas butiker som säljer snabbt mode där den personliga servicen inte 

behöver prioriteras lika högt. Vi tror att det går åt det hållet som personalen på JC i Borås City 

spår. Vi tror att det kommer finnas två olika butikskoncept, en med fullservice som säljer 

kvalitetsprodukter till lite högre priser och en med mer självbetjäning som säljer snabbt mode 

till lite lägre priser. Vi tror även att e-handeln kommer att öka, där kunderna utför hela köpet 

på egen hand. Vår åsikt är också att fysiska butiker i fortsättningen kommer att utveckla och 

förbättra sin personliga service, i de fall de säljer kvalitetsprodukter. Vi anser att fysiska 



 

31 

 

butiker måste finnas kvar, på grund av att många behöver den hjälp som butiker erbjuder. Vår 

undersökning stödjer detta då vi sett att kunderna tycker att personlig service är viktigt. 

I vår undersökning hittade vi inte några större skillnader mellan män och kvinnor, utan de är 

väldigt lika i sina förväntningar och upplevelser av servicen på JC i Borås City. Dock sa 

personalen på JC i Borås City att betydelsen av personlig service skiljer sig mer åldersmässigt 

åt. Vi kan se en tendens till det i vår enkätundersökning, men vi behöver mer statistik för att 

kunna dra några slutsatser om det. Från början trodde vi att männen ville ha mer hjälp än 

kvinnorna men så är inte fallet på JC i Borås City. Vi tror att det kan bero på att män i dag är 

mer medvetna och kunniga, samtidigt som jeans ett plagg som kräver mer hjälp oavsett kön. 

Av informationen vi samlat in tycker vi att det verkar som JC i Borås City får bra information 

från organisationen och att den flyter genom hela företaget. Det syns även i enkäten då JC i 

Borås City fått en så pass hög medelpoäng på sin personliga service. Vi tycker det är bra att 

de har involverat butikschefer, som har daglig kundkontakt, när de utformat sin servicepolicy. 

Vi tycker även det är bra att de utbildar sin personal på RNBs portal och ser till att de är 

uppdaterade. När det kommer till reklamationer tycker vi dock att de borde utforma regler 

eller en policy så att alla hanterar det på samma sätt. Det kan även vara smart att låta 

nyanställda få ta del av ett sådant material, så att de från början blir insatta i hur de ska 

hantera klagomål och reklamationer. Vi tror även att det underlättar för personalen att ha 

regler i ryggen som stöd. En reklamationspolicy anser vi också är bra för att kunna utveckla 

och förbättra sin hantering av reklamationer. 

8. Avslutande ord 
 

Då vi inte undersökte tillräckligt många kunder ur JCs äldre kundgrupp är det svårt att dra 

några sanningsenliga slutsatser kring om det är någon skillnad i önskemålen kring personlig 

service mellan yngre och äldre kunder. Det här påstod dock personalen i intervjuerna och 

därför kan det i framtiden vara intressant att undersöka om det stämmer eller inte. 

Vidare forskning om framtidens grad av servicenivå hade varit intressant att undersöka vidare. 

Det på grund av att personalen på JC trodde att den personliga servicen i butik kommer bli 

ännu viktigare och att de kunde se att andra butiker börjat arbeta aktivt på att förbättra den. 

Teorin däremot beskrev att det snarare kan gå mer åt självbetjäning i framtiden och med tanke 

på ökad e-handel hade denna fråga varit intressant att undersöka vidare.  

Då vi bara har undersökt en JC butiks arbetssätt kring personlig service och deras kundgrupp 

hade det varit intressant att undersöka flera JC butiker runt om i landet för att se om resultatet 

vi fått hade blivit densamma i dem. Även intervjuer med huvudkontoret hade varit intressant 

för att se hur de arbetar med kommunikation ut till kund. 

Det hade även varit spännande att väga in helt andra klädbutiker i undersökningen, 

exempelvis Gina Tricot, som säljer snabbt mode, för att se om det finns några skillnader 

mellan hur deras personal arbetar med personlig service och vilken service deras kundgrupp 

vill ha. Därefter hade man kunnat väga in en jämförelse mellan de olika butikerna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervju med butikschef Malin Glans och butikssäljare David Finlöf 2013-04-

17 

1. Arbetar ni på JC med personlig service och hur viktig är den servicen för er? 

Malin: Den är det viktigaste vi har. 

David: Jag skulle säga att den personliga servicen bygger och bestämmer hur det går i den här 

butiken. Skulle vi inte idka personlig service skulle vi inte alls ha de försäljningssiffror vi har, 

inte ens hälften. 

Malin: JC jobbar väldigt mycket med service. 

2. Finns det någon servicepolicy inom organisationen? 

Malin: Ja, vi har faktiskt för ett år sedan fått en ny policy som heter ”JC´s way to GO”, som 

fem butikschefer från olika JC-butiker runtom i Sverige satt sig ner och tagit fram. Det enda 

de fick som fråga var: Hur ska JC bli bäst på service? Då kom de fram till åtta punkter (se 

bilaga 4). 

David: I korta drag bygger den på försäljningssamtal, kontaktfas, behovsanalys, presentation, 

lösning och avslut, vilka är de olika delarna i försäljningstrappan med andra ord. 

Malin: Vi har mystery shoppers som kommer varannan till var tredje månad. Dem har den här 

(JC´s way to GO) som de går efter. Följer vi inte den här så får vi avdrag. Det låter ganska 

hårt men det är ganska hårt. Egentligen så är det inga nya grejer för oss som har jobbat på JC 

länge. Vi jobbar ju alltid med service. Det är lite sådana här små grejer som man lätt glömmer 

som till exempel merförsäljning. 

– Har ni jobbat med denna policy länge eller har ni haft någon liknande tidigare? 

Malin: Den här är ny, den fick vi förra året. Nej inte någon sådan policy men vi har haft 

utbildningar, i vår portal. 

– Har ni några egna riktlinjer i butiken? 

Malin: Inte något utöver det här (JC´s way to GO). 

David: Vi grundar mycket på det. 

Malin: Det inte något som vi hela tiden jobbar efter utan vi är ju sådana som personer. Vi som 

jobbar här tycker om service, vi är glada och vi tycker det är roligt med folk, så hade vi inte 

varit det hade vi aldrig jobbat här. 

David: Precis vad jag skulle säga också. De är egentligen bara en bas man utgår ifrån, JC´s 

way to GO. Jag kan säga så här att jag inte följer den här så noga, däremot har jag ett 

arbetssätt som jag vet fungerar och som jag känner mig bekväm i. Så JC´s way to GO är en 

form av stöttepelare. 

Malin: JC´s way to GO är väldigt bra att ha då det kommer in ny personal.



 

 

 

 

David: Då visar vi upp den så att de får en grund att stå på, ungefär så här ska de jobba. Men 

jag tycker att den personliga tillämpningen är viktigast och att vara personlig kan vara det 

bästa som finns, då blir det ofta att folk minns en. Jag tycker att vi är bra på det här i butiken, 

då vi är många olika personligheter. 

3. Tycker ni att ni får tillräckligt med information från organisationen om personlig service 

och hur ni ska agera/uppträda i butiken? 

Malin: Väldigt bra. Det är så vi har fått JC´s way to GO. Jag var till Stockholm och fick detta 

material och sedan var det folk som åkte ut till butikerna och utbildade personal i det här. Det 

tycker jag absolut, de trycker på det här hela tiden. 

4. Hur utbildar ni personalen inom personlig service, finns det några interna utbildningar? 

Malin: Det finns det på våra portaler, där finns det fem eller sex utbildningar. Den ena är 

butiksekonomi och en annan är säljs/service. Det finns även expo- och säkerhetsutbildning. 

David: När det väl kommer till servicebiten, så det första som händer när man som ny börjar 

arbeta här är att Malin eller någon annan visar upp JC´s way to GO och säger att man ska läsa 

detta material och tänka på det. Sen är det så att vi inte tar in någon här som inte har service i 

sig, då kommer du inte kunna jobba i någon JC butik alls. Klart att man kan jobba med något 

annat, till exempel som Visual Merchandiser, men inte med service. Man måste ha den sociala 

biten och ”goet” i sig från början. Sedan kan man få tips på vägen för att bli bättre. 

Malin: Sådant märker man oftast från början på personen. 

5. Hur viktigt att det att personalen har en tidigare utbildning inom service? 

Malin: Nej, det är absolut inte nödvändigt. 

6. Känner ni till de olika stegen som kunden går igenom fram till köp och efter? 

– Är det något ni tänker på i mötet med kund? 

David: Vi diskuterade lite kring det. Själva modellen från kundens synvinkel är jag inte insatt 

i, däremot säljtrappan har man ”drillats” med från första början. Man är ju insatt i den 

processen men samtidigt så kommer vi in på det här med personlighet igen. Det är inte alltid 

man går igenom alla stegen i trappan, ibland hoppar man över något steg och går direkt till ett 

annat. Det beror på kunden, ibland vet kunden exakt vad den vill ha och då kan man 

presentera en lösning direkt. Man får anpassa samtalet till mötet med personen. (Malin 

instämmer) 

7. Vilken grad av service upplever ni att kunden vill ha? 

Malin: Väldigt hög grad hos oss i alla fall. Inte småtjejerna som tittar på toppar men alla som 

ska prova jeans måste ha hjälp. Det går inte annars om man inte vet exakt vad man vill ha. Det 

är en djungel här faktiskt. 

David: Vi har en väldigt blandad service. De flesta kanske egentligen behöver hjälp med vår 

fulla service men sen är det inte alla som är mottagliga för det. 

Malin: Vi har en färganalys, det är olika typer av kunder (se bilaga 5). 



 

 

 

David: Det är som du säger Malin, alla skulle egentligen behöva hjälp. Men alla är inte 

mottagliga för det. Det svåra ligger i att försöka hjälpa någon som inte är mottaglig för hjälp. 

Då måste man försöka vara personlig. 

Malin: Man måste vara så försiktig med vissa. 

David: Då kan man inte bara rabbla det i JC´s way to GO utan man får lirka lite och vara ”en 

go gubbe” för att få de att öppna sig. 

Malin: Man måste vara försiktig med vissa och inte vara för på. Sen finns det ju dem som 

hoppar ut ur provrummet och visar upp sig, de är ju också en speciell kund. Sen finns ju dem 

som inte alls vill visa utan står och drar för skynket. Dem kan man ju inte bara vara för på. 

8. Finns det någon särskild produkt/produkter där ni upplever att kunden behöver extra hjälp 

och service? 

Malin: Jeansen framför allt. 

9. Upplever ni att ni levererar olika grad av service gällande om det är en kvinna eller man? 

Malin: Det är också det att alla måste behandlas olika, det spelar ingen roll om det är en kille 

eller tjej. Det beror på personligheten. Det går inte att dra samma ramsa med alla eller att vara 

lika på med alla. Det är från person till person. 

David: Om man ska dra någon generalisering så är det så att personer över 40 år är mer 

mottagliga för att få hjälp och vill ha hjälp. Då spelar det ingen roll om det är kvinnor eller 

män utan det är mer åldersbaserat än könsbaserat. 

10. Hur hanterar ni klagomål och reklamationer? 

Malin: Ingen gillar ju klagomål. Vi är nog väldigt snälla och öppna med detta om man jämför 

med andra. Vi får ju byta ut jeans och våra leverantörer är väldigt snälla med det också. 

David: Eftersom jag ofta får hantera reklamationer med jeansen så är min första tanke: 

kommer jag att få ersättning från leverantören för dessa jeans? Som Malin säger, är de flesta 

leverantörer väldigt snälla och vi brukar få ersättning. Då är det inte så mycket att diskutera 

om egentligen, däremot får man förklara för kunden att reklamationen var väldigt tveksam 

och tänk dig för nästa gång. Man får nästan linda in kunden i vad som har hänt, då många 

kunder tyvärr inte säger sanningen. Man får läsa av kunden i vissa fall, är de verkligen 

missnöjda med produkten eller är de bara ute efter att få pengar, trots att det inte finns något 

uppenbart fel. Ett exempel på det kan vara innan löning. Då får man stå på sig och tala om att 

det faktiskt inte är någon reklamation. Det är något man känner av ganska fort. 

Malin: Det är de få gångerna vi inte tar emot reklamationer och försöker vara lite hårdare. Sen 

finns det dem som man kan se komma från McDonalds med horn i pannan, stampar in här och 

andas inte ens. Vi tar då emot reklamationer utan problem och då tappar de nästan hakan och 

vet inte riktigt vad de ska säga. De har redan bestämt sig för att vi ska säga nej och redan sett 

hela situationen, hur de ska stå och bråka med oss, framför sig. 

David: Vi har riktigt lite reklamationer, det är inte mycket reklamationer vi får in. Där av 

kanske vi inte har satt någon riktig policy för hur vi ska hantera reklamationer utan vi tar det 

från fall till fall. Det är tyvärr inte riktigt bra egentligen men eftersom vi har så lite 

reklamationer har vi inte behövt arbeta fram någon sådan policy. 



 

 

 

Malin: De vill ju helst att vi tar emot allt och det gör vi i större delar. Sen finns det ju 

undantag. 

David: Reklamationer är ju det svåraste som finns inom butiksjobb tycker jag. Det är ju en 

liten balansgång alltihopa så det är lite svårt. 

– För ni vidare klagomål till huvudkontoret om det rör något större fall? 

Malin: Nej, de får själva höra av sig uppåt om det rör kollektioner eller liknande. Det är bättre 

att hänvisa dem direkt upp. 

David: Det är om det är något riktigt speciellt fall vi skulle göra det. Men det är väldigt 

ovanligt. 

11. Tror ni att ni skapar lojala kunder genom personlig service? 

Malin: Ja, absolut. 

David: Det vet jag att vi gör. Det finns många som återkommer på grund av det. Från att jag 

jobbade på JC i Knalleland är det många kunder som följt med mig hit till JC i city och börjat 

handla här. 

12. Hur tror ni att servicen kommer se ut i framtiden för modeföretag? Går vi mer emot 

självbetjäning eller kommer det att erbjudas mer personlig service? 

Malin: Jag tror att det kommer erbjudas ännu mer personlig service. 

David: Absolut, det tror jag med. 

Malin: Så länge det finns sådana här butiker går det inte att bara ha självbetjäning. 

David: Sen är jag lite inne på spåret att det är en liten halvekonomisk fråga. Om vi till 

exempel tar jeansen på Gina Tricot och H & M så behöver de inte har någon säljare som står 

och säljer deras jeans, då de har tre passformar. Du provar tre par jeans och passar inte dem så 

går du någon annanstans. Men när du betalar 1000 kr för ett par jeans då betalar du lite för 

servicen i den summan för att få de bästa jeansen. Jag tror att det kommer bli mer och mer 

service. 

Malin: Ja, det tror jag. Man ser vissa butiker som börjar härma efter att ha en servicepolicy. 

Jag tror inte att det kommer att bli mindre i alla fall. 

13. Vilken är er målgrupp? 

Malin: Alla, vår nya slogan Jeans for all stärker det. 

14. Är ni ägda av RNB eller är in en franchise butik? 

Malin: Vi är ägda av RNB. 



 

 

 

Bilaga 2: Intervju med butikssäljare Marie Dösen 2013-04-30 

1. Hur arbetar du med personlig service och hur viktigt är det för dig? 

 

Marie: Jag skulle vilja säga att det i princip är det enda jag gör, därför att jag tycker det är så 

himla viktigt att kunden ska känna sig som att de bara är den i hela värden. Då kommer den ju 

klart vilja handla mer men personlig service gör också att allt runt omkring löser sig. Det blir 

inte lika mycket problem vid köpet och kunden vågar fråga saker. 

 

Vissa tror att man inte har tid för dem och ska de då prova till exempel jeans som tar lite tid 

att hitta det rätta paret, så känner de att när man är personlig med dem och inte bara kör det 

här säljsnacket med alla stegen, man går ju klart efter det men man får “freestyla lite” så blir 

allt mycket enklare. Så ger man dem personlig service och de känner att de får den så löser det 

resten. Personlig service är det viktigaste tycker jag och det är i princip det enda jag gör. 

 

2. Finns det någon service policy inom organisationen? 

 

Marie: Ja det finns det. Det finns något som heter JC´s way to GO som i princip är en guide 

från det att du hälsar på kunden tills dess att den går där ifrån med en påse i handen. Det är 

steg för steg ungefär vad JC vill att personalen ska säga och göra. Det är ett gäng butikschefer 

som satt sig och knåpat ihop den. Först är det varje steg och sen konkreta förslag på vad du 

kan säga. Den är väldigt bra om det kommer någon ny eller om man bara har en dålig dag, då 

kan man ta sig en titt på den sen efter ett tag finns det i ryggen, så man behöver inte titta på 

den varje dag. Men den finns och organisationen jobbar för att främjar den hela tiden och 

trycker på den. 

 

– JC i Borås City, har ni några egna riktlinjer i butiken? Vilka? 

 

Marie: Alla ska få ett hej. Vi hejar på alla som kommer in i butiken, det kändes löjligt i början 

men nu förväntar sig JC:s kunder ett hej. Det höjer stämningen och vi har satt det som en 

regel och att det inte spelar någon roll vem eller vad, om den ser sur ut eller så, till och med 

om de pratar i telefon. Vi hejar på all. 

 

3. Tycker du att du får tillräckligt med information från organisationen och butikschefen om 

personlig service och om hur ni ska uppträda/agera i butiken? Varför/hur? 

 

Marie: Precis när jag började i början på maj 2012, hade de precis tagit fram JC´s way to GO, 

så för mig blev det ju väldigt mycket information i och med att jag var ny och att den kom. 

Den har ju inte uppdaterats utan vi har kört med den, men vi har ju den uppsatt på dörrar och i 

personalrummet. Vi pratar om den hela tiden så den finns ju alltid där i bakhuvudet. Sen är det 

inte så att vi sätter oss ner och uppdaterar den, men den finns där. 

 

– Så du tycker att ni får bra information från huvudkontoret? 

 

Marie: Absolut det tycker jag. 

 

4. Har du fått någon utbildning inom personlig service internt från företaget? 

 

Marie: Vi hade en genomgång när jag började med JC´s way to GO, den fick ju alla som 

arbetade där en genomgång. Sen när man börjar på JC så, RNB koncernen som äger dem har 

en portal/hemsida där det finns något som heter “RNB University “ där man lär sig säkerhet, 



 

 

 

exponering, textilkunskap och då finns det även hur man ska vara med service/sälj så det fick 

jag. Det är som ett spel där man ska trycka, få rätt och få poäng som man sen måste uppdatera 

med jämna mellanrum. Så utbildning vill jag påstå att jag fått. 

 

5. Har du någon tidigare utbildning/erfarenhet inom personlig service? 

 

Marie: Ja det har jag, jag jobbade på McDonalds när jag var yngre och där gick de igenom allt 

stenhårt från steg till steg, så det har jag. Sen har jag jobbat som säljare mot företag, ett 

tjänsteföretag som jobbade mot byggbranschen. Där hade jag säljutbildning på två veckor 

innan jag började där, de kanske är lite annorlunda men ändå är det samma steg i 

köpprocessen. Jag har ingen dokumenterad säljutbildning från högskolan men jag har gått 

flera internutbildningar på flera arbeten sen tidigare. 

 

– Var detta viktigt vid anställning? 

 

Marie: På JC var det så. Jag kom direkt från Dressmann och även på Dressmann ville de att 

man skulle ha tidigare erfarenhet. 

 

6. Känner du till det olika stegen som kunden går igenom fram till köp och efter? 

 

Marie: Jo det gör jag väl generellt. Det här med ett det uppstår ett behov, sen söks 

information, alternativ tas fram, ett alternativ väljs, sen genomförs köpet och sist 

efterköpskänslorna. 

 

– Är det något du tänker på i mötet med kund? 

 

Marie: Jag frågar alltid hur det går, om de vill ha hjälp, om de vet vad de letar efter. Så jo det 

tänker jag på. Sen känner man på en kund om den letar efter något speciellt, om den söker 

med blicken genom hyllor eller om de bara “kikar”. Men oavsett utgår jag ifrån att den söker 

efter något så att man kan inleda ett samtal, sen får man ju reda på det efter ett litet tag. Så det 

tänker jag på. 

 

7. Vilken grad av service upplever du att kunder vill ha? 

 

Det är väldigt olika det beror på vad det är för typ av köp. Vissa kommer in och vet att de ska 

ha 501 i den storleken, de provar för säkerhets skull. De behöver ett skärp till för deras gamla 

gått sönder, de köper, tack och hej, nöjda! Sen finns det de som vill att vi ska hänga med dem 

i provrummet de vill prova fem-sex par jeans de vill veta vad vi tycker. Alla får och vill ha 

personlig service men det innebär väldigt olika för kunden. Men vi måste ju utgå ifrån att alla 

kunder vill ha jättehög service. Det är alltid bättre att ge för mycket service än för lite. 

 

8. Finns det någon särskild produkt/produkter där du upplever att kunden behöver extra 

service/hjälp när det handlar? 

 

Marie: Jeans generellt, eftersom det handlar mycket om passform, hur hårt tyget är om det är 

stretch eller inte, om de är för långa. Jeans generellt är det så med och det är det vi säljer mest 

av också. 

 

9. Upplever du att du levererar olika grader service beroende på om kundmötet är med en 

kvinna eller man? 

 



 

 

 

Marie: Inte olika grader, jag försöker alltid ge servicen så bra som möjligt, men olika typer 

kanske. Det läser man av ganska fort, om det är en kund som vet vad den vill ha som bara vill 

att vi ska springa mellan med storlekar eller om det är en kund som vill att vi ska säga att den 

är fin och snygg i dem, fråga hur det går och prata om vilka jeans vi själva vill ha. Men det 

hänger inte på kön. Det tänkte jag från början, att man bara kunde slänga in jeans till 

“gubbarna” och vissa tjejer vill ha jättemycket hjälp eller ingen alls. Men nu har jag märkt att 

det verkligen hänger på personen. Ibland kan det vara olika beroende på ålder snarare än kön 

men det är nog för att yngre personer mellan 16 och 25 är väldigt medvetna om vad de vill ha. 

Jag tror inte det är mellan kön, men kanske mellan ålder i bland, men jag försöker alltid vara 

positiv och engagerad oavsett ålder så märker man vad man får för respons. 

 

10. Hur hanterar ni klagomål och reklamationer? 

 

Marie: Förut, för kanske ett år sedan var det ganska slappt med reklamationer och klagomål. 

Det kändes som kunder visste att vi tog emot allt. Vi tycker att vi går efter reklamationslagen 

om man tänker på hantering. Man ser ganska snabbt på ett par jeans hur de har gått sönder om 

det är en slitning eller om de har spruckit till exempel och då går vi efter reklamationslagen. 

Sen kan det vara en stamkund, då kan man tänja lite på gränserna för att den ska komma 

tillbaka eftersom den handlar ofta och mycket. Men annars följer vi reklamationslagen och 

har de haft plagget längre än sex månader och kommer in med det så är det slitage, har det 

gått mindre brukar vi ta emot det. Sen ser man fort vad kunden har gjort med plagget. Man 

försöker ju alltid lösa det så att kunden ska gå därifrån nöjd. Det jag har märkt också är att har 

kunden köpt ett plagg som det är fel på så har den gått och laddat ganska länge för att gå in till 

butiken och få säga sitt. När den sen får säga sitt, att det var dåligt och att den är så arg, så är 

det helt lugnt sen. I vissa fall kan vi till och med få dem att köpa ett par andra byxor, vi 

kanske inte ens behöver ge dem ett par nya, utan ofta köper de ett par nya. De vill ofta bara att 

vi lyssnar på dem och då är det mycket lättare för oss också att läsa dem sen har jag märkt. 

Men vi hanterar det ju efter en policy, om det är slitage eller inte. Vi tittar på vad det är som 

har hänt med plagget. 

 

11. Tror du att ni, JC i Borås City, kan skapa lojala kunder genom personlig service? Hur? 

 

Marie: Det tror jag absolut. Det jag har märkt är att ju längre jag jobbat där, att vi har mycket 

kunder som kommer om och om igen och även berättar att de har handlat där till sina barn och 

att barnen nu handlar där själva och att de själva alltid köpt jeans där. Bara nu i helgen har jag 

fått höra att det är så bra service här, det är så personligt, vi är så nöjda. Sen vet jag inte om 

det kan bero på att vi lägger upp jeans och att då blir ett samtal med kunden och den känner 

att vi lägger upp dessa byxor just till dem. Jag vet inte om det hade varit lika bra feedback om 

vi inte hade haft uppläggning, men jag tror att de är en bidragande del. Sen också för att jeans 

är ett så komplext plagg som man behöver en del hjälp med, det är passform och hur de ska 

sitta. Så därför bli det väldigt personligt även om man vill det eller inte och känner kunden att 

det är personligt så kommer de tillbaka. Sen har vi extremt mycket stamkunder i större 

utsträckning än vad jag trodde. 

 

12. Hur tror du att servicen kommer se ut i framtiden för modeföretag, går vi mer mot 

självbetjäning eller kommer det att erbjudas mer personlig service? 

Marie: Jag tror att det kommer vara två kontraster. Du har en typ av butik där du kan handla 

och servicen är jättepersonlig, kunden kanske till och med känner personalen. Personalen 

håller kunden i handen hela vägen. Sen tror jag att till exempel Internet, där kommer de som 

inte vill ha hjälp eller inte behöver hjälp att handla, de som vet vad de vill ha. Så jag tror att 



 

 

 

båda två kommer att öka, men att de kommer vara frånskilda. Personlig service kommer vara 

jättepersonlig och utpräglad, men att motsatsen också kommer öka och att man som kund gör 

ett val. Jag tror att det kommer vara två väldigt utpräglade sätt som kommer att utvecklas 

parallellt eftersom att kunder börjar bli väldigt medvetna och därför kommer göra ett 

medvetet val om var de ska handla, beroende på vad de ska köpa. 



 

 

 

Bilaga 3: Enkät JC i Borås Citys kunder 

En enkät om servicen på JC i Borås City 

 

Kön: Kvinna_____ Man_____ Ålder:___________ Postnr:___________ 

 

Hur ofta handlar du på JC? 

 

1 ggr. i månaden____ 1 ggr. i kvartalet____ 1 ggr. i halvåret____ 1 ggr. per år____ 

 

1. Tycker du att personalen på JC utför den service de lovar, så som hjälp med uppläggning av 

jeans, hitta rätt storlek m.m.  

 

Instämmer inte alls                          Instämmer helt 

 

1 2 3 4 5  

 

2. Hur engagerade upplever du att JC:s personal är för att uppfylla ditt behov? 

 

Lire engagerade    Mycket engagerade 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Upplever du att du får fråga personalen efter hjälp själv? 

 

Ofta     Sällan 

  

1 2 3 4 5 

 

4. Tycker du att det är viktigt att du får snabb och bra service vid klagomål och 

reklamationer? 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 

 

5. Tycker du att JC:s personal skapar förtroende i kundbemötandet?  

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 

 

6. Tycker du att JC:s personal har tillräckligt med kunskap för att kunna ge dig svar på frågor 

om deras produkter m.m.? 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 

 

7. Anser du att bemötandet du får av JC:s personal är en bidragande faktor till att du besöker 

butiken igen? 



 

 

 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 

 

8. Känner du att du blir uppmärksammad av JC:s personal när du är i butiken? 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 

 

9. Tycker du att det är viktigt att personalen på JC bär JC:s kläder för att representera 

företaget? 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 

 

10. Hur viktigt tycker du det är att personalen är engagerad och utför den service de utlovar? 

 

Inte så viktigt    Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 

 

11. Hur viktigt tycker du det är att personalen erbjuder dig hjälp med storlekar och smakråd? 

 

Inte så viktigt    Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 

 

12. Tycker du att det är viktigt att du får ett trevligt bemötande av JC:s personal? 

 

Inte så viktigt    Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 

 

13. Tycker du att det är viktigt att JC:s personal har tillräcklig kunskap för att kunna svara på 

dina frågor om deras produkter m.m.? 

 

Inte så viktigt    Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 

 

14. Tycker du att det är viktigt att personalen uppmärksammar dig? 

 

Inte så viktigt    Mycket viktigt 

  

1 2 3 4 5 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på vår undersökning! 



 

 

 

Bilaga 4: JC´s way to GO! 

Steg 1. Hälsa. Vi välkomnar alla besökare! 

Steg 2. Ta kontakt. Vi är här för kunden! 

Steg 3. Behovsanalys. Varför har kunden valt oss? 

Steg 4. Presentera en lösning. Varuinspiration! 

Steg 5. Provrum. Visa oss hur det blev! 

Steg 6. Merförsäljning. Vad mer behöver kunden? 

Steg 7. Kassa. Vår sista chans! 

Steg 8. Avslut. Välkommen åter! 



 

 

 

Bilaga 5: JCs DISC/färg analys - Olika kundtyper: 

Färganalysen handlar om att det finns olika personligheter och detta dokument är en förenklad 

pedagogisk metod. De olika färgerna som finns är röd, gul, grön och blå. Varje färg 

representerar en typ av personlighet hos kunden. 

Röd är dominans. Det som kännetecknar en röd personlighet är att den är beslutsam, drivande, 

målinriktad, direkt m.m. 

Gul är inflytande. Det som kännetecknar en gul personlighet är att den är charmig, 

entusiastisk, social, kommunikativ m.m. 

Grön är stabil. Det som kännetecknar en grön personlighet är att den är omtänksam, pålitlig, 

vänlig, flitig m.m. 

Blå är anpassning. Det som kännetecknar en blå kund är att den är saklig, korrekt, logisk, 

tydlig m.m. 

Hur du säljer till kunderna är olika, nedan följer kort information om vad säljaren kan tänka 

på i mötet med de olika kundtyperna: 

Röd kund: Säljaren bör vara strukturerad och effektiv. Undvika känslouttryck. Gå snabbt till 

avslut. Låta kunden bestämma och ge kunden all uppmärksamhet. 

Gul kund: Säljaren bör ställa direkta frågor om behov - styra säljsamtalet. Bekräfta och se 

kunden. Var rak och ta köpbeslut åt kunden. Var gärna personlig och kom ihåg kunden. Bjud 

in kunden till klubbkvällar, events och mingel. 

Grön kund: Säljaren bör lyssna! Vara tålmodig och beredd på att ta sig tid. Vara försiktig vid 

köpbeslutet - berätta om öppet köp/ bytesrätt. Uppmuntra kunden att prova, men vara försiktig 

vid provhyttan. Tänka långsiktigt vid sälj - kan vara en potentiell ”stammis”. 

Blå kund: Säljaren bör ge detaljer om funktion och alternativt användningsområden. Undvika 

subjektiva värderingar. Fokusera på fakta och var påläst. Merförsälja med logiska lösningar - 

tänk set. Uppträda professionellt och seriöst. 

Det här är ett förslag och tips på hur man kan tänka på i mötet med olika kunder. Det finns 

inga exakta gränser gällande de olika personligheterna utan man kan vara en blandning av 

flera. Man måste komma ihåg att vara personlig mot kunden och att varje köptillfälle varierar 

(RNB Retail and Brands – Disc workshop). 
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