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Förord 
 

Vi vill tacka butikscheferna Caroline Sunnerberg och Sara Hidendahl från Carlings som har 

ställt upp på att svara på våra frågor och delat med sig av sina erfarenheter. Ännu ett tack 

riktas mot personalen i Carlings butiker i Göteborg och Borås vilka har tagit sig tid att svara 

på våra enkäter. Vi vill även tacka vår handledare Sara Hjelm Lidholm. Till sist så vill vi 

tacka våra klasskamrater som har varit en stor information- och inspirationskälla.  

 

Tack! 

 

Lovisa Karlsson & Emma Premfors 
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Sammanfattning 

Dagens modebutiker är utsatta för hård konkurrens. För de butiker som använder sig av 

personlig service som ett konkurrensmedel så ligger fokus på personalens egenskaper och 

kunskaper. Det allt hårdare klimatet inom klädbranschen bidrar till att det kan vara svårt för 

butikscheferna att hinna med att utbilda sin personal i den omfattning de önskar.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns ett behov av ett hjälpmedel för att 

effektivisera utbildningen av personalen. För att ta reda på detta så genomförs observationer, 

intervjuer och enkäter med de tre parter som har något att vinna på hjälpmedlet: butikschef, 

personal och i slutledet kunder.  

Undersökningarna har genomförts i anslutning till modekedjan Carlings som också är vårt 

avgränsningsområde. Inledningsvis så genomfördes observationer för att få en förståelse för 

hur arbetet i butik går till. Butikscheferna tillfrågades via kvalitativ intervju och kvantitativ 

enkät. Personal och kunder fick svara på en enkät med möjlighet till egna kommentarer. För 

att sätta detta i relation till tidigare forskning så har vi sökt relevant information i bland annat 

vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och böcker.  

Kundernas förväntningar och önskemål stämmer till största del överens med vad butikschefen 

önskar av personalen. Personalen själv har generellt sett ett starkt intresse av att 

vidareutbildas. En analys och sammanställning av samtliga undersökningar visar att ett behov 

för en personalhandbok finns. Det optimala innehållet skulle vara att behandla exponering, 

säljteknik, jeanskunskap och allmän materialkunskap inklusive tvättråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Personalhandbok, fortbildning, säljteknik, fullservice, exponering 
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1. Introduktion 
___________________________________________________________________________ 
 

I det inledande kapitlet kommer vi att presentera en kort bakgrundsbeskrivning och sedan ta 

upp bakgrunden till vårt problem. Därefter följer en diskussion kring problemet. Detta 

kommer att leda oss fram till vår problemformulering. Vidare så kommer vi att beskriva vårt 

syfte med studien och vilka avgränsningar vi har valt att göra. Till sist så har vi valt att ha 

med en disposition över arbetet för att man ska få en tydlig översikt över studien. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 

 

Vi som skriver denna uppsats går andra året på Butikschefsprogrammet på Textilhögskolan i 

Borås. Idén till utbildningstemat på vår B-uppsats har valts ut med inspiration från en 

ledarskapskurs vi läst tidigare i vår utbildning. Vår besvarade frågeställning är något vi tror att 

vi själva kommer ha nytta av i vårt framtida arbetsliv.  

 

1.2 Problembakgrund 

 
En viktig del i Sveriges ekonomiska tillväxt är detaljhandeln. Här spenderar svenskarna 30 

procent av sin inkomst, något som under de senaste åren har rört sig om ungefär 600 miljarder 

kronor per år. (Handelns Utvecklingsråd u.å. s. 4) Detaljhandeln innefattar allt som säljs till 

en slutkund. Detta kan vara exempelvis dagligvaror, kläder och skor. (National encyklopedin 

u.å.) 

 

Klädbranschen är den del av detaljhandeln där konkurrensen är hårdast idag. På ett 

konkurrensindex från Statistiska Centralbyrån så ligger modebranschen på nivå 4 på en skala 

mellan 1-5. (Statistiska Centralbyrån, 2003. s. 41) Man säger att kläder alltid har visat på 

ekonomisk och social status. Idag så uttrycker kläder även åsikter, livsstil och tillhörighet. 

Detta gör att modet ändras snabbare än tidigare och att folk konsumerar kläder även om de 

egentligen inte har något fysiskt behov av det. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008. s. 

87)  

 

När flera modeföretag ligger nära varandra gällandes segmentering
1
 och positionering

2
 så 

gäller det att erbjuda något tillräckligt lockande för att de ombytliga kunderna ska hitta till den 

egna butiken. Det gäller alltså att hitta de konkurrensmedel som är fördelaktiga för det egna 

företaget. Det finns olika modeller och tillvägagångssätt för att definiera vart man då ska 

placera sig på marknaden. (Gezelius & Wildenstam, 2011. s.165) 

 

 
1 

Segmentering – benämning på uppdelning av marknader och/eller målgrupper i 

undergrupper som skiljer sig i fråga om till exempel köpbeteende. 
 

2 
Positionering – en marknadsföringsterm för hur en produkt önskas bli uppfattad och 

associerad med av markaden.
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Kotler har skapat en modell med fyra olika kategorier vilka man kan använda som 

konkurrensmedel. Dessa är pris, produkt, plats och påverkan. Ett optimalt utgångsläge för en 

butik är inte nödvändigtvis att prestera bäst inom varje kategori, utan snarare att betona och 

anpassa dessa på rätt sätt. (Gezelius & Wildenstam, 2011. s.165) 

 

Mikael Hernant, som har skrivit boken ”Lönsamhet i butik”, förklarar ett annat sätt att 

påverka konsumenternas köpbeteende. Detta är genom sex olika konkurrensmedel som är 

läge, sortiment, pris, service, människor och butikens kommunikation. Även här gäller det att 

hitta en skräddarsydd kombination av betoning på de olika delarna som ger störst effekt för 

butiken. Det är alltså av genomgående betydelse att man bestämmer sig för vilket eller vilka 

konkurrensmedel man ska satsa mest på istället för att tro att man kan vara bäst på allt. 

(Hernant & Boström, 2010. s. 13)  

 

Utgår man ifrån tankesättet som ovanstående författare använder sig av så innebär det att det 

första steget är att fundera över vilket konkurrensmedel är viktigt för ens eget företag. 

Faktorer inom branschen pekar på att kundservice kommer att bli ett av de viktigaste 

konkurrensmedlen framöver. En butik som använder sig av personlig försäljning som ett 

viktigt konkurrensmedel kan utveckla denna utan några stora investeringar. Det gäller i 

sådana fall att göra det på rätt sätt. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008. s. 87)  

 

Oavsett vilken servicegrad som butikskonceptet innehåller så är butikssäljarna den självklara 

kontakten mellan kunder och den fysiska butiken. (Gezelius & Wildenstam, 2011. s.165) 

Säljarens uppgift är att motivera kunden till ett köp. Förutsättningarna är ofta att liknande, och 

kanske till och med mer prisvärda, produkter samtidigt finns att tillgå på marknaden. (Laurelli 

& Cras, 2007) Undersökningar visar dessutom på att ju mer kontakt säljaren har med kunden 

desto mer handlar den (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008. s. 89). Hur kontakten 

uppfattas av kund kan avgöras exempelvis genom hur personalen ser ut, hur de klär sig och 

deras bemötande (Gezelius & Wildenstam, 2011. s.165). 

 

En säljare som är säker på hur den ska agera i olika situationer ger bättre service till kund än 

en som är osäker (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008. s. 39). Kompetent personal är 

således viktig både för butikschef och för kunderna. Säljaren ska kunna lyssna på kunden, 

bekräfta behovet och kunna erbjuda en vara som uppfyller kundens krav. För att de anställda 

ska kunna agera kompetenta säljare så krävs det att någon lär dem hur man gör. Detta kräver 

för det första tid och sedan även att butikschefen själv anser att det är mödan värt att lägga ner 

energi på att utbilda sin personal. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008. s. 89)  

 

1.3 Problemdiskussion  

 
Bob Greenwood är aktiv inom professionell fortbildning. Han skriver i en artikel om ett 

vanligt problem inom ledarskap. Detta problem är att chefer ofta anser att ingen vidare 

utbildning behövs om den anställde uppfyller minimikraven för att genomföra sin 

arbetsuppgift. Det som inte räknas in i detta resonemang är att det ofta ligger ett ekonomiskt 

värde i att utveckla sin personal till deras fulla potential. Åsikten motiveras med att det som 

indirekt tar stryk när personalen inte sköter sitt jobb med optimal effektivitet är hela företagets 

vinst. (Proquest 1, 2003) 
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Många företag utgår dessutom från den så kallade “Nollfelsprincipen”. Detta är med enkla ord 

att inga fel ska inträffa någonsin. När det gäller service, och till stor del även produktion, så 

kan man på grund av den mänskliga faktorn inte undvika fel till hundra procent. Det är då 

istället viktigt att man på bästa sätt kan lösa eventuella felsituationer som uppstår. Detta kan 

vara exempelvis reklamationer, missförstånd eller att kunden har orimliga förväntningar. Att 

personalen har kunskaper att hantera en felsituation på ett bra sätt medför att de kan vända en 

arg och frustrerad kund till en lojal kund. Det kan till och med ge kunden en ännu mer positiv 

inställning till företaget än om felet aldrig hade uppstått. Det är dessutom dyrare att vinna en 

ny kund än att arbeta för att behålla en befintlig. (Hart, 1990. ss. 148-156)  

 

En butikschef för en butik inom detaljhandeln är en viktig nyckelperson för företagets 

resultat. Uppgifterna sträcker sig från att hålla personalen motiverad till att överträffa 

kundernas förväntningar och givetvis - att sälja. Det breda ansvaret och de många aktiviteter 

som ligger på en butikschefs bord skapar ett behov av effektivisering av de processer som 

sker återkommande. (Proquest 2, 2007) En av dessa är att anställa ny personal då 

personalomsättningen i branschen är generellt hög (Svenskt näringsliv, 2011).  

 

Shopping handlar om mycket mer än det du köper. En trevlig expedit kan göra köpet till en 

positiv upplevelse likväl som en otrevlig expedit kan bidra till att man helst inte gör ett 

återbesök i butiken. Mikael Hernant har sagt att “Det lättaste sättet att bli av med kunder är att 

ha en oengagerad personal som inte kan grejerna de säljer.” Mikael Hernant menar att just 

personalen är en stor del av affärsidén och deras största uppgift är att vara bäst på marknaden. 

Därför behövs det både engagemang och att personalen trivs på sitt jobb. Han säger också att 

medvetenheten om att man måste ge god service har ökat på senare år. Mikael tycker också att 

just yrket butiksbiträde har fått en ökad status. (Dagens Nyheter, 2011) 

En säljare på skönhetsavdelningen på Åhléns i Stockholm säger i samma artikel att kunderna 

har blivit mer medvetna och kunniga, förväntar sig kunskap och ställer krav på henne som 

säljare. Hon tycker att det är väldigt viktigt att kunna stå för produkterna som hon säljer men 

framförallt att hon har god kunskap om dem. Inga-Lis Karlsson som är ombudsman för 

Handelsanställdas förbund har dagligen kontakt med fackets medlemmar. Hon upplever att 

fokus för de anställda numera oftast är att sälja, något som ofta leder till stress. Det finns 

ingen tid för upplärning så personalen har inte tillräckligt stor kunskap för att kunna sälja det 

som ledningen vill. Även det ökar stressen som i sin tur påverkar kunderna som inte 

tillfredsställs av en stressad och okunnig expedit, säger (Dagens Nyheter, 2011) 

Det är viktigt att alla som arbetar i butiken vet att kundbemötandet har en stor betydelse. Det 

är butikschefens uppgift att bedöma alla småsaker som bygger upp grunden till att kunden får 

en bra upplevelse i butiken. Butikschefen måste därför bilda sig en uppfattning av vad kunden 

har för förväntningar i mötet mellan dem och personalen för att kunna lära ut motsvarande till 

sina anställda. (Hernant, 2010. s. 219) 

 

Sammanfattningsvis så är utbildning av nyanställda alltså en viktigt återkommande process, 

vilken bör effektiviseras och hålla en hög kvalitet. För att åstadkomma detta så finns flera 

varianter på utbildningsmedel. Något som på ett tydligt sätt kan minska missförstånd 

angående vad som förväntas av personalen på ett företag är exempelvis en handbok. Den 

hjälper till att förmedla företagspolitiken och ligger som en grund för att svara på 

grundläggande frågor kring verksamheten. (Proquest 3, 2005) 
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1.4 Problemformulering 

. 
Vi har valt att formulera vårt problem i ett huvudproblem och ett delproblem. De två 

problemen kommer att ligga till grund för vår studie och genom att svara på 

frågeställningarna så kommer vi att uppfylla studiens syfte.  

 

1.4.1 Huvudproblem 

 
Vår frågeställning lyder: Vilka behov av en personalhandbok finns hos en modebutik? 

 

1.4.2 Delproblem 

 
Delproblem till frågeställningen är: Vad bör en personalhandbok innehålla enligt butikschef, 

personal och kunder? 

 

1.5 Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på huruvida och på vilket sätt en personalhandbok kan vara 

till hjälp i utbildningen av personal i en modebutik. 

 

1.6 Problemavgränsningar  

 
För att hålla en bra kvalitet och en tydlig röd tråd på vårt arbete så har vi valt att inte 

undersöka behov av och innehåll i ett allmänt utbildningshjälpmedel för samtliga 

modedetaljister. Istället så har vi valt att avgränsa oss till klädkedjan Carlings och deras 

behov. Vi kommer även att begränsa oss inom ett rimligt geografiskt område som täcker 

Borås och Göteborg. Det hjälpmedel som vi kommer att undersöka behovet av en handbok. 

 

Kontakten med företaget kommer att ske huvudsakligen via Carlings i Borås och Carlings 

Grandpassagen i Göteborg. Dessa butiker är relativt små, och har ett fåtal anställda, så vi 

kommer även att ta kontakt med de två andra Carlingsbutikerna i Göteborg (Femmanhuset 

och Arkaden) för att bredda undersökningsunderlag vid behov.  

 

Rent praktiskt så kommer vi att sammanställa de kunskapsområden som anses relevanta i en 

handbok för personalen. Detta är dock något som kommer att ske utanför uppsatsens  ramar. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
Vårt arbete är upplagt efter följande disposition:  

 

Kapitel 2. Metod och genomförande 
I följande kapitel så presenterar vi syftet med våra undersökningar och med vilken metod vi 

kommer att genomföra dessa. Vi tar upp olika datainsamlingsmetoder och redovisar de urval 

vi har gjort. Undersökningarnas tillförlitlighet kommer här att diskuteras och vi tar upp hur vi 

arbetar med att kritiskt granska våra källor. 

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel så kommer vi att presentera de modeller, teorier och begrepp som vi kommer 

att använda oss av under arbetets gång. Tillsammans med vår empiriska undersökning så är 

det detta material som kommer att ligga till grund för att vi ska kunna analysera vårt resultat 

och besvara vår problemställning.  

 

Kapitel 4. Empiri 
I kapitel fyra så kommer vi att presentera företaget vi har använt oss av i studien samt de 

resultat som vi har fått fram av de olika marknadsundersökningar vi har utfört. 

 

Kapitel 5. Analys 
Vi kommer här att applicera den information vi har samlat in i empirin på de teorier och 

modeller vi tagit upp i vår teoretiska referensram. 

 

Kapitel 6. Slutsats  
Vi kommer i detta kapitel att dra slutsatser utifrån vår analys av empiri och teori. Vi kommer 

här komma fram till huruvida vi har lyckats få svar på vår problemställning.  

 

Kapitel 7. Avslutande diskussion  
Här kommer vi att diskutera utifrån våra egna tankar och erfarenheter. Vi kommer att ta upp 

uppsatsens tillförlitlighet och vi avslutar med förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

 

Källförteckning 
 

Bilagor 
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2. Metod och genomförande 
___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel så presenterar vi syftet med våra undersökningar och med vilken metod vi 

kommer att genomföra dessa. Vi tar upp olika datainsamlingsmetoder och redovisar de urval 

vi har gjort. Undersökningarnas tillförlitlighet kommer att diskuteras och vi tar upp hur vi 

arbetar med att kritiskt granska våra källor. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Undersökningens syfte 

 
Man kan använda sig av olika typer av syften av vilka vi kommer att använda oss av två. Det 

ena är ett explorativt syfte vilket undersöker ”vad”. Vi kommer inledningsvis att använda oss 

av denna typ av undersökningsfrågor då de ger kunskap inom problemområdet. Dessa 

undersökningar kommer vi ha som grund i vår vidare undersökning. (Christensen et al, 2010. 

s.56) 

 

Efter undersökningen med explorativt syfte så kommer vi även att använda oss av frågor med 

ett beskrivande syfte. Dessa är frågor som oftast ställs genom frågeordet ”hur” och vidare 

kompletteras de ofta med ”vem”, ”var” och ”när”. Gränsen mellan de båda syftena är 

överlappande. Våra undersökningar kommer alltså att ha ett beskrivande syfte som bygger på 

det explorativa. (Christensen et al, 2010. s.57) 

 

 

2.2 Undersökningsmetoder 
 

Vi kommer att använda oss av undersökningar med både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

De undersökningar som görs av kvantitativ karaktär är i enkätform. Här används statistiska 

metoder med siffror. Den kvantitativa undersökningen fokuserar på mängd, antal och frekvens 

av verifierbara ting. Denna metod är fördelaktig att använda sig av när man redan vet en del 

om det som ska studeras, och om man vill testa  hur en eller flera olika teorier fungerar. 

(Christensson et al, 2010. s. 69) 

 

De kvalitativa undersökningarna som kommer att genomföras är intervjuer genom personligt 

möte och via mejlkontakt. Dessa fokuserar på att beskriva verkligheten i form av text och 

modeller. Den används för att bygga teorier eller teoretiska hypoteser. (Christensson et al, 

2010. s. 70) 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 
Vi kommer att använda oss av primärdata, vilket innebär att man använder sig av information 

som inte finns sammanställd sedan innan. Informationen kommer att fås fram genom ett antal 

undersökningar genom enkäter och intervjuer. (Christensen et al, 2010. s.103)  
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Man kan även använda sig av sekundärdata. Detta är information som redan finns, exempelvis 

data som tidigare samlats in och är sammanställt för ett annat syfte. Vi har valt att inte 

använda oss av denna metod då kontaktföretaget inte har särskilt mycket sammanställd 

information sedan tidigare.(Christensen et al, 2010. s.91) 

 

2.4.1 Intervju 

 
Nästan samtliga intervjumetoder är upplagda på ungefär samma sätt. De bygger på att man 

har en konversation med respondenten där man ofta använder sig av förbestämda frågor. Vi 

kommer att använda oss av både en mejlintervju och en personlig intervju. Det är viktigt att 

formulera sina frågor väl så att respondenten förstår frågorna och kan ge så bra och utförliga 

svar som möjligt.  

 

En intervju ger ofta mer djupgående information än en enkät eftersom man har möjlighet att 

ställa följdfrågor och komplettera med fler frågor under intervjuns gång. Andra fördelar med 

en intervju är att det går snabbt och man lättare kan ställa komplicerade frågor. Nackdelar kan 

vara att det finns en risk för att intervjuaren påverkar respondenten i sina svar. Det blir ofta en 

komplicerad dataanalys av en intervjuundersökning eftersom man har mycket information 

som ska redovisas. (Christensen et al, 2010. s.178) 

 

 

2.4.2 Enkät 

 
En alternativ undersökningsmetod är att genomföra en enkät. Enkäten kan innehålla både 

öppna frågor, där respondenten får använda sina egna ord som svar, eller slutna frågor med 

graderingssvar. Det finns olika varianter av genomförandet av enkäter. En av dessa är en så 

kallad besöksenkät vilken man lämnar ut till de man vill ha svar från vid ett och samma 

tillfälle. Fördelarna med en besöksenkät är att man ofta får en mycket hög svarsfrekvens, den 

går snabbt att genomföra och det finns någon på svarsplatsen som kan reda ut eventuella 

oklarheter. Nackdelar är att det kan bli svårt att ställa personliga frågor där folk önskar vara 

anonyma. Det kräver även mer ansträngning och tid av den som lämnar ut enkäten än vid 

exempelvis en mejlenkät. Vi kommer att använda oss av en besöksenkät när vi frågar 

personalen i Carlingsbutikerna. 

 

En annan metod är den påstana varianten, vilket innebär att man positionerar sig på ett 

lämpligt ställe och ställer frågorna till förbipasserande. Detta är metoden vi kommer använda 

oss av när vi tillfrågar Carlings kunder. (Christensen et al, 2010. s.150) Kunderna kommer att 

tillfrågas utanför butik för att undvika att de känner sig trängda i lokalerna som är relativt 

små. Vi kommer att stå på Nordstan i Göteborg tills vi har samlat in 50 svar från män och 50 

svar från kvinnor. Anledningen till att vi delar upp det könsvis är att det finns viss forskning 

som tyder på att kvinnor och män har olika köpvanor. (Evans et al, 2008. s. 12) 

 

 

2.4.3 Observation 

 
En observation innebär oftast att man studerar människor i olika sociala miljöer. En anledning 

till att det kan vara bra att studera folk istället för att fråga dem är att de ibland inte själva 

minns hur de faktiskt har agerat i olika situationer. Människor försöker också gärna framställa 



13 
 

sig som de vill vara istället för hur de faktiskt är. Det är vanligt att kombinera en observation 

med en intervju. Då har man en konversation med personen vars vanor och mönster man 

kartlägger. 

 

Det finns två typer av observation vilka beskrivs som öppen eller dold. Under en öppen 

observation så vet personerna som blir observerade och under en dold observation så vet 

människorna det inte. (Christensen et al, 2010. s.197) Vi har valt att göra en observation av 

butikscheferna, butikspersonalen och kunder för att få en översikt över hur arbetet i butik går 

till och vad för kunskapsområden som berörs. Det kommer vara en observation som är öppen 

för personal och butikschef men dold för kunderna.  

 

Under observationen kommer vi att få en förståelse för verksamheten och en introduktion i 

hur man arbetar i butiken. Vi kommer att lära oss dess sortiment och dessutom ha 

kundkontakt på samma sätt som personalen har. Detta tror vi kommer ge oss en bra grund i 

vilka olika delområden som finns att lära sig som anställd. 

 

 

2.5 Urval 
 

När man ska samla in primärdata så måste man börja med att klargöra vilka respondenter som 

ska vara med i undersökningen. Man bör göra ett urval då det kräver mycket tid att undersöka 

hela målpopulationen, vilken är den grupp människor som är intressant att undersöka enligt 

syftet. För att man ska kunna göra ett urval måste man inledningsvis alltså ta reda på vilka 

som faktiskt ingår i målpopulationen. 

 

Flera olika sorters urval kan göras och ett av dessa är ett sannolikhetsurval. Detta innebär att 

man väljer samtliga respondenter slumpmässigt. Följaktligen så har alla som är med i 

målpopulationen lika stor chans att komma med i urvalet. Då vår undersökning syftar till att 

fråga en viss grupp av människor så kommer urvalet att ske genom ett icke-sannolikhetsurval. 

Den här urvalsmetoden använder man sig fördelaktigen av när man vill sikta in sig på 

respondenter som har en speciell kunskap, till exempel ett visst yrke. (Christensen et. al, 2010. 

ss. 129-130) 

 

 

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 

 
Man kan mäta undersökningens tillförlitlighet på olika sätt. Ett sätt är att mäta 

undersökningens reliabilitet. Denna visar huruvida det finns möjlighet, och tillräckligt med 

information, för att upprepa undersökningen igen och att få ett identiskt eller liknande resultat. 

Man kan också mäta validiteten som det visar huruvida man mätte det som var avsett att 

mätas. (Christensen et al, 2010. ss. 307-308) Samtliga undersökningar kommer att utformas 

med målet att ha så hög reliabilitet och validitet som är möjligt.  

 

Under den enkät vars frågor bygger på redan färdigställda alternativ så är vi medvetna om att 

det finns en risk att vi låser respondenten i ett visst tänk. I vårt beslut att lägga upp enkäten på 

detta sätt så har vi dels tagit i beräkning den tid och engagemang som finns att tillgå från 

butikschefernas sida, men även det faktum att de kan ha svårt att få ner alla praktiska delar på 

en teoretisk nivå. Då vi tidigare kommer att ha genomfört en deltagande observation med en 
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objektiv utgångspunkt, så räknar vi med att förslagen överensstämmer med verkligheten. Att 

butikschef har möjlighet att själv lägga till och ta bort kategorier anser vi ökar tillförlitligheten 

ytterligare. 

 

För att undvika missförstånd eller feltolkning av frågor så kommer mejlintervjun genomföras 

med möjlighet till mot- och följdfrågor. Med den intervju som pågår löpande i butik så finns 

en risk att de avbrott som kommer i form av besökande kunder får butikschefen att tappa 

tråden. Detta kommer att förebyggas genom nyttjandet av ett välstrukturerat frågeformulär där 

svaren antecknas löpande för att intervjuaren ska veta vart intervjun är på väg. 

 

Personalenkäten genomförs anonymt för att de ska känna sig bekväma med att bedöma sina 

egna kunskaper. 

 

2.7 Källkritik 
 

Informationssamlandet till studien kommer att genomföras källkritiskt genom att noggrant 

granska de källor som används. Informationskällor som kommer att användas är exempelvis 

böcker, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, branschorienterade tidsskrifter och relevanta 

hemsidor. Källorna bör vara granskade, uppdaterade och opartiska i sammanhanget. De källor 

som används kommer att jämföras med andra likvärdiga källor för att se om den allmänna 

informationen om ett ämne är entydig.  
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3. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel så kommer vi att presentera de modeller, teorier och begrepp som vi kommer 

att använda oss av under arbetets gång. Tillsammans med vår empiriska undersökning så är 

det detta material som kommer att ligga till grund för att vi ska kunna besvara vår 

problemställning och analysera vårt resultat. För enkelhetens skull presenteras köpprocessen 

med motsvarande steg från säljprocessen under samma rubrik.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Köpprocessen i förhållande till säljprocessen 
 

Köpprocessen är en modell (Fig. 1) som visar konsumentens beslutsfattande i fem olika steg. 

För att som säljare kunna leda kunden genom köpprocessen och fram till ett köp så kan man 

koppla ihop denna med de olika stegen i den så kallade säljprocessen (Fig. 2). Detta är 

säljarens motsvarighet till de fem stegen i kundernas köpprocess. (Hernant, 2010. s. 221) 

 

Personalen i butiken är en viktig del av den service som kunderna upplever när de handlar. 

Personlig service kan delas in i olika nivåer. I modebutiker använder man sig oftast av den 

nivå som kallas fullservice. Denna nivå innebär att butiken har kompetent välutbildad 

personal som kan leda konsumenten genom de olika faserna i köpprocessen. (Hernant, 2010. 

s. 216)  

 

3.1.1 Upptäcker behov 

 
Köpprocessen inleds när kunden identifierar ett behov. Dessa behov kan vara utav olika 

karaktär. Det kan exempelvis vara att man behöver ett plagg som värmer när man fryser, eller 

att man vill ha ett plagg som ska definiera vem du är och vilken status du vill ha. (Gezelius, 

2011. s. 219) Det behov som har startat köpprocessen är vad säljaren sedan bör ta reda på för 

att kunna komma med bra alternativ på en lösning. (Gezelius, 2011. s. 223) 

 

3.1.2 Söker information 

 
När kunden har identifierat behovet så börjar denne söka information om vad som finns på 

marknaden som kan tillfredsställa detta. Till att börja med gör kunden en intern sökning där 

han eller hon använder sitt långtidsminne för att hitta lämpliga alternativ. Har man ingen 

tidigare erfarenhet startar den externa insamlingen då man aktivt söker efter olika alternativ. 

Många konsumenter söker inte särskilt mycket information utan frågar en vän eller håller sig 

till en butik innan de bestämmer sig. (Gezelius, 2011. s. 222)  

 

I detta skede är det viktigt att personalen har god kunskap om hur de förväntas bemöta 

kunderna (Hernant, 2010. s. 219). Själva kundbemötandet behandlas i kapitel 3.2. För att ta 

reda på kundens behov så bör säljaren försöka öppna en konversation med kunden. Säljaren 

använder sig då fördelaktigt av så kallade öppna frågor för att samtalet inte ska stanna av med 

ett nekande svar från kunden. De öppna frågorna ställs på det viset att de inte kan besvaras 

med ett ja eller nej. Personalen måste lyssna noga på vad kunden söker för att kunna hitta en 

bra lösning. (Gezelius, 2011. ss. 222-223) När behovet är kartlagt så kan säljaren föreslå en 



16 
 

produkt som är lik eller identisk med det kunden söker. Säljaren bör alltså sträva efter att ge 

intrycket att man är intresserad av att tillfredsställa ett behov istället för av att sälja. (Hernant, 

2010. ss. 222-223) Det är viktigt att personalen har god kunskap om butikens 

helhetserbjudande för att kunna göra detta på ett bra sätt (Hernant, 2010. s. 219). 

 

 

3.1.3 Jämför alternativ 

 
Alternativutvärderingen pågår ofta parallellt med informationssökningen. Under 

utvärderingen ställer kunden för- och nackdelar mot varandra för att komma fram till vilken 

produkt de slutligen ska köpa. Pris och varumärke spelar ofta roll i denna fas. (Gezelius, 2011. 

s. 223)  

Det är viktigt att säljaren har kunskap om att den i sin iver att tillfredsställa kunden inte bör 

presentera för många alternativ. Detta kan leda till att kunden blir förvirrad och har svårt att 

välja vad de ska köpa. (Hernant, 2010. ss. 222-223) Ofta händer det att kunden har 

invändningar mot det som personalen har tagit fram och då bör säljaren ta tid på sig att 

förklara allt som kunden troligtvis vill veta om produkten på ett bra sätt. Stressar man kunden 

mot ett köp så är det större risk att det inte blir något köp alls. Alternativt så tar man i denna 

fas fram en annan produkt som stämmer bättre enligt de invändningar kunden lagt fram. 

Tanken är att kunden ska inse nyttan av och bli nöjd med sitt köp. (Hernant, 2010. ss. 221-

222) 

 

3.1.4 Genomför köp 

 
Om val och utvärderingar avklaras med ett positivt utslag så genomförs oftast själva köpet. 

Detta kan vara i form av ett planerat köp eller ett impulsköp. Om ursprungstanken var att köpa 

exempelvis ett par nya jeans, men att kunden i butik också blir intresserad av en tröja, så är 

tröjan ett impulsköp och jeansen ett planerat köp. (Gezelius, 2011. ss. 224-225)  

 

Säljarens uppgift är att få kunden att ta steget från alternativutvärderingen till ett köp. Det 

innebär att kunden ska gå ut med minst en vara när den lämnar butiken. Detta ska 

åstadkommas på ett sätt som gör att kunden känner att den fått en lösning på sitt problem. 

Även tidpunkten är viktig, säljaren ska känna av när det är rätt tid att föreslå avslut, är det för 

tidigt kan kunden bli negativt inställd och om det föreslås för sent så kan kunden fastna i 

köpprocessen istället för att gå över till ett avslut. Personalen bör även ha i åtanke att 

uppmuntra kunden till impulsköp för att öka butikens omsättning. (Hernant, 2010. ss. 222-

223) 

 

3.1.5 Efterköpsbeteende 

 
Efter köpet så görs en utvärdering där kunden analyserar om den är nöjd eller missnöjd med 

sitt köp. De flesta strävar efter en positiv efterköpskänsla och letar efter skäl som bekräftar att 

de gjort ett bra köp. (Gezelius, 2011. s. 225) I de fall kunderna inte lyckas rationalisera sitt 

köp och istället är missnöjda så är det av stor vikt att personalen vet hur man hanterar dessa 

situationer (Gezelius, 2011. s. 266).  
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Ungefär 95 procent av alla kunder som är missnöjda klagar i princip aldrig. Det som istället 

kan hända är att dessa kunder helt enkelt aldrig kommer tillbaka. Det kan då anses som extra 

viktigt att hantera de resterande fem procenten, som faktiskt uttrycker sina åsikter, väl. Det är 

i första hand personalens uppträdande som ligger till grund för de flesta avslutade 

kundrelationerna. På andra plats så ligger missnöje med produktkvalitet och på tredje plats 

kommer priset på varan.  

 

Klagomålshantering och arbetet med reklamationer kräver ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Ett sätt att systematisera hanteringen av dessa är genom att utgå från följande punkter:  

 

 Se till att samtliga klagomål kommer fram till rätt person inom företaget. 

 Bygga ett system för klagomålshanteringen och hur man får fram klagomålen till 

ansvarig. 

 Alltid ta alla klagomål och kunder seriöst.  

 Hålla hela personalen utbildad i att ta emot klagomål. 

 Bygga upp en erfarenhetsbank av alla kundklagomål för att se vilka som återkommer 

och vilka som är småsaker som går att rättas till.  

 Att utefter erfarenhetsbanken konstruera en åtgärdslista så man kan rätta till misstagen 

som ligger bakom de vanligaste klagomålen. (Gezelius, 2011. s. 266)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 föreställer köpprocessen (Hernant, 2010. ss.107-115) 

 

 
 

 

Fig. 2 föreställer säljprocessen (Hernant, 2010. ss.221-223) 
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3.2 Kundbemötande 

 
Det finns ett par nyckelord som hjälper personalen att veta hur de bör agera i kundmötet. Det 

handlar bland annat om att visa äkthet som avgör huruvida kunden upplever mötet naturligt 

eller påtvingat. Det är personalens uppgift att visa uppriktighet och skapa ett förtroende hos 

kunden. Kunden ska även känna sig omhändertagen genom att personalen visar intresse och 

uppmärksamhet för kunden. Några andra punkter på listan är artighet, formellt bemötande och 

vänlighet vilka handlar om hur kunden känner sig bemött av personalen. (Hernant, 2010. s. 

217) 

 

Två andra viktiga delar är personalisering
1
 och snabbhet. Personalen ska ha förmågan att 

anpassa sitt bemötande till olika kunders speciella behov och deras förväntningar. Vissa 

kunder förväntar sig även ett högt tempo med effektiv personal. En skicklig butikssäljare ska 

känna av detta och på ett naturligt sätt kunna anpassa sig mellan de olika kunderna. Dessa 

aspekter har slagits samman till de så kallade tre C:na. Vad dessa tre C:na står för redogörs i 

Fig. 3. 

 

Concern  

 

Handlar om kundens upplevelse av personalen som: 

 kunnig och “skärpt” 

 angelägen att möta kundens behov och önskemål 

 hjälpsam, tillgänglig och uppmärksam 

 ärlig och naturlig 

 engagerad i mötet med kunden 

Civility  Handlar om attityder hos personalen som skapar negativa upplevelser 

hos kunden. Dessa attityder är: 

 arrogans 

 otrevligt eller korthugget bemötande 

 frånvaro av positivt kroppsspråk, till exempel ett leende  

Congeniality   Det här är spegelbilden av “civility”. Handlar om en kombination av 

beteenden från personalens sida: 

 munterhet 

 seriöst intryck 

 “varmt” förhållningssätt 

 

Fig. 3 föreställer ”de tre C:na” (Hernant, 2010. s. 218) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Personalisering- en process för att anpassa en produkt efter individuella behov  
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3.3 Exponering 

 
Alla butiker måste på något sätt jobba med att exponera sina produkter. Rollen som 

exponeringen har är i första steget att locka in kunder i butiken via skyltfönstret. (Morgan, 

2008. s. 42) Butikens inredning ska sedan hjälpa dem att hitta produkterna de vill ha och 

motivera dem till att göra både planerade köp och impulsköp. Slutligen ska kunden ha haft en 

trevlig shoppingupplevelse. (ProQuest, 2012) 

 

3.3.1 Point of sale 

 
Vad som räknas som “Point of sale" varierar beroende på vem du frågar. En smal syn på vad 

som räknas är kassadisken och inredningen som är i direkt anslutning till denna. (ProQuest 5, 

2008) Här exponeras ofta produkter av en lägre prisklass med syfte att locka till ännu ett köp i 

sista skedet innan kunden lämnar butiken. Säljer man stora volymer av lågprisprodukter kan 

det ha stora effekter på företagets omsättning. Vissa varumärken skickar med egna 

exponeringsställ för kassaprodukter och vissa tillhandahåller butiken själv. (Morgan, 2008. s. 

158) 

 

Det viktiga är att välja ut rätt produkter. Det är ingen självklarhet att en placering nära kassan 

kommer att öka försäljningen. Kassaområdet kan vara mycket givande om man väljer ut 

impuls-, säsongs- eller nödvändiga produkter. Forskning visar på att minst femtio procent av 

köp inom detaljhandeln sker på impuls, förutsatt att butiken använder sig av effektiv 

varuexponering. (ProQuest 5, 2008) 

 

De säsongsvaror som ligger i en lägre prisklass kan med fördel placeras i kassaområdet. Dessa 

är produkter som butiken vill bli av med så snabbt som möjligt när en ny årstid är på ingång. 

(Gezelius, 2011. s. 174) En ytterligare definition av “Point of sale” innefattar även 

skyltfönster. Syftet är, förutom att locka in folk i butiken, även att skapa impulsköp genom att 

göra kunden påmind eller uppmärksam om ett behov eller önskemål. (Hernant, 2010. s. 140) 

 

3.3.2 A-ytor 

 

Den ytan som genererar den bästa försäljningen är oftast den mest synliga och kallas för A-

yta. Här placerar man med fördel bästsäljare eller kampanjvaror. Kompletterande produkter 

och konceptprodukter behöver synas utan att vara de mest tillgängliga och kan därför placeras 

på exempelvis en C-yta. De varor som är mest attraktiva i sortimentet kan placeras längst in i 

butik då det får kunderna att gå genom butiken för att komma fram. (Schmidt Thurow & 

Sköld Nilsson, 2008. s. 123) 

 

 

3.3.3 Free flow layout 

 
Klädbutiker har med fördel sina produkter sorterade i ett så kallat free-flow layout (Ehow, 

u.å.). Denna typ av inredning är organiserad efter mer oregelbundna mönster och har fördelen 

att den uppfattas som visuellt attraktiv. Det är även lättare att röra sig mellan butikens olika 

delar. För att butiken inte ska upplevas som rörig så är det viktigt att koordinera hur 

produktkategorierna placeras. (Hernant, 2010. s. 242) 



20 
 

3.3.4 Merförsäljning via produktplacering 

 
Merförsäljning är något som drivs av personalen med syftet att få kunderna att köpa ännu en 

vara förutom den de redan bestämt sig för att köpa. Detta kan gälla exempelvis en 

komplementprodukt till ursprungsvaran. Vissa kunder känner sig obekväma med denna hårda 

säljteknik så ibland kan det vara klokt att kombinera point of sale eller A-ytor med 

merförsäljningen. Man kan då placera komplementprodukter vid kassan eller bredvid 

huvudprodukterna så att kunderna hittar dessa själva. (Morgan, 2008. s. 158) På grund av 

detta fenomen kallas exponering ofta för “den tysta säljaren” (ProQuest, 2012). 

 

3.4 Kundförväntningar 

 
Det finns olika definitioner och nivåer av förväntningar. Dessa kan vara till exempel vad 

kunden känner borde hända, eller så kan det vara det kunden vill ska hända. En tredje 

definition är vad kunden tror ska hända. De förväntningar kunden har innan besöket i butiken 

kommer att ligga till grund för en följande utvärdering. 

 

Ett sätt detta kan ta sig uttryck på är om kunden förväntar sig att det värsta möjliga ska 

inträffa i en situation som sedan “bara” blir dålig. Kundens förväntningar överträffas härmed 

och kunden blir positivt inställd till butiken. Om kunden däremot önskar att något ska inträffa 

som sedan inte gör det så blir det istället en negativ skillnad mellan upplevelsen och 

förväntan. (Hernant, 2010. s. 91)  
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4. Empiriskt undersökningsområde 
___________________________________________________________________________ 
 

I kapitel fyra så kommer vi att presentera det företag vi har använt oss av i studien samt de 

resultat som vi har fått fram av de olika marknadsundersökningar vi har utfört. Empirin som 

redovisas är ett urval från den totala informationen vi har samlat in.   

___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Carlings är en rock’n’roll-inspirerad klädkedja med fokus på denim. (Facebook, u.å.) Idag 

finns uppemot 200 Carlingsbutiker i Norden och kedjan är en del av Varner Gruppen. 

(Carlings, 2013) Andra kedjor som ingår i Varner Gruppen är bland annat Bik Bok, Cubus, 

Dressman och Solo (Varner, u.å.). Företagshistoria finns i bilaga 1.  

 

4.2 Undersökningar 

4.2.1 Observation 

 

Layout-mässigt så är Carlingsbutikerna inredda så du kan röra dig fritt mellan olika bord och 

ställ i butiken utan att en särskild gångbana finns att följa. Inledningsvis så visar den 

genomförda deltagande observationen på vikten av att kommunicera med kunderna. Det läggs 

vikt på ett naturligt socialt förhållningssätt i kommunikationen. Kontakt och samtal med 

kunderna sker helst från och med att de kommer in i butiken tills att de lämnar den. Säljfokus 

ligger på produktkategorin jeans där en kunskap om skillnader mellan passformer är viktig. 

Olika attribut och skillnader mellan de varumärken som tillhandahålls diskuteras med 

kunderna. I de fall kunderna väljer att endast prova ett plagg, som visar sig sitta bra, visar 

personalen exempel på en avslutsteknik. Den går ut på att ge kunden ett sämre alternativ att 

prova för att inse hur väl det första plagget satt. De erbjuder även alltid ett komplementplagg 

som antingen passar med ursprungsplagget eller som går i enlighet med den stil som kunden 

tycks ha. 

   

När vissa produkter säljs så skickas tvättråd med muntligen efter vilket material och plagg det 

gäller för att i största möjliga mån undvika reklamationer orsakade av feltvätt. Under 

observationstiden så sätts en rea-kampanj upp och skyltfönstret skall exponeras enligt denna.  
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4.2.2 Butikschefsenkät 

 

Respondenterna till enkäten för butikschefer utgjordes av två kvinnor och en man. Enkäten 

lämnades till respektive butik för att hämtas upp ifylld. Möjlighet till frågor via mejlkontakt 

fanns. 

 

Fig. 4. Sammanställning av resultatet från butikschefsintervjun som återfinnes i bilaga 2.  

 

Enligt majoriteten butikschefer så bör en personalhandbok gå in djupgående på följande 

kapitel: Säljteknik, Jeansmaterial & passform, Reklamationer och bytesrätt samt 

Varumärkeskännedom. De som bör beröras på en mer ytlig nivå är: Allmän materialkunskap, 

Tvättråd och Exponering. Samtliga av de kategoriförslag som lades fram ansågs vara viktiga 

på en minst ytlig nivå och ingen av butikscheferna valde att lägga till en ytterligare kategori.  

 

4.2.3 Intervju med butikschef Göteborg 
 
Butikschef Caroline Sunnerberg tror att hennes anställda ständigt jobbar med att ge kunderna 

en positiv upplevelse genom att vara positiva och glada. Är personalen glad så smittar det av 

sig till kunden. Hon tycker att det är viktigt att alla ska få samma service, även de som endast 

strosar runt i butiken innan löning utan direkta köpintentioner. Det är även viktigt att man 

löser reklamationer på ett trevligt sätt. När hon förbereder sin personal för att kunna hantera 

reklamationer så lägger hon fokus på bemötandet. Personalen bör även ha höga kunskaper om 

de regler som gäller kring reklamationer av respektive varumärke. 
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När man jobbar i butik så bör man ha en förmåga att “känna in” kunden. Detta innebär att 

man avläser humör och attityd hos kund och försöker lägga sig på samma nivå, som en 

kameleont. Är man för framfusig när en kund vill vara ifred så finns en risk att man skrämmer 

kunden istället för att hjälpa till.  

 

Caroline anser inte att det är nödvändigt med djupgående kunskaper inom skillnader mellan 

stickade och vävda plagg. De kunskaper man använder i butik är på sin höjd att kunna hitta en 

stickad tröja, med vilket man oftast menar en av det tjockare slaget. Något som däremot vore 

bra för personalen att kunna är grundläggande egenskaper hos de vanligaste materialen. Detta 

för att exempelvis kunna svara på om en tröja kommer att töja sig eller inte. Det är däremot 

viktigt att personalen är medveten om de respektive jeansmodellerna de har i butiken. Man 

ska veta vilka som har hög respektive låg midja, vart de sitter åt eller om de är vida i 

modellen. Det kan vara bra att ha koll på detaljer, exempelvis om jeansen har knappar eller 

dragkedjor, då vissa kunder kommer in och frågar efter byxor utifrån detta attribut.  

 

När det gäller exponering så har Caroline märkt av vissa A-punkter i butiken där kläderna går 

åt direkt. Samtliga A-punkter är i ta-höjd. Här byter de ofta ut produkterna och vill helst ha 

säsongsprodukter och sådant som ger bra brutto. Samtidigt som de märker av att dessa A-

punkter fungerar bra om man vill sälja en produkt så måste man samtidigt ha rätt produkt på 

plats för att det ska fungera. Ett exempel på detta var när man runt jul placerade Chinos på en 

av dessa ytor. Chinos är ett plagg som säljer bra på våren när kunderna efterfrågar ett lättare 

plagg än jeans innan det har blivit säsong för shorts. Då fyllde A-ytan inte längre sin funktion.  

 

Något man bör tänka på när man väljer produkter för ett skyltfönster är att fronta plagg som 

man har mycket av och i olika storlekar. Det är inte önskvärt om ett plagg lockar in en kund 

som man sedan inte kan plocka fram i rätt storlek. Vid kassan så placeras de produkter som är 

lätta att plocka på sig.  

 

Den kunskap personalen bör ha om de varumärken som säljs är enligt Caroline den som följer 

med i leveranser och det som lärs ut på de eventkvällar respektive varumärke anordnar. De 

tvättråd som ges ut till kund vid jeansköp är att de ska tvättas varannan månad och utan 

sköljmedel. De förmedlar också att rinnande tvättmedel är att föredra då tvättmedel i 

pulverform kan ha en sandpappereffekt på jeans som sliter bort färgen. Mjuka plagg ska man 

inte dränka i sköljmedel då de redan är mjuka och istället blir “vissna” och tappar formen. 

Man kan använda sköljmedel om det är en tröja med ganska hård kvalitet men alltså inte om 

det är en sådan som redan är behandlad och mjuk. 

 

Tid är pengar och det finns i dagsläget inte tillräckligt med tid att lägga ner på fortbildning 

eller utbildning av ny personal. 

 

4.2.5 Intervju Borås 

 
Sara Hidendahl jobbar som butikschef på Carlings i Knalleland i Borås. Sara vill att hennes 

anställda alltid ska vara tillgängliga och hjälpa kunden så mycket som möjligt utan att de 

uppfattar det som att de bara vill sälja. Hon önskar också att hennes personal är positiv och 

ödmjuk mot både kunder och sina kollegor. Det är viktigt att säljarna kan anpassa sig på olika 

sätt för att sälja till en äldre dam eller ett gäng med yngre killar.  
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Den vanligaste anledningen till att en kund lämnar butiken missnöjd tror hon är att just den 

butikens personal uppfattats som otrevlig. För att motverka detta säger Sara att det är viktigt 

att engagera sin personal genom att till exempel anordna tävlingar. Tävlingarna kan ske både 

på initiativ av huvudkontoret men även inom den egna butiken. Det sporrar personalen att ge 

bra service till kunderna för att generera sälj. Hon tycker även att det är viktigt att samtliga 

anställda har insyn i resultatrapporterna. Genom detta får personalen känslan av att de är deras 

egen butik och de får veta vad som krävs för att butiken ska gå med vinst. Personalen är 

hennes största kostnad men också det viktigaste för att butiken ska fungera.  

 

För att personalen ska vara uppdaterade och lära sig mer så låter hon dem gå på utbildningar, 

både utbildningar som centrat Knalleland arrangerar och utbildning som olika varumärken 

tillhandahåller. Det sistnämnda är utbildningar som lär personalen mer om varumärket men 

även information om nya produkter. Hon säger att det är viktigt att både fortbilda de 

nuvarande säljarna och att utbilda nyanställda. Det som gör att de anställda fortsätter att göra 

ett bra arbete är möjligheten att växa i sin roll som säljare och viljan att utvecklas.  

 

Sara tycker att det är ett plus om personalen har grundläggande kunskaper inom väv, trikå och 

allmän materialkunskap. Hon vill också att man ska ha ett hum om hur plagget beter sig efter 

tvätt och användning. Det absolut viktigaste är kunskapen om de olika jeansmodellerna, hon 

säger att jeans är det de livnär sig på och att de som jobbar i butiken har ett brinnande intresse 

för just jeans. Det är också viktigt att personalen vet vilka de interna respektive externa 

varumärkena är. 

 

För att personalen på bästa sätt ska kunna hantera reklamationer så går Sara igenom deras 

rutiner väldigt noggrant och är även tydlig med vad som gäller. Hon tycker också att man ska 

tänka igenom vilka reklamationer man inte släpper igenom en extra gång då kunderna är 

anledningen till att butiken går runt.  

 

Exponeringen i butiken görs med helt fria händer. Sara ser det som en fördel då det genererar 

till helt unika butiker även om de innehåller samma plagg. Hon har gjort upp lite egna 

riktlinjer för sin butik som är till för att underlätta för personalen vid omhängning eller 

omskyltning. Om kunden köper ett plagg som kräver speciell skötsel så ger personalen 

tvättråd till dem.  
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4.2.6 Personalenkät 

 
Respondenter till personalenkäten har hämtats från de tre centrala Carlingsbutikerna i 

Göteborg samt butiken i Borås. Vissa enkäter har fyllts i direkt på plats och vissa har hämtats 

upp i efterhand eller tagits emot via fax. 

 

 
Fig. 5. Sammanställning av fråga ett i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

Samtliga av de i personalen uppger att de aktivt arbetar för att ge varje kund en positiv 

upplevelse. Det var några som inte svarade på om de ville lära sig mer om detta ämne men 

majoriteten av de som svarade var intresserade av att lära sig mer om ämnet. Det var ingen 

som svarade det lägsta på någon av det två frågorna.   

 

 
Fig. 6. Sammanställning av fråga två i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 
De flesta av personalen uppger att de är engagerade i kundens köpprocess. Det är även många 

som vill få mer kunskap inom köpprocessen. Alla utom en svarade på nivå fem som är 

stämmer helt vad gäller både kunskap i nuläget och intresset av att lära sig mer.  
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Fig. 6. Sammanställning av fråga tre i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 
Majoriteten av personalen anser även här sig själva att ha en mycket hög till hög kunskap om 

produkterna de säljer i sina butiker. Vår enkät visade även att en stor del av personalen är 

intresserad av att lära sig mer inom detta ämne. 

 

 
Fig. 7. Sammanställning av fråga fyra i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 
Personalen tycker att de har god till mycket god kunskap om de olika varumärkena som säljs i 

butikerna. Svaren på frågan om de vill lära sig mer följer även där i samma mönster och de 

uppger att de gärna lär sig mer inom varumärkeskännedom.  
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Fig. 8. Sammanställning av fråga fem i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 

På frågan gällande reklamationshantering är svaren något spridda, från medelgod till mycket 

god kunskap. De finns ungefär lika många som är mycket intresserade av att lära sig mer som 

det finns de som är medelmåttigt intresserade av att lära sig mer.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Sammanställning av fråga sex i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 

Kunskapen om materiallära är väldigt spridd. En enstaka respondent känner att den inte 

behärskar området särskilt väl medan majoriteten uppger att de har väldigt god kunskap om 

det. Det flesta är även intresserade av att utbilda sig mer inom ämnet.  
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Fig. 10. Sammanställning av fråga sju i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 

När vi frågade respondenterna om deras kunskap angående tvättråd fick vi även där något 

spridda svar. De flesta uppgav att de hade god till mycket god kunskap i ämnet. Majoriteten 

ville även lära sig mer. Det var ingen som hade dålig kunskap eller var ointresserad av att lära 

sig mer om ämnet.  

 

 

 

 
Fig. 11. Sammanställning av fråga åtta i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

  

Angående jeansmodeller och dess passform var det väldigt enhälliga svar där alla utom en 

svarade att de hade mycket god kunskap inom området. De flesta var intresserade av att lära 

sig ännu mer inom ämnet.  
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Fig. 12. Sammanställning av fråga nio i personalenkäten som återfinnes i bilaga 4.  

 
De flesta uppgav också att de hade god till mycket god kunskap om de olika 

exponeringsstrategierna som används i butikerna. Personalen är även inom detta ämne mycket 

intresserade av att lära sig mer.  
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4.2.7. Kundenkät 

 
Nedanstående svar har samlats in utanför Femmanhuset i Göteborg. Respondenterna är 

förbipasserande utanför Femmanhusets Carlingsbutik. Insamlandet av data skedde under för- 

och eftermiddag och samtliga tillfrågade tillhör Carlings målgrupp. 

 

 
Fig. 13. Sammanställning av fråga ett i kundenkäten som återfinnes i bilaga 5.  

Av de som tycker det är svårt att hitta i butiken så är majoriteten killar. Svaren täcker hela 

gradskalan men majoriteten ligger på medelsvårt. Det är en liten andel som har svarat att de 

inte vet om det är lätt att hitta det de söker efter i butiken. En kund uppgav att den har lämnat 

butiken missnöjd på grund av att det är rörigt och att man inte hittar det man letar efter. En 

annan kund upplevde att de trånga och små butiker kan generera en viss irritation när det är 

mycket folk i butiken.  

 

 
Fig. 14. Sammanställning av fråga två i kundenkäten som återfinnes i bilaga 5.  
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Att kunderna upplever personalen som kunnig stämmer väl. Tjejer upplever i högre grad att 

personalen är kunnig än vad killar gör. Det är så mycket som 16 procent killarna som inte har 

någon uppfattning i frågan.  

 

 
Fig. 15. Sammanställning av fråga tre i kundenkäten som återfinnes i bilaga 5.  

Majoriteten av både killar och tjejer tycker att personalen är trevlig och hjälpsam. Det är 

några tjejer som har svarat att det inte håller med. En kund upplever personalen som lite 

läskiga då kunden tycker att de ser lite äldre och coola ut.  

 

 
Fig. 15. Sammanställning av fråga fyra i kundenkäten som återfinnes i bilaga 5.  

 

När det handlar om att få skötselråd till plaggen så är det ganska spridda resultat, det man 

tydligt kan se är att killarna är mer intresserade av att få skötselråd till sina plagg än tjejerna. 

Åsikterna är spridda över hela skalan både för tjejer och killar. 
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Fig. 16. Sammanställning av fråga fem i kundenkäten som återfinnes i bilaga 5.  

Majoriteten av både killarna och tjejerna har på den här frågan svarat att det inte vet. Det är 

för att en stor del av kunderna aldrig har försökt reklamera något, velat byta något eller lämna 

tillbaka ett plagg. Ett fåtal har svarat att butikerna inte alls är bra på detta. Det var en kund 

som kommenterade att han inte fick reklamera en jacka som hade en trasig dragkedja. Större 

delen av de som vet har dock angett att personalen sköter reklamationer, öppet köp och 

bytesrätt bra.  

 

 

 
Fig. 17. Sammanställning av fråga sex i kundenkäten som återfinnes i bilaga 5.  

Både killarna och tjejerna är överens i frågan som handlar om huruvida de vill ha hjälp när de 

köper jeans. Över 50 procent av båda könen har svarat medel. De flesta av de andra har svarat 

att det gärna vill ha hjälp. En kund kommenterade att personalen gärna får vara mer 

informerande om passform och de olika storlekarna på jeans.  
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5. Analys 
 
 

I detta kapitel så kommer vi att analysera vår empiri med koppling till den teoretiska 

referensramen. I detta kapitel behandlas inledningsvis de områden som i praktiken genomförs 

innan kundens köpprocess startar. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Exponering 
 

Enligt de teorier som har studerats så bör butikens inredning hjälpa kunderna att hitta de 

produkter de vill ha. Den visuellt attraktiva “free flow layout” som Carlingsbutikerna är 

uppbyggda efter medför en ökad risk att de uppfattas som röriga. Majoriteten av kunderna 

uppfattar i nuläget det som medelsvårt att hitta det man letar efter i butiken. Det förekommer 

även att kunder har lämnat butiken missnöjda på grund av att butiken uppfattas som rörig och 

att det lätt blir trängsel när det är mycket folk.  

 

Butikerna själva har ingen speciell strategi för hur de exponerar produkterna på golvet. De 

brukar placera ut plaggen efter känsla och färgkombinationer som passar ihop. Personalen 

själva bedömer sin egen allmänna kunskap kring exponering från medel till väldigt hög och 

majoriteten är väldigt intresserade av att lära sig mer. 

 

Exponering bör förutom att hjälpa kunderna att hitta i butiken även motivera dem till olika 

typer av köp. Ur merförsäljningssynpunkt så placerar butikerna ut de produkter som är lätta 

att plocka på sig, när man väl blir påmind om att de finns, nära kassan. Det är detta område 

som teorin kallar “point of sale” och rekommenderar att använda till just merförsäljning.  

 

Något som kan höra till “point-of-sale”-området är skyltfönstren. Dessa använder butikerna 

medvetet för att locka in kunder i butiken på samma sätt som teorin förespråkar att man ska 

göra. De är även noga med att ha produkter där som finns representerade i många storlekar 

inne i butik för att undvika kundmissnöje om den efterfrågade storleken inte finns i lager när 

kunderna väl besöker butiken.  

 

Butikschefen i Göteborg har i enlighet med teorin även märkt av att det existerar vissa A-ytor 

där produktomsättningen är högre än i resten av butiken. Denna yta utnyttjar de genom att 

ofta byta ut de produkter som exponeras och att se till att det helst är säsongsprodukter eller 

något som ger en bra bruttoinkomst. Det som rekommenderas att placera på A-ytor är 

bästsäljare eller kampanjvaror och ger alltså ett glapp mellan vad teoretiskt sett är korrekt och 

hur ytan används i praktiken.  
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5.2 Kundförväntningar 
 

Personalen ska ha kunskaper i hur man ger kunderna det de förväntar sig och gärna lite mer. 

Lyckas man överträffa kundernas förväntningar och önskemål så blir de nöjda och positivt 

inställda till butiken. För att kunna svara på vad som är ett optimalt handboksinnehåll för alla 

parter så bör vi veta vad kunderna förväntar sig. Detta sätts sedan i förhållande till vad 

butikscheferna har för önskemål och vad personalen besitter för kunskaper.  

 

 

5.3 Köpprocessen i förhållande till säljtrappan 

 

5.3.1 Upptäcka behov 
 

När man tar reda på vad som är kundens behov så bör man anamma en rad önskade beteenden 

för att kunden ska känna sig uppriktigt omhändertagen. Samtliga ur personalen anser att de 

arbetar aktivt för att ge kunderna en positiv upplevelse och butikscheferna både önskar och 

tror att deras positiva och glada inställning smittar av sig till kunderna på ett bra sätt. Förutom 

att vara trevlig så är det även viktigt att kunna anpassa sitt beteende och tempo efter vad 

kunden troligtvis förväntar sig. Båda butikscheferna lägger fokus på att kunna agera som en 

"kameleont". Kunderna har uppfattat denna ansträngning och anser att personalen är trevlig. 

Teorin om att modebutiker ofta använder sig utav den grad av service som kallas fullservice 

stämmer i arbetssättet in på hur Carlings anställda arbetar. 

 

 

5.3.2 Söka information & Jämföra alternativ 

 

Under kundens följande utvärderingsfas ställer denne för- och nackdelar mot varandra för att 

komma fram till vilken produkt som slutligen ska köpas. Pris och varumärke spelar ofta roll i 

utvärderingen. Priset är inget som kan påverkas i nuläget men personalen har en chans att 

påverka kunden med argument för varför varumärket är värt prislappen. Butikschefernas 

åsikter sträcker sig från att varumärkeskunskap bör vara djupgående till att det räcker med den 

grundläggande kunskap som lärs ut på eventkvällarna anordnade av varumärkena själva. 

Samtliga anställda anser sig redan ha stor till mycket stor kunskap om varumärkena men vill 

samtidigt lära sig mer om dessa. Majoriteten av kunderna uppfattar även personalen som 

kunnig inom detta. 

 

För att kunna lägga fram alternativ som fyller kundens upptäckta behov så krävs även en god 

kännedom om produkternas egenskaper och vilka som för närvarande ingår i butikens 

sortiment. Personalen anser själva att de besitter hög till mycket hög kunskap om både de 

egna produkterna och de externa varumärkena. De är även intresserade av att utöka dessa 

kunskaper ytterligare. 

 

Samtliga butikschefer tycker att jeansmaterial och dess passform är ett område som 

personalen bör kunna djupgående. En övervägande majoritet av kunderna är medel till väldigt 

intresserade av att få hjälp vid sina jeansinköp. Personalen besitter mycket goda kunskaper 

inom jeansmodellerna och deras respektive passformer. Intresset för att utöka dessa kunskaper 

ytterligare är stort.  
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Allmän materialkunskap anser butikscheferna däremot att personalen ska kunna på en ytlig 

nivå. De bör veta vad en stickad tröja är men inte hur en stickad tröja är uppbyggd. Det är bra 

om personalen kan de karaktäristiska egenskaperna för olika textilfibrer så de har ett hum om 

hur plaggen sköter sig efter tvätt. Djupare kunskap än så finns det ingen efterfrågan av från 

kunderna.  

 

5.3.3 Genomföra köp 

 
Det är säljarens uppgift att leda kunden från alternativutvärderingen till köpet. En teknik som 

används för att motivera kunden till ett beslut är att ta fram ett mindre passande plagg än det 

som kunden eventuellt tvekar över. Detta görs för att påvisa hur bra ursprungsplagget är i 

förhållande till det ”sämre” alternativet. Denna metod gör att kunden känner att de har fått den 

bästa lösningen på sitt problem snarare än att personalen har övertalat dem till ett köp. Allmän 

säljteknik är ett område som samtliga butikschefer är måna om att personalen ska vara väl 

insatta i. 

 

För att uppmuntra till impulsköp erbjuds kunder att prova komplementplagg till de plagg de 

tagit med in i provrummet. Detta är en rekommenderad metod. Den kräver att säljaren 

behärskar att känna av kunden i form av timing och antal presenterade plagg för att inte verka 

för påstridig. Detta speglas i kundernas uppfattning av personalen vilken är att de är både 

kunniga och hjälpsamma snarare än påstridiga.  

 

 

5.3.4 Efterköpsbeteende 

 

Det optimala efterköpsbeteendet är givetvis att kunden är nöjd med vad som inhandlats. I de 

fall kunden är missnöjd så gäller det dock att butiken vet hur man ska göra det bästa av 

situationen. Klagomålshantering och arbetet med reklamationer kräver enligt teorin ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Butikscheferna lägger dock större vikt på själva bemötandet av 

reklamationer från sin personal och att de ska ha höga kunskaper om skillnaderna mellan 

reklamationshantering av de olika varumärkena. Det läggs även en vikt på att man ska tänka 

igenom en extra gång vilka reklamationer man inte släpper eftersom kunderna är anledningen 

att butiken går runt. Detta kan man sätta i relation till att det är mer kostsamt att skaffa en ny 

kund än att investera i att behålla en gammal.  

 

Personalen uppger att de har medelgod till mycket god kunskap i ämnet och de är måttligt till 

väldigt intresserade av att lära sig mer. Reklamationer, bytesrätt och öppet köp är ett ämne 

som många av kunderna inte har så stor erfarenhet av och många har därför ingen uppfattning 

om hur de anser att reklamationerna hanteras av personalen. De flesta av de som faktiskt varit 

med om någon form utav felhantering ansåg däremot att denna skötts bra.   
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6. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

 

Här kommer vi att dra slutsatser som vi har kommit fram till genom vår analys av empirin i 

förhållande till den teoretiska referensramen. I denna del besvaras våra problemställningar.  

___________________________________________________________________________ 
 

6.1. Delfråga: Vad bör en personalhandbok innehålla enligt 

butikschef, personal och kunder? 
 

Exponeringens roll att motivera till köp arbetas det i nuläget med i viss mån. Merförsäljning 

sker via kassaprodukter och de A-ytor som butikschefen har upptäckt existerar fylls 

strategiskt med en viss typ av produkter. Att butikerna däremot inte har några uttalade 

strategier gällandes exponering på golvet kan vara en trolig orsak till att butiken uppfattas 

som rörig av vissa kunder. Man kan här dra slutsatsen att butiken har en chans att både öka sin 

försäljning och få mer nöjda kunder om de utbildar sin personal inom detta område.  

 

Samtliga butikschefer ansåg dessutom att exponering är ett område som de själva skulle dra 

fördel av om det fanns med i en personalhandbok på en ytlig nivå. De får medhåll av 

majoriteten av personalen som gärna lär sig mer om detta. Samtliga delar av undersökningen 

visar alltså på att det finns ett behov och att alla parter skulle dra nytta av att ha med ett 

exponeringskapitel i handboken.  

 

Allmän säljteknik är ett område som samtliga butikschefer är måna om att personalen ska vara 

väl insatta i. Personalen använder i nuläget metoder för att kunden ska uppleva att de har fått 

den bästa lösningen på sitt problem snarare än att ha blivit övertalade till ett köp. De arbetar 

även för att öka impulsköp. I detta område kan man även väga in vikten av kundbemötandet 

där butikschefernas önskningar stämmer väl överens med hur personalen faktiskt arbetar. 

Ansträngningarna har till stor del nått ut till de flesta kunder som uppfattar personalen som 

trevlig.  Personalen är trots sin nuvarande kunskap intresserade av att förbättra sina 

färdigheter inom säljteknik och en slutsats kan dras att butiken skulle vinna på att ha med ett 

kapitel i en handbok som behandlar vidare säljteknik.  

 

I kundens utvärderingsfas så bör personalen kunna argumentera för varför plagget är värt sitt 

pris. Gällandes varumärkeskänndom så har butikscheferna delade åsikter i ämnet. Några 

tycker att det krävs en djup kunskap inom detta och någon tycker att det räcker med en 

grundläggande nivå. De anställda tycker att de har stor till mycket stor kunskap om 

varumärkena och vill samtidigt lära sig mer. Kunderna anser att personalen är kunnig inom 

området och slutsatsen kan då dras att den nivå som kunderna efterfrågar är uppnådd.  

 

Förutom varumärkeskännedom så ingår även produktkunskap i den kunskap som behövs för 

att kunna argumentera för ett plaggs värde. Allmän materialkunskap anses vara viktigt på en 

ytlig nivå. Kunskaper om jeansmaterial, dess uppbyggnad och olika modellers passform 

värdesätts tyngre av både butikschefer och personal. Angående resterande material så räcker 

det att ha en grundläggande kunskap så man kan förutse hur plagget kommer att bete sig efter 

tvätt. Följaktigen kan en slutsats dras att jeansrelaterad information bör finnas med i 

handboken på en djupgående nivå. Resterande materialkunskap bör hanteras på en ytlig nivå.  
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Vid felhantering så lägger butikscheferna störst fokus på själva bemötandet. Detta grundas i 

att det är långsiktigt lönsamt för butiken att hålla kunderna nöjda. De flesta av kunderna har 

ingen uppfattning om felhanteringen, men de flesta av de som reklamerat eller bytt något har 

bra erfarenheter. Slutsatsen kan dras att det är viktigare för personalen att lära sig hur man 

hanterar missnöjda kunder än att, som teorin förespråkar, bygga upp ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att hantera de fel som uppstår. Det finns alltså inget behov av  att 

systematisera hanteringen utan snarare att lära upp personalen hur man omvandlar en 

missnöjd kund till en nöjd sådan. 

 

Personalhandboken bör enlig de tre undersökta parternas behov innehålla följande kapitel: 

exponering, säljteknik, jeanskunskap och allmän materialkunskap inklusive tvättråd. 

 

6.2. Huvudfråga: Vilket behov av en personalhandbok finns hos en 

modebutik? 
 

Sammanslaget så visar de fyra olika undersökningar som har genomförts att det finns ett 

behov av någon form av personalhandbok. Det uttalade behovet skiljer sig lite från de två 

olika Carlingsbutikerna. Butiken i Göteborg har ett större behov av ett utbildningshjälpmedel 

än butiken i Borås. Denna slutsats dras med underlaget att butikschefen i Göteborg anser att 

hon inte har tid att utbilda ny personal eller vidareutbilda befintlig personal samtidigt som 

butikschefen i Borås anser att hon alltid löser tid för utbildning när behovet finns.  

 

Då personalen är positiv till utbildning och vill lära sig mer inom samtliga föreslagna ämnen 

kan slutsatsen ändå dras att butikscheferna inte har tid, möjlighet eller kunskap att lära sin 

personal allt de vill lära sig. Det anses av båda butikscheferna att det är väldigt viktigt med 

utbildning. Utifrån teorin om att kundernas förväntningar bör infrias och överträffas så finns 

ett behov av en personalhandbok som kan utbilda personalen inom de kunskapsområdena som 

delfrågan har visat relevanta.  
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7. Avslutande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 

Här kommer vi att diskutera utifrån våra egna tankar och erfarenheter. Vi kommer också ta 

upp uppsatsens tillförlitlighet och vi avslutar med förslag på vidare forskning inom ämnet. 

_________________________________________________________________________ 
 

7.1 Reflektioner av uppsatsen 
 

Vi valde att skriva om personalutbildning för att vi tycker att det är ett intressant ämne som vi 

ville lära oss mer om. Som tidigare nämnt så läste vi en kurs i ledarskap som vi tyckte var 

väldigt intressant och ville därför gärna undersöka ett problem relaterat till ledarskap och 

utbildning. Vi hoppades att vi skulle kunna få fram information vi kan ha nytta av i vårt 

kommande arbetsliv och anser själva att vi har lyckats med det. 

 

Vi har lärt oss mycket under uppsatsen och det har varit väldigt intressant att se hur väl 

butikschefens, personalens och kundernas förväntningar på varandra stämde överens och 

huruvida det var möjligt för dessa att mötas. Då undersökningarna genomfördes ur de tre 

parternas olika synvinklar fick vi en ökad förståelse för vikten av att som företagsrepresentant 

sätta sig in i kundens och personalens tankebanor. Samtliga undersökningar har varit lärorika 

och perspektivutvidgande då det gett oss ytterligare synvinklar på problemställningarna än de 

vi hade vid arbetets start.  

 

7.2 Uppsatsens tillförlitlighet 
 

Undersökningarnas reliabilitet är varierande. Undersökningarna i butik tror vi skulle generera 

liknande svar under liknande förutsättningar. Antalet påstana deltagare kan dock anses vara 

för lågt för att en ytterligare identisk undersökning skulle visa samma resultat. Validiteten är 

hög då vi anser att vi har fått den information vi sökte för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

 

Intervjuerna har genomförts med en bra kommunikation för att undvika rum för tolkningsfel 

och missförstånd. Personalenkäterna genomfördes inte på planerat vis på grund av att 

personalen inte hade tid att undvara när vi var på plats. Vi lämnade därför dessa på plats för 

att samla upp dem efterhand som de fylldes i. Detta minskade kommunikationsmöjligheterna i 

de fall som personalen hade frågor kring upplägget och kan ha gett utrymme för tolkningsfel. 

Ett fel vi konstaterade var att samtliga i personalen inte hade uppfattat att de skulle fylla i 

nuläget samt önskat läge och istället lämnade in halvklara enkäter. Vi fick ändå in tillräckligt 

många fullständiga enkäter för att detta inte skulle påverka trovärdigheten. 

 

Informationssamlandet till studien har genomförts källkritiskt genom att noggrant granskande 

av de källor som använts. Vi har hämtat information i böcker, vetenskapliga artiklar, 

kurslitteratur, tidsskrifter och relevanta hemsidor. Källorna är relativt uppdaterade och 

opartiska i sammanhanget värderat efter informationsinnehåll. Källorna av äldre karaktär har 

granskats extra noga utifrån risken att informationen inte längre är aktuell. Vi har endast tagit 

med dem som vi ansett fortfarande är trovärdiga. 
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7.3 Förslag på vidare forskning 

 
En intressant utveckling på detta arbete vore att ta vara på det intresse som finns hos 

personalen att lära sig mer. Att utforska exempelvis vilken utbildningsform och vilket 

utbildningsmedium som skulle passa denna typ av fortbildning är en vinkling på det hela.  

 

Något vi själva hade tyckt var roligt vore att utveckla ett samarbete med studenter med 

kunskap inom webbutveckling. Ett alternativ skulle då vara att starta en virtuell utbildning 

som lär ut djupare inom grundkunskaper men som samtidigt lätt kan uppdateras av ansvarig 

när det gäller tillfälliga aktuella kunskaper.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 
Företagshistoria 
 

Fridolf Carling var en svensk man som 1908 öppnade en butik med herrkläder på Storgatan i 

Oslo. Butiken blev snabbt en av de populäraste herrbutikerna i Oslo. Det Fridolf inte visste då 

var att Carlings senare skulle utvecklas till en känd jeans kedja. 

 

På 60-talet öppnade en man vid namn Frank Varner sin första butik i Oslo, butiken döptes till 

Frank Varner och gjorde succe. Inom några år öppnades flera Frank Varner butiker och detta 

var grunden till Varner gruppen. På 80-talet förvärvade Frank Varner herrbutiken Carlings 

och 1982 ändrade han konceptet till en jeansbutik. 1986 öppnade fyra nya Carlingsbutiker 

runt om i Norge och Carlings hade blivit en kedja. Idag finns det runt 90 Carlingsbutiker i 

Norge.  

 

Den första butiken utanför Norge öppnades i Polen under 1996 och 1997 öppnade den första 

svenska butiken på Kungsgatan i Stockholm. Idag har vi över 80 Carlings butiker runt om i 

Sverige. I början av 2000-talet öppnade Carlings även butiker i både Finland och Danmark.  

 

9.2 Bilaga 2  
 

Enkät med butikschef 
Syfte: Att kartlägga huvudkategorier för intervju med butikschef. 

 

FRÅGA 1. 
 Vilka kapitel bör vara med i handboken och vilken kunskapsnivå bör hållas i 

respektive kapitel? 

 

(Sätt ett kryss i den ruta som representerar den önskade kunskapsnivån i respektive kapitel. 

Önskas ytterligare kapitel kan dessa tilläggas i nedanstående rader.) 

 

KAPITEL Ej relevant Ytlig nivå Djup nivå 

Säljteknik    

Jeans - materialkunskap & passform    

Allmän materialkunskap    

Tvättråd    

Reklamationer    

Varumärkeskännedom    

Exponering    

Miljö    
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FRÅGA 2. 
 I vilken ordning bör de anställda bör lära sig följande områden? 

 

(Numrera från siffra 1 och uppåt. 1 bör kunnas innan man fördjupar sig i område 2, etc. De 

områden som anses oviktiga att ha med i personalhandboken lämnas också här utan notering. 

Tabellen kommer att vara till grund för handbokens kapitelordning.) 

 

KAPITEL  

Säljteknik  

Jeans - materialkunskap & passform  

Allmän materialkunskap  

Tvättråd  

Reklamationer  

Varumärkeskännedom  

Exponering  

Miljö  

 

NYCKELORD 

 

Säljteknik: 

Kundbemötande, öppna frågor, säljtrappan, avslutstekniker etc. 

 

Jeans - materialkunskap & passform: 

Denim, väveriteknik, modeller, egenskaper etc. 

 

Allmän materialkunskap: 

Naturfiber, regenatfiber, syntetfiber, bomull, polyester, elastan, viskos, akryl, ull etc. 

 

Tvättråd: 

Symboler, sköljmedel, torktumling etc. 

 

Reklamationer & Bytesrätt: 

Slitage, produktionsfel, trasig i butik, bytesrätt, öppet köp etc. 

 

Exponering: 

Skyltfönster, kampanjer, sortimentsplacering etc. 

 

Miljöpåverkan: 

Tillverkning, organisk, ekologisk, vattenförbrukning etc. 
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9.3 Bilaga 3  

 

Intervju med butikschef 

 

1. Hur tror du att dina anställda arbetar för att ge kunden en positiv upplevelse? 

2. Hur tycker du de borde göra? 

3. Vad tror du är den vanligaste personalorsakade anledningen till att en kund lämnar 

butiken missnöjd? 

4. Hur arbetar du för att engagera din personal? 

5. Vad gör du för att hålla en hög kunskapsnivå hos din personal? 

6. Känner du att det finns tid till att planera dina anställdas fortbildning respektive 

utbilda nyanställda? 

7. Vill du att dina anställda ska ha grundläggande kunskaper i skillnader mellan väv och 

trikå? 

8. Vad vill du att dina anställda ska ha för kunskaper om de vanligaste materialen? 

9. Är det viktigt att personalen har kunskap om samtliga jeansmodeller i butik? 

10. Hur förbereder du din personal för att på bästa sätt kunna hantera reklamationer? 

11. Har ni några strategier bakom er exponering i butik? 

12. Hur mycket ska personalen kunna om respektive märke? Både interna och externa? 

13. Vad ger ni era kunder för tvättråd när ni säljer jeans? 

14. Ger ni några tvättråd för övriga plagg? 
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9.4 Bilaga 4 
 

Enkät med personal 
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9.5 Bilaga 5 
 
 Enkät med kunder 
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