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Sammanfattning  

Vårt syfte med denna uppsats är att utröna hur den personliga servicen mellan kund och 

näringsidkare, i ett mindre klädföretag inom konfektionsbranschen, kommer att se ut i 

framtiden. Med personlig service menar vi hur säljpersonalen arbetar utifrån SERVQUAL-

modellens fem dimensioner för att skapa en bättre kundrelation. 

Vi har valt att undersöka vårt ämne genom att intervjua sex personer som arbetar som 

säljare. Vi vill därigenom se vad människor som är verksamma inom branschen har för 

framtidsvisioner. Deras åsikter kommer vi analysera med hjälp av vetenskaplig litteratur och 

artiklar som antingen kommer att stödja, dementera eller addera nya aspekter till säljarnas 

synvinklar. 

Det kommer ställas mer krav på säljaren i framtiden, det kommer behöva satsas mer på 

kunskap, kundbemötande och att erbjuda kunden det där ”lilla extra”. Förmågan att bygga 

kundrelationer kommer också den bli allt viktigare, eftersom den personliga kontakten mellan 

säljare och kund är det som är den fysiska butikens allra största konkurrensfördel gentemot 

internethandeln.  

Nyckelord: Säljare, service, kundrelation, framtiden, SERVQUAL 

Abstract 

Our purpose with this paper is to find out how the personal service between customer and 

salesperson, in a smaller clothing company in the clothing industry, will look like in the 

future. With personal service, we mean how the sales staff is working from the SERVQUAL 

model's five dimensions to create a better customer relationship. 

We have chosen to examine our subject by interviewing six persons working as 

salesmen. We want to see what visions people who are active in the industry have for the 

future. We will be using their opinions and compare them with scientific literature and articles 

in our analysis.  

We got the result that there will be more demands on the vendors in the future. You will 

have to invest more into knowledge, customer service and offer the customer that "little 

extra". The ability to build customer relationships will also become increasingly important 

and the personal contact between salesman and customer is the physical store's best 

competitive advantage against the online merchants.  

Keywords: Salesman, service, customer relationship, future, SERVQUAL 
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Inledning 

Handelns utveckling pågår ständigt. Utvecklingen går allt fortare och företagen inom 

konfektionsbranschen måste arbeta allt hårdare för att nå ut till sina kunder. Teknikens 

utveckling blir allt mer avancerad med till exempel internethandel och självscanning i butiker. 

Hittills är det främst de stora företagen som gynnats av den tekniska utvecklingen genom att 

de har en större budget att investera i den senaste tekniken. Men i och med den ökande 

tillgängligheten kommer även mindre företag att kunna använda sig av ny teknik för att skapa 

bättre självservice så som en mer automatiserad lagerhållning och självutcheckning för 

kunden.
1
  

Med självservice menas att kunderna i butikerna genomför köpet på egen hand med lite 

eller ingen interaktion med butikspersonal. Detta innebär dock inte att kunden helt saknar 

service vid inköpssituationen, utan bara att service inte behöver komma ifrån en mänsklig 

kontakt.
2
 I flera branscher utvecklas självservicen och ses som positiv hos kunder, ett exempel 

är inom bankväsendet där allt fler hanterar sina bankärenden över internet. På så sätt har 

kunden mer tillgång till sin ekonomi, det är lättare att hantera för både kund och bank samt att 

det blir mer kostnadseffektivt för banken.
3
 Men är detta något som är relevant för 

konfektionsbranschen?  

Ett exempel är företaget 360Fashion Network som arbetar med att kombinera mode och 

teknologi. En av deras visioner är att man som kund ska kunna använda sig av sin 

mobiltelefon för att skanna av ett plagg eller en bild av ett plagg och få upp information om 

varan och möjlighet till att köpa det.
4
 

Problemdiskussion  

 I framtiden så kommer en stor del av handeln röra sig mot självbetjäning och 

internethandel där säljarens roll minimeras och kunden själv står för större delen av arbetet.
5
 

Vi anser dock att säljarens roll är värd att bevara då den mänskliga kontakten är vad som 

skiljer dem från internethandeln. Vi vill därför ta reda på vad som krävs för att säljarens 

funktion i den fysiska butiken ska kunna fortleva. I vissa sammanhang är säljaren att föredra, 

exempelvis i klädbutiker då det kan vara skönt att fråga om storlekar och allmänt om smak 

och tycke, för att inte nämna att en bra säljare bidrar till en positiv köpupplevelse.
6
  

                                                           
1
 Bergström F, Fölster S Kampen om köpkraften: Handeln i framtiden s. 54 

2
 Boström M, Hernant M Lönsamhet i butik s. 216 

3
 Xue M et al. Customer Efficiency, Channel Usage, and Firm Performance in Retail Banking s. 535-558 

4
 360Fashion Network http://www.360fashion.net/ 

5
 Bergström F, Fölster S Kampen om köpkraften: Handeln i framtiden s. 84 

6
 Beatty S E et al. Customer-Sales Associate Retail Relationships s. 223-247 
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Med hänvisning till det sagts ovan angående säljarens roll i framtiden så hävdar vi att 

kraven kommer bli allt tyngre för säljaren och då är det viktigt att få med sig alla dimensioner 

i den service som man erbjuder kunden. Om man bara kan tillhandahålla en viss typ av 

service så kan man tappa kunder som värdesätter andra delar. Vi tror därför det är viktigt att 

säljaren är medveten och utvecklas inom alla områden för att i framtiden kunna leva upp till 

de allt högre kraven. 

För att lyckas med detta och konkurrera med internethandeln och självbetjäning så 

måste butikerna satsa på den kompetens som finns inom företaget. Vi tror att säljarens roll 

kommer vara viktig i konkurrensen då det går att bygga upp en relation mellan konsument och 

säljare, som sedan kan leda till kundlojalitet, något som alla affärer borde sträva efter.
7
 

Kunden kan skapa lojalitet på många olika sätt, exempelvis till en individuell säljare, en 

butik eller till ett varumärke som säljs i butiken.
8
  

Vår definition av en god kundrelation är om kunden känner ett förtroende för säljaren, 

samt att de bägge upplever att det finns en god kommunikation genom hela köpprocessen. 

Kunden skall även känna ett förtroende inför säljaren så att om något skulle hända, så som om 

varan går sönder eller dylikt, så kommer säljaren att hjälpa kunden utifrån bästa förmåga.
9
 

En säljare är butikens ansikte utåt och kan med en bra försäljningsstrategi öka 

försäljningen, skapa fler lojala kunder och på så sätt öka butikens anseende hos 

konsumenterna.
10

 Säljarens roll är viktigt enligt oss och vi vill veta hur den kommer behöva 

utvecklas i framtiden för att mäta sig mot den allt mer utbredda självservicen och e-handeln.  

Syfte 

Vårt syfte är att utröna hur den personliga servicen mellan kund och näringsidkare, i ett 

mindre klädföretag i konfektionsbranschen, kommer att se ut i framtiden.  

Forskningsfrågor  

 Vad kommer utifrån en säljares perspektiv bli viktigt inom personlig service i 

framtiden?  

                                                           
7 Beatty S E et al. Customer-Sales Associate Retail Relationships s. 223-247 
8
 Macintosha G, Lockshin L S Retail relationships and store loyalty: A multi-level perspective s. 487-497 

9
 Manning G L, Reece B L Selling Today: Creating Customer Value s. 56 

10
 Reynolds K Customer Benefits and Company Consequences of Customer-Salesperson Relationships in 

Retailing s. 11–32 

 



3 
 

 Hur stor vikt kommer kundrelationen att ha i framtiden ur konkurrentsynpunkt från en 

säljares perspektiv?  

 Anser dagens säljare att de kommer behöva se till alla olika serviceattribut i 

SERVQUAL-modellen eller endast några av dem för att utveckla säljarbetet i 

framtiden? 

Avgränsningar 

Vi väljer att fokusera på framtidens handel, detta för att det är framtidsperspektivet som är 

intressant för oss. Vi tror inte att denna avgränsning kommer att begränsa oss utan endast 

hjälpa oss att få ett mer djupgående perspektiv. 

Vi kommer fokusera den kommunikationen som uppstår i butiken och då specifikt på 

säljarens roll, då vi tror att denna kommer vara viktig i konkurrensen mot de nya 

affärskoncepten. När vi skriver om säljaren roll i framtidens butik syftar vi på en något 

mindre klädbutik i konfektionsbranschen som väljer att konkurrera med servicekvalité istället 

för ett lågt pris.
11

  

Vi har valt att fokusera på säljarens synvinkel istället för kundens då vi tror att säljaren 

är mer insatt i ämnet och har en realistisk syn på vad som går att genomföra. Hade vi valt att 

även ha med kundens synvinkel så skulle vi fått veta vad kunden potentiellt hade efterfrågat i 

framtiden och inte bara vad säljaren tror att kunden är ute efter. 

Metod 

Vi har valt att undersöka vårt ämne genom att intervjua personer som arbetar som säljare. 

Våra intervjufrågor har vi utformat med hjälp av SERVQUAL-modellen och vi vill därigenom 

se vad människor som är verksamma inom branschen har för framtidsvisioner. Vi anser även 

att framtidens säljare med framgång kan använda sig av modellen för att i helhet bli en bättre 

säljare.
12

  Deras åsikter kommer vi sedan analysera i teorin med hjälp av vetenskaplig 

litteratur och artiklar. Dessa antingen stödjer, dementerar eller adderar nya aspekter till deras 

synvinklar. 

                                                           
11

 Sen S, Örtgren A Service: Så mycket mer än ett leende s. 15 
12

 Wolniak R, Skotnicka-Zasadzien B The concept study of Servqual method’s gap s. 1239–1247 
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Vi har valt denna undersökningsmetod eftersom att vi vill veta vad säljarna tycker och 

hur de resonerar, då det är deras framtid vi skriver om.
13

 Vi tror även att de på ett mer 

övergripande sätt kan se trender inom yrket och vad som efterfrågas av kunden.  

Vi har valt att använda oss av intervjuer till vårt arbete för att vi vill få fram säljarnas 

egna tankar och reflektioner vilket vi inte känner att vi fått om vi använt oss av enkäter. Vi har 

därför valt att använda oss av en kvalitativ metod.
14

   

Urval 

Vårt urval av intervjupersoner har vi gjort utifrån följande kriterier. Det viktigaste var att de 

för oss framstod som engagerade säljare. De personer vi valde att intervjua har vi stött på vid 

inköpstillfällen där de mot oss har visat sitt engagemang, sökt kontakt samt varit 

serviceinriktade. Det andra kriteriet var att de skulle jobba på ett företag där man fokuserar på 

kundservice.  

Att det blev just de personerna från de företagen det blev var utifrån våra egna minnen 

och preferenser. Vi har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med alla och upplevt de som 

aktiva säljare. När vi sedan skulle skriva denna uppsats så tyckte vi att de var goda kandidater 

till vår intervju.  

Fem an sex säljare arbetar i Boråstrakten, den sjätte arbetar i Göteborg, så på ett sätt är det 

även ett bekvämlighetsurval utifrån de kriterier som står beskrivna i boken 

”Marknadsundersökning: En handbok”.
15

 

Vårt urval är därmed även ett icke-sannolikhetsurval då vi endast har valt ut ett fåtal 

säljare och därför inte kan säga att vi fått en rättvis bild av vad alla säljare tycker.
16

 Vårt 

arbete kommer därmed speglas av säljares, i Borås-trakten, åsikter och tankar.  

Eftersom att vi själva valt ut personer att intervjua så har vårat huvudfokus inte varit att 

prioritera säljarna utifrån vilken typ av butikskoncept de arbetat inom. Vi har dock valt att inte 

ta med säljpersonal som arbetar på de större kedjorna så som H&M, Gina Tricot eller Lindex.  

Detta på grund av att i framtiden tror vi inte dessa företag kommer att försöka särskilja sig 

genom bättre kundservice utan genom lågt pris eller sortiment.  

Vi genomförde sex intervjuer med säljare, tre av dem arbetade i mindre klädbutiker som 

satsade på märkeskläder eller specialkläder. En arbetade i en secondhand butik och de två 

resterande arbetade för olika kedjor.  

                                                           
13

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 178 
14

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 178 
15

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 132 
16

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 129 
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Vi hade turen att alla våra utvalda intervjupersoner tackade ja till att vara med som 

intervjupersoner och därmed skedde inget bortfall.  

Situationen 

Vi valde att genomföra personliga intervjuer på ett strukturerat sätt. Det innebar att vi redan i 

förväg hade bestämt våra frågor, ställde en fråga i taget och noterade respondenternas svar.
17

 

Fyra av de totalt sex intervjuerna skedde genom att vi mötte upp personen och satte oss 

ner för att hålla intervjun. Vi satt på en avskild plats och spelade in det som sades med hjälp 

av en mobiltelefon. Vi talade innan intervjun startade om att de i uppsatsen skulle vara 

anonyma och att de skulle komma med sina egna tankar och synvinklar. Vi lät dem prata till 

punkt och gick endast vidare då de kände sig nöjda med sitt svar eller inte hade mer att 

tillägga.  

De två resterande intervjuerna skedde på ett annat sätt, för att det inte fanns möjlighet 

att träffa dessa respondenter. En intervju hade vi över telefon, den största skillnaden här var 

att vi inte satt ansikte mot ansikte med personen, men vi såg till att det hela fick ta sin tid och 

förklarade våra frågor väl. Den sista skedde över mailen, personen hade då en obegränsad tid 

på sig att svara och kunde därför utveckla sina resonemang.
18

 Bägge fick givetvis även de 

veta att de skulle vara anonyma och fick samma frågor som de tidigare intervjupersonerna.  

Dokumentation 

Vi dokumenterade våra intervjuer igenom att spela in dem på en mobil. Ljudfilerna finns hos 

uppsatsens författare. Den mailintervju som genomfördes dokumenterades som en textfil och 

finns även den hos författarna.  

Intervjufrågorna finns bifogade som en bilaga i slutet av denna uppsats.  

Källor 

Våra primärdata är de svar som vi samlat på oss från de olika intervjuerna. Vår sekundärdata 

är de vetenskapliga artiklar och litteratur vi använt oss av.  

Material  

För att få fram våra artiklar till inledningen i uppsatsen sökte vi i databasen Summon. Vi 

använde oss av sökord så som ”Retail selling in the future”, ”Future retailing”, Customer 

relationship”, ”Customer Service” och ”SERVQUAL”. Då fick vi fram artiklarna 

”Customer-Sales Associate Retail Relationships”, “Retail relationships and store loyalty: A 

multi-level perspective”, “Customer Benefits and Company Consequences of Customer-

                                                           
17

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 169,178 
18

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 138 
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Salesperson Relationships in Retailing”, “The concept study of Servqual method’s gap” och 

“Customer Efficiency, Channel Usage, and Firm Performance in Retail Banking”.  

Vissa av våra artiklar är några år gamla och kanske inte är de mest uppdaterade, men vi 

känner ändå att det tar upp och beskriver vårt valda ämne väl. Artiklarna tar upp ämnen som 

kundlojalitet, olika typer av service och beskriver SERVQUAL-modellen.  

All vår litteratur bygger på handeln. Vissa har framtidsaspekten så som Bergström och 

Fölsters bok ”Kampen om köpkraften: Handeln i framtiden”. Medans andra talar om vikten 

av bra service, vad det är och hur man kan förbättra sig inom service exempelvis Sen och 

Örtgren i sin bok ”Service: Så mycket mer än ett leende” och Manning och Reece i boken 

”Selling today: Creating customer value”.  

Vi använder oss även av böcker som nämner hur viktigt det är att bygga kundrelationer 

till sina kunder, för att på så sätt knyta dem närmare till sig, vilka är Gezelius och Wildenstam 

”Marknadsföring: Modeller och principer” samt Boström och Hernant ”Lönsamhet i butik”. 

För att skriva vår metod på ett korrekt sätt använde vi oss även av ”Marknadsundersökning: 

En handbok” av Christensen.  

Alla böcker i vår valda litteratur är tryckta inom de senaste tio åren och hälften av dem 

används som studentlitteratur och de resterande ger ett seriöst intryck.  

Hur vi strukturerar vår analys 

Vi tänker analysera det material vi fått fram, en forskningsfråga i taget, för att på så sätt 

besvara våra frågeställningar. Vi kommer ta de svar som känns relevanta från de olika 

intervjuerna med säljarna och diskutera och jämföra de olika svaren under den 

forskningsfråga där svaren passar in.
19

 Vi kommer sedan även styrka, dementera eller komma 

med andra perspektiv, till säljarnas åsikter, från litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Vi valde denna metod då vi anser att vi på detta sätt får fram de mest väsentliga från 

våra intervjuer samt att det blir lättare att läsa för läsaren.  

Våra intervjufrågor är formade utifrån vår valda modell och forskningsfrågor. 

Metodens trovärdighet 

Med trovärdighet menar vi huruvida en annan person kan läsa vårt arbete, själv genomföra det 

på samma sätt och komma fram till samma resultat. 

Alla människor är olika och då vår uppsats till stora delar har varit baserat på intervjuer 

med olika säljare, så är den mänskliga faktorn något som man måste ha i åtanke. Vi märkte 

själva hur olika svar vi kunde få när vi genomförde våra intervjuer och hade vi valt andra 

                                                           
19

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 299 
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respondenter så hade vi mest troligen fått helt andra svar. Kanske hade vi behövt ha en ännu 

större grupp med flera respondenter från fler olika orter för att på så sätt få en mer tillförlitlig 

”enad röst” från säljarna.
20

  

En annan felkälla skulle kunna vara på sättet vi genomförde våra intervjuer. Kanske 

hade vi fått andra svar om våra respondenter hade varit mer förberedda och pålästa inom 

ämnet. Men då hade deras svar kunnat vara färgade av vad de trodde att vi ville höra för svar 

och det hade i sin tur inte gett oss en verklighetstrogen och nyanserad bild av verkligheten.  

Vi informerade varje respondent om att de skulle vara anonyma innan intervjun och vi 

tror att det bidrog till att de kände att de kunde resonera fritt.  

Vår uppsats grundar sig i ett framtidsperspektiv vilket gör att det resultat vi får fram i 

vår uppsats kanske inte alls överensstämmer med hur det kommer se ut i framtiden då vad 

som helst kan inträffa. Genom att intervjua erfarna säljare känner vi dock att deras svar och 

åsikter ger oss en stabil grund att arbeta utifrån. 

Forskningsreferenser 

Vi har valt litteratur som berör vårt utvalda ämnesområde och har nedan försökt att 

kategorisera under vilket eller vilka dimensioner i SERVQUAL-modellen de hör hemma. 

“Service – så mycket mer än ett leende” av Satish Sen och Anders Örtgren poängterar 

att service är så mycket mer än mötet mellan säljare och kund. Denna bok diskuterade hur 

man kan organisera hela sin verksamhet med kundservice i centrum och att man ska försöka 

ha servicetänket i genom hela företaget, detta för att inte förlora kunden i något steg av 

köpprocessen.
21

 De nämner även att det är viktigt att bibehålla den nivån av service för att inte 

göra kunden besviken nästa gång denne besöker butiken.
22

 Det boken tar upp går att jämföras 

med en av SERVQUAL-modellens dimensioner, Tangibles.  

“Marknadsföring – Modeller och principer” av Carl Gezelius och Per Wildenstam tar 

upp ämnet kundlojalitet och hur viktigt det är för ett företag att kunden känner tillit till 

företaget då det lönar sig mer ekonomiskt för ett företag att vårda kundrelationen än att skaffa 

nya kunder.
23

 Boken skriver även om att ett företags budskap måste genomsyra hela 

                                                           
20

 Christensen L et.al. Marknadsundersökning: En handbok s. 129 
21

 Sen S, Örtgren A Service: Så mycket mer än ett leende s.48-49 
22

 Sen S, Örtgren A Service: Så mycket mer än ett leende s.46 
23

 Gezelius C, Wildenstam P Marknadsföring: Modeller och principer s.258-259 
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verksamheten för att bli framgångsrikt, detta gäller även med service då dålig service 

smittar.
24

 Detta beskrivs under dimensionen Reliability i SERVQUAL-modellen. 

“Selling today – Creating customer value” av Gerald L. Manning och Barry L. Reece 

tar upp ämnet om hur man kan arbeta med personlig försäljning både genom kunskap och 

genom att skapa relationer till kunden då detta skapar ett extra värde för kunden.
25

 Kunskapen 

värdesätts då kunderna i dagens samhälle har lättare att få tag på information och säljarna 

behöver då visa sig extra kunniga.
26

 Dessa två punkter är extra viktiga då de gör att kunden 

känner tillförlitlighet till företaget enligt Manning och Reece.
27

 På så sätt kan detta jämföras 

med dimensionen Assurance i SERVQUAL-modellen. 

“Lönsamhet i butik” av Mikael Hernant och Margareta Boström skriver om hur viktigt 

det är att ge kunden ”det lilla extra”, att visa att man som säljare bryr sig och kan sätta sig in i 

kundens situation.
28

 Så som det beskrivs i dimensionen Empathy, i SERVQUAL-modellen, 

att ett företag bör göra. Denna boken tar även upp och besrkiver SERVQUAL-modellen som 

ett verktyg att mäta service.
29

 

Vi har även använt oss av boken ”Kampen om köpkraften - Handeln i framtiden” av 

Fredrik Bergström och Stefan Fölster med redaktion. Boken tar inte upp så mycket om 

säljaspekten i butik utan mer hur de tror att handeln kommer utvecklas inför framtiden. I 

boken står det mycket om hur internethandeln och självbetjäningen kommer bli en större del 

av vardagen och säljarens roll minimeras.
30

 

Teori 

SERVQUAL-modellen 

Modellen mäter de olika dimensionerna där personalen kan tillhandahålla kunden olika typer 

av service. Modellen togs fram av Parasuraman, Zeithaml och Berry år 1988. Det finns fem 

dimensioner och sex ”fällor” mellan varje dimensionssteg som man som säljare inte vill falla 

i, då det skulle innebära att man tillhandahåller bristfällig service.
31

  

                                                           
24

 Gezelius C, Wildenstam P Marknadsföring: Modeller och principer s. 261-262 
25

 Manning G L, Reece B L Selling Today: Creating Customer Value s.7 
26

 Manning G L, Reece B L Selling Today: Creating Customer Value s.6 
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Vi vill använda denna modell för att den sätter namn på alla de olika serviceattributen 

som finns att tillgå i en butik. Vi tror att konkurrensen mellan säljare och andra 

handelskoncept kommer vara hårdare i framtiden. Det kommer därför bli viktigt att vara 

medveten och utveckla sig inom alla olika dimensioner av service. Vi tror inte att det räcker 

med att specialisera sig inom ett eller två områden av service utan att man kommer behöva se 

till alla olika delar för att stå sig i konkurrensen.  

Vi har utformat våra intervjufrågor efter modellens parametrar för att ta reda på vad 

dagens säljare anser är viktigt samt hur de tror att det kommer utvecklas i framtiden. 

Här nedan står de fem dimensionerna beskrivna.
32

 

 Tangibles: Denna dimension handlar om verksamhetens fysiska serviceattribut och 

personalens uppträdande.  

Exempel: Att butiken har välbetänkta öppettider, kan ta emot betalning med kort och 

att personalen använder sig av sunt förnuft vid interaktion med kunder. 

 Reliability: Denna dimension handlar om säljarens förmåga att utföra den utlovade 

servicen på ett tillförlitligt sätt.  

Exempel: Om säljaren sagt till kunden att denne har öppet köp i fjorton dagar så ska 

detta löfte hållas. 

 Responsieveness: Denna dimension handlar om säljarens beredvillighet att hjälpa 

kunder och tillhandahålla service i samma stund som den efterfrågas.  

Exempel: Kunden ska inte behöva stå och vänta i provrum eller kassa alltför länge. 

  Assurance: Denna dimension handlar om kunskap och artighet hos personalen och 

deras förmåga att signalera tillförlitlighet och förtroende.  

Exempel: Hälsa, inleda samtal, fråga om kunden behöver hjälp samt hjälpa dem som 

har frågor. 

 Empathy: Denna dimension handlar om förmågan hos säljaren att svara upp mot varje 

individuell kunds specifika behov och önskemål om service.  

Exempel: Att hjälpa någon som går med kryckor eller erbjuda en kund alternativ som 

uppfyller dennes behov och önskemål 

  

                                                           
32

 Boström M, Hernant M Lönsamhet i butik s. 223-224 



10 
 

Intervju  

Här kommer en presentation av våra intervjupersoner. 

 Person A gick en ekonomisk linje på gymnasiet, utbildade sig till lärare på 

universitetsnivå och har praktiserat på en välkänd svensk kedja där hon fastnade för 

säljyrket. Idag arbetar hon som butikschef och säljare på en väletablerad svenskt kedja 

som går in för att dess kunder skall känna sig sedda och välkomna. 

 Person B har utbildat sig till undersköterska, läst ekonomi på högskolenivå och läst 

kurser inom psykologi, designteori och management samt konsthistoria. Hon har 

arbetat som ekonom på ett postorderföretag och i dagsläget arbetar hon som säljare i 

en butik, där hon nu har arbetat i åtta år. I butiken så erbjuder de uppsyning av till 

exempel jeans och värdesätter kunskap och en vänskaplig relation mellan kund och 

säljare. 

 Person C har gymnasieutbildning som mentalskötare och även utbildning inom kontor 

och revision. Hon har arbetat i 20 år som säljare på en secondhandbutik i en större 

stad. I butiken assisterar säljarna mestadels kunden men svarar på frågor om kunden 

skulle ha några. 

 Person D har gymnasieutbildning inom handel. Hon har arbetat som säljare i 24 år och 

har arbetat på två tidigare arbetsplatser innan hon hamnade där hon arbetar idag. 

Butiken där hon arbetar är en mindre klädbutik som endast finns i Borås och som 

säljer märkeskläder. I butiken där hon arbetar så fokuserar man mycket på att hålla 

balansen mellan att vara lyhörd kontra för påstridig.   

 Person E är utbildad till frisör och dekoratör. Hon har arbetat i butik i 26 år och som 

säljare i 15 år. Hon har haft arbete i flera olika butiker, både i dagligvarubutiker och i 

konfektionsbutiker, men arbetar nu i en mindre klädbutik. I butiken hon arbetar så är 

säljarna väldigt framåt och vill att kunderna skall trivas och därmed komma tillbaka. 

 Person F är utbildad till frisör och har tidigare arbetat som frisör. Hon har arbetat som 

säljare i 4 år och arbetar i dagsläget som säljare i en mindre klädbutik. På hennes 

arbetsplats så värdesätter man produktkännedom och kundrelationer för att på sätt ge 

kunden den shoppingupplevelse de förtjänar.  

  



11 
 

Presentation av det empiriska materialet 

Vad kommer utifrån en säljares perspektiv bli viktigt inom personlig service i framtiden?  

Person A svarade att säljarna är företagets ansikte utåt. Det är säljarna som förmedlar känslan 

och det unika med just sitt företag. Ett bra företagskoncept kan sänkas helt av säljare som inte 

tror på företaget eller dess idéer. Och tvärtom kan ett halvtaskigt varumärke höjas av säljare 

som sprider värme och glädje vid kundens besök i butiken.  

Att vara kunnig på sina produkter är givetvis A och O för en säljare, men det är också 

otroligt viktigt att man är social och vågar och vill prata med kunder. Det är även viktigt att 

våga ta köpbeslut åt kunden och erbjuda produkter som inte uttryckligen efterfrågats men som 

säljaren vet skulle ge kunden ett mervärde och att ge kunden en upplevelse. 

Person B anser att det som kommer bli viktigt är att skapa ett samspel med kunden. Hon 

anser att god service är att kunden blir sedd och hörd utan att känna sig påträngd och detta är 

något som säljare behöver bli bättre på i framtiden. Hon anser även att kundrelation är något 

som företag behöver satsa mer på. Person B tror också att fler kedjor kommer att ändra sin 

säljattityd och service. Detta för att kunna konkurrera mot internethandeln. 

Person C ansåg att en butik utan säljare inte säljer lika bra. En bra säljare gör även så att 

kunden kommer tillbaka till butiken. Person C tror dock att säljarens roll i en klädbutik kan 

komma att bli mindre och att kunden klarar sig allt bättre på egen hand. Man behöver därför 

inte utveckla sig inom något speciellt område.  

Vad som är viktigt att satsa på i framtiden enligt person D är mycket beroende på 

storleken av butiken. Hon tror att kunden kommer efterfråga mer service, lyhördhet och se till 

helheten i butiken. För säljaren så är det viktigast att utveckla sig inom kunskapsområdet så 

som exempelvis materiallära då många kunder vill veta mer om plaggens bakgrund. 

Person E svarade att säljaren behövs för att bygga upp förväntningar, motivera och 

inspirera och detta kommer bli allt viktigare i framtiden. Säljarens roll kommer bli viktigare i 

framtidens handel och mer kunskap kommer nog efterfrågas. 

Säljaren är det som särskiljer den fysiska butiken från e-handeln så är det viktigt att ha 

bra säljare. Person F fokuserar här mest på att det är viktigt för en säljare att bygga upp en 

personlig kontakt med kunden. Och att kunden därför i framtiden kommer välja den fysiska 

butiken.  
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Hur stor vikt kommer kundrelationen att ha i framtiden ur konkurrentsynpunkt från en 

säljares perspektiv?  

Person A svarade att service och kundbemötande är vårt yttersta konkurrensmedel. De flesta 

butiker säljer likartade varor till ungefär samma priser och på nätet finns all världens varor 

endast ett klick bort. Med service och bra kundbemötande kan butiken särskilja sig från sina 

konkurrenter och ge kunden ett mervärde, en anledning att gå till just dem och handla. 

Butikssäljarens roll i fackhandeln kommer att bli ännu mer viktig. De kommer att bli 

ännu mer inspiratörer och personal shoppers än tidigare för att kunna ge kunden en upplevelse 

till skillnad från de köp som görs på internet som är helt befriade från mänsklig 

kommunikation. 

Person A anser att man redan riktar oss till kunderna som individer. En del vill ha mycket 

hjälp, andra vill klara sig själva. En del vill prata med säljare och andra vill bara göra sina 

inköp. Säljaren måste möta kunderna som de är och inte tro att alla är lika. 

Grunden till varför kundrelationen är viktig är för att kunden i grund och botten vill bli 

sedd och hörd enligt person B. Om den blir detta så skapas i sin tur en positiv känsla som gör 

kunden mer öppen för förslag och hjälp. Hon tror inte att det kommer bli självbetjäning i 

klädbutiker därför att det är service och relationen mellan kund och säljare som särskiljer 

fysiska butiker från internetförsäljning. 

Vissa kunder eftersöker en mer personlig relation såsom att bygga en vänskapsrelation 

medan andra vill kunna identifiera sig med säljaren för att enklare kunna fråga om personliga 

råd. Exempel på detta är att det är enklare att fråga ett butiksbiträde med samma kroppstyp, 

kön och ålder som en själv huruvida en tröja passar. 

Person C tror att det kommer bli viktigare att skapa en personlig relation mellan kund 

och säljare, speciellt på grund utav att många i dagens samhälle känner sig ensamma. Hon tror 

dock att det är viktigare att hålla en allmän nivå mellan kunderna och inte gå in på djupet med 

varje individuell kund. 

Person D svarade att kunden måste kunna känna förtroende för säljaren, detta är 

speciellt viktigt i mindre butiker på mindre orter. Med hjälp av servicen som erbjuds så kan 

man sticka ut lite extra och på så sätt skapa stamkunder. 

Person E anser att det är roligare att komma in i en butik där man får hjälp. Det är 

roligare för kunden, men alla kanske inte vill ha samma service. I en nischad butik förväntar 

man sig en annan typ av service och en mer personlig kontakt till säljaren.  

Alla kunder är lika viktiga så man måste känna av deras behov och hålla en jämn nivå 

anser person F. Hon vill att man ska hålla en hög nivå av kundanpassning generellt när det 
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kommer till att bygga kundrelationer, men att man inte behöver gå in på djupet med varje 

individ.  

 

Anser dagens säljare att de kommer behöva se till alla olika serviceattribut i SERVQUAL-

modellen eller endast några av dem för att utveckla säljarbetet i framtiden? 

”Ju mindre kedja eller butik, desto viktigare tror jag att det är att man tänker på alla olika 

typer av service” svarade person A. Man kommer närmre kunden. När en stor kedja som 

H&M eller IKEA får dålig publicitet kan det bli en tillfällig liten svacka men det finns alltid 

tillräckligt många kunder som inte bryr sig av olika anledningar och de övriga glömmer 

ganska snabbt och går tillbaka. 

Person B anser att man kommer behöva satsa mer och förbättra sig inom alla olika 

serviceattributer som ingår i modellen. Kunden vill ha en helhet och det är därför viktigt att 

kombinera flera olika serviceelement. Hon tror det kommer bli viktigt med det där ”lilla 

extra”, exempelvis att man bygger en långsiktig kundrelation och känner sin kundkrets.  

Person C tycker att alla områden är viktiga och att man skall satsa på dem. Hon tycker 

dock inte att man som säljare måste anpassa sig helt till kundens önskemål och krav. Hon tror 

att personalen ute i butiken kommer bli färre och att kunden på så sätt måste bli mer 

självständig. På så sätt kommer även tiden säljaren har att lägga på service bli mindre, även 

om de bör utveckla den.  

Säljarna i framtiden kommer att behöva se till alla delar för att bli en bättre säljare ansåg 

person D. Det kommer dock vara skillnad beroende på vilken butik säljaren arbetar i. I mindre 

butiker är det bra med många olika serviceattribut för att på så sätt sticka ut från konkurrensen 

och få en mer personlig relation till sina kunder.  

Person E tror att serviceattributen kommer att bli viktiga att utveckla i framtiden men att 

man inte behöver satsa på alla av dem. Hon anser att vissa parametrar redan är tillräckligt 

utvecklad och därför inte behöver lägga ner mer energi på att bli bättre inom dessa. 

Person F tror att kunden har tröttnat på att man försöker använda sig av alla dimensioner 

av service och att det skulle vara bättre att rikta in sig mot vissa delar av SERVQUAL-

modellens attribut istället för att satsa på en helhet. 
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Analys 

Vad kommer utifrån en säljares perspektiv bli viktigt inom personlig service i framtiden?  

Under våra intervjuer med säljarna, så tog de upp olika områden där de tyckte att säljaren 

kunde utveckla sig. Här nedanför diskuterar vi dessa.  

Helhetsupplevelse 

För att skapa en god helhetsupplevelse så finns det mycket en säljare kan tänka på. Det är 

viktigt, enligt en av våra intervjupersoner, att man förmedlar butikens budskap ut till kunden. 

Om budskapet inte genomsyrar hela rörelsen så är det svårt att bli framgångsrik och kunderna 

vet inte vad de får. Denna åsikt får även stöd av författarna Gezelius och Wildenstam.
33

  

I mötet mellan kund och företag är det viktigt att all personal arbetar mot samma mål 

och förmedlar samma budskap för att inte förlora affärer genom dålig kommunikation i sina 

egna led. Att organisera företaget, så att kunden är i centrum, gör så att kunden blir stöttad 

genom hela kundens kontakt med företaget.
34

 

Några av säljarna var även inne på att det kommer bli viktigare att skapa en 

helhetsupplevelse för kunden. Säljaren kommer inte längre bara sälja en vara utan de kommer 

erbjuda ett koncept och en livsstil. Företaget måste ta sin affärsidé ett steg längre för att i 

framtiden stå ut bland konkurrenterna, där är säljarens roll viktig då företagets identitet måste 

sammanstråla med dess image.
35

  

Det framgick även att säljarna ansåg att de skulle satsa på att utöka sin service ut till 

kunden. De trodde att det inte räckte med ”den vanliga servicen” utan att man även skulle 

inspirera kunden på ett mer övergripande sätt och skapa det där ”lilla extra”. För att på så sätt 

bygga upp dennes förväntningar och köplust.  

Vad som menas med det ”lilla extra” är individuellt och skiljer sig från person till 

person. Några exempel på vad de kan vara är bland annat att säljaren bryr sig om kunden, 

visar ett artigt uppträdande och visar sympati.
36

 

Att skapa en helhetsupplevelse, där företagets budskap genomsyrar verksamheten, och 

ge kunden lite extra uppmärksamhet och hjälp är en blandning av dimensionerna Empathy 

och Reliability i SERVEQUAL-modellen. Man kan här se att säljarna värdesätter båda dessa 

dimensioner. 
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Kunskap 

De flesta av våra intervjupersoner var överrens om att säljarens kunskap var något som var 

viktigt. Allt fler kunder efterfrågar olika typer av kunskap och för att vara en framgångsrik 

säljare i framtiden så måste säljarna utveckla sig inom dem.  

I och med att det har blivit lättare för kunden att själv få tag på information och att 

utbilda sig så krävs det mer kunskap från försäljarna för att möta den mer välinformerade 

kundströmmen. Det är även viktigt för säljaren att ha mer kunskap då utbudet av produkter är 

mycket större än tidigare och säljarens roll är att navigera kunden genom alla nya produkter 

tills de hittar det kunden söker.
37

 

Det finns två olika typer av kunskap som togs upp. Främst var det kunskapen om olika 

material, dess egenskaper samt hur plaggen har tillverkats.  

Ökad kunskap kring butikens egna sortiment kommer även det att bli viktigt. Säljaren 

måste ha koll på vad de erbjuder i butiken för att kunna ge kunden den service den efterfrågar.  

Kunskap hos personalen är något som beskrivs i dimensionen Assurance i 

SERVQUAL-modellen som säljarna nämner kommer vara viktigt inför framtiden. 

 

Kundrelation 

Flera säljare diskuterade vikten av att vara lyhörd till kunden men att samtidigt inte vara en 

för aggressiv säljare. Det är en fin linje som en god säljare måste bli bättre att balanser på då 

en för påträngande säljare kan ”skrämma iväg” kunden.  

För att skapa en bra kontakt med kunden och inte upplevas som konstlad eller för 

påträngande så finns det flera saker som en säljare kan tänka på. Till exempel så är det viktigt 

att säljaren uppträder naturligt, anpassar sig efter kundens behov, kan visa empati och visar 

vänlighet.
38

 Detta kan knytas an till dimensionen Empathy i SERVQUAL-modellen. 

Många trodde även att samspelet mellan kund och säljare kommer att behöva utvecklas. 

Kunderna kommer tröttna på internets opersonlighet och söker sig då till butikerna. Säljaren 

kan även vinna på att ha en personlig relation till kunden, för att på så sätt knyta dem närmare 

till sig och butiken.  

Konkurrensfördelen hos dagens säljare ligger till stor del i de råd de ger till kunderna 

och tilliten kunden sätter till relationen med säljaren. Kvalitén på kundrelationen de skapat är 
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38
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likvärdig med kvalitén på produkterna som säljaren säljer då det kommer till kundens val av 

butik. Dock kan relationen snabbt förstöras om tilliten skulle brytas.
39

  

Säljarens roll kommer bli mindre och man behöver därför inte utveckla sig  

En av våra intervjupersoner trodde att säljarens roll skulle minimeras i framtiden. Allt mer 

handel skulle ske via internet och säljarens arbetssysslor skulle automatiseras allt mer. 

Säljarens roll skulle endast vara att stå i kassan.  

 

Hur stor vikt kommer kundrelationen att ha i framtiden ur konkurrentsynpunkt från en 

säljares perspektiv?  

Personerna vi intervjuade var alla överense om att en god kundrelation var något som var 

viktigt att utveckla för att stå sig mot framtidens konkurrens. Många ansåg även att 

interaktionen mellan säljaren och kunden var deras främsta konkurrensegenskap gentemot e-

handeln. Detta styrks även i Bergström och Fölster bok ”Kampen om köpkraften – handeln i 

framtiden”.40
 Genom att skapa ett förtroende för säljaren och butiken så kan man vinna 

marknadsandelar. 
 

Anledningen till att det är så viktigt att skapa lojala kunder är för att det är dyrt att 

skaffa nya kunder och ännu dyrare att vinna tillbaka förlorade. Det är även lättare att få en 

lojal kund att göra goda köpbeslut, då de litar på säljaren, och man slipper på så sätt onödiga 

reklamationer.
41 

En säljare som vi intervjuade pratade om hur en säljare på olika sätt kan bygga en 

relation mellan kund och säljare. Hon upplevde att vissa ville skapa en vänskaplig relation där 

man bland annat hälsar på varandra utanför butiken, medan andra knöt an till säljaren 

eftersom att de kunde identifiera sig med denne. Till exempel genom att säljaren och kunden 

var av samma kön, ålder eller hade samma smak. 
 

Säljarna var dock oense på hur man skulle bemöta kunderna. Vissa menade att säljare 

kunde satsa på att gå ner på individnivå med var kund, medan andra tyckte att det räckte att 

hålla allt på en mer allmän och jämn nivå. Oavsett vilken nivå säljarna lägger sig på måste 

företaget alltid sträva efter att ge kunden samma nivå av service eller bättre service nästa gång 

kunden kommer, för att inte kunden ska bli besviken.
42

 Detta går att ses som en blandning av 

dimensionerna Reliabilty och Responsieveness i SERVQUAL-modellen då personalen bör 
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vara villig att hjälpa kunder och utföra servicen på ett tillförlitligt sätt för att skapa goda 

kundrelationer.
 

 

Anser dagens säljare att de kommer behöva se till alla olika serviceattribut i SERVQUAL-

modellen eller endast några av dem för att utveckla säljarbetet i framtiden? 

De flesta var överrens om att man som säljare och butik skulle utvecklas till det bättre om de 

såg över alla serviceattribut i framtiden. På så sätt skulle de få med alla delar och skapa en 

hög standard på sin service utan ”hål” och erbjuda kunden det där lilla extra. Dock fanns det 

vissa säljare som förde annorlunda resonemang.  

En säljare menade på att det skulle vara en skillnad på hur viktigt det kommer bli med 

god service mellan en stor och en liten butik eller butikskedja. Hon menade på att en mindre 

butik måste utveckla sig än mer inom servicens olika delar samt visa framfötterna. Ett större 

företag har ”råd” att göra missar då det inte har lika stor effekt för dem om en kund inte skulle 

var nöjd med servicen. Ett mindre företag har inte råd att förlora sina kunder i samma 

utsträckning eftersom de inte har samma ekonomiska bas att stå på. 

En annan säljare menade på att handeln har utvecklat sig tillräckligt inom vissa 

serviceattribut och att man därför kunde nöja sig med det och utveckla andra. En tredje ansåg 

dock att en säljare inte kan fokusera på alla serviceattribut då det skulle bli allt färre säljare 

per antalet kunder.  

Den åsikt som skilde sig mest åt vid våra intervjuer var den säljare som ansåg att 

kunden var trött på att få ”hela servicepaketet” och att säljarna därför inte behövde utveckla 

sig mer inom alla. Företagen skulle istället smalna av sitt utbud av service och fokusera på 

och bli riktigt bra inom vissa områden.  

Slutsats  

Vi kom fram till följande slutsatser:  

Man kommer som säljare tjäna på att utveckla sin kunskap, förmåga att skapa kundrelation 

och att skapa en helhetsupplevelse för kunden.  

Kundrelationen kommer få en större vikt, då den personliga interaktionen mellan kund 

och säljare är det som huvudsakligen skiljer de fysiska butikerna från internethandeln.  

De flesta säljare ansåg att de skulle satsa på att utveckla alla olika typer av 

serviceattribut som finns att tillgå i SERVQUAL-modellen. Vissa höll inte med utan ansåg att 

säljare bör spetsutveckla sig inom några specifika serviceattribut, för att på så sätt särskilja sig 

från sina konkurrenter. Skillnaden mellan hur en liten butik kan arbeta med servicen gentemot 
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en större, togs även den upp. Den huvudsakliga skillnaden var att en mindre butik hade mer 

nytta av att satsa på en högre nivå av service.   

Diskussion  

Konkurrensen om kunderna är redan i dagsläget tuff och vi tror att den kommer bli allt tuffare 

då kraven på konfektionsbranschen kommer öka i takt med informationssamhällets 

utveckling. Det blir lättare att ta reda på information och jämföra produkter på internets allt 

mer växande utbud. Förr kunde kunden inte tänka sig att handla en klänning från andra sidan 

jorden, men i dagsläget är det inga konstigheter. Vad är det då som butikerna måste satsa mer 

på för att kunna konkurrera med internethandeln? 

Vi tror att personalen är företagets viktigaste konkurrensmedel på morgondagens 

marknad därför att många människor söker en personlig kontakt som inte går att få genom 

internethandeln. Det är även viktigt med bra personal som konkurrensmedel då det finns så 

många butiker att välja mellan, bra personal kan leda till lojala kunder medan dålig personal 

kan leda till att kunden går till en konkurrent nästa gång. För att stå sig på marknaden måste 

säljaren därför vara medveten om sin vitala roll och de möjligheter som deras servicearbete 

kan bidra till. 

Vi fick fram resultatet att säljarna borde utveckla sig inom följande områden; kunskap 

så som materialkännedom, förmågan att skapa kundrelationer och att skapa en 

helhetsupplevelse för kunden. Detta är ett resultat som vi anser är mycket troligt då butiker 

hela tiden måste sträva mot förbättring och att nischa sig mer som företag för att särskilja sig 

mot konkurrenterna. Vi tror dock att säljarna kan vinna på att förbättra sig inom till exempel 

sömnad så att de kan erbjuda tjänster som uppläggning av plagg och kvalitetskontroll av 

sömmar. Vi tror också att det kommer vara bra att ha grundläggande kunskaper inom 

psykologi för att förstå den tankeverksamhet kunden går igenom vid ett köptillfälle. Om 

företaget ska efterfråga att säljarna ska ha så pass mycket kunskap så kommer det nästan bli 

ett krav att säljarna har utbildat sig. Är detta ett rimligt krav att ställa? Vi anser att det är ett 

rimligt krav att ställa på så sätt att kunskapen kommer bli viktigt att ha, men vi tänker även att 

mycket kunskap kommer med erfarenhet och att det kanske därför räcker med 

personalutbildningar inom företaget. 

Kanske blir det aktuellt i framtiden att man säljer ett koncept snarare än bara sina 

produkter. En sportartikelsbutik kanske anordnar sport events och en klädbutik 

modevisningar. Allt för att visa vad just de står för samt för att visa upp sig inför kunden. 
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Att erbjuda helservice tror vi kan bli essentiellt för mindre företags överlevnad i 

framtiden. Vi tror att alla butiker, stora som små, kommer behöva satsa på bättre service. 

Dock, som en av intervjupersonerna nämnde, så tror även vi att det kommer bli viktigare då 

de inte har råd att förlora kunder på grund av bristfällig service. Om man vill ta sig in på en 

marknad så är det därför viktigt att ha en kunnig och utbildad personal. Att vara medveten om 

SERVQUAL’s alla parametrar kan erbjuda en fördel då det uppmärksammar faktorer som 

annars hade kunnat tas för givet. En av säljarna ansåg att konsumenterna hade tröttnat på att få 

”hela servicepaketet”, hon ansåg att man som säljare endast skulle satsa på vissa av 

serviceattributen. Vi tror inte att detta är att föredra, för vad spelar det för roll om du har 

världens trevligaste säljare när du bara har öppet en timme per dag, eller om du får en bra 

kontakt till kunden men inte hjälper den när denne vill betala i kassan? Vi anser därför att alla 

delarna i modellen behövs för att skapa en helhet och det skulle därför inte vara lämpligt, 

enligt oss, att ta bort någon del eller inte arbeta med alla delarna samtidigt. 

Att bygga en relation till var kund är både svårt och tar tid att göra. Vi förstår att det är 

nästintill omöjligt att göra det med var kund som besöker ens butik, beroende på hur stor 

kundgenomströmning butiken har, men vi tycker att det är något som borde uppmuntras och 

alltid finnas i bakhuvudet för att bli en framgångsrik säljare.  

Nöjda kunder är lojala kunder och lojala kunder bringar både vinst till företagets kassa 

och skapar en positiv arbetsmiljö till företagets personal.  Att lägga ner lite extra tid på att ge 

kunderna den bästa servicen man kan erbjuda, lönar sig därmed även på långsikt.  

Ingen kan förutse framtiden, inte ens vi, så resultatet i denna uppsats får tas med en 

nypa salt. Det finns inget rätt eller fel, utan man kan endas spekulera i hur utvecklingen 

kommer att se ut. Men för att få en tydligare indikation av vilka krav som kommer ställas på 

säljare på morgondagens marknad så hade vi med fördel behövt till exempel fler respondenter 

från olika geografiska områden, konsumenters synvinkel och önskemål samt mer statistik 

över handelns tidigare utveckling.  

Med hjälp av våra intervjuer, material och litteratur så anser vi att vi uppnått vårt syfte 

med denna uppsats, vilket var att ta reda på hur den personliga servicen mellan kund och 

näringsidkare, i ett mindre klädföretag i konfektionsbranschen, kommer att se ut i framtiden.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

- Namn? 

- Tidigare utbildning? 

- Hur länge har du arbetat som säljare?  

- Vart har du arbetat tidigare? 

- Vart arbetar du idag? 

 

Allmänt och visioner: 

- Varför tror du det är viktigt/inte viktigt med en bra service? 

- Vad är bra service för dig?  

- Varför tror du det är viktigt/inte viktigt med bra säljare? 

- Vilka egenskaper bör en bra säljare ha enligt dig?  

- Vilka egenskaper är mindre bra att ha om man jobbar som säljare? 

- Hur stor roll tror du att säljaren har i kundens köpbeslut?  

- Hur tror du att säljarens roll kommer se ut i framtiden? 

o Kommer den se ut som nu?  

o Kommer den bli viktigare? 

o Kommer den bli mindre viktig? Självbetjäning?  

- Tror du att det kommer bli viktigare att som säljare skapa en personlig relation till 

kunden?  

o Kan det vara bra ur en konkurrens synpunkt?  

 

Servicens många parametrar: 

- Vilken typ av fysiska servicetjänster erbjuder ni i dagsläget? 

- Tror du att det kommer bli viktigt med fler fysiska serviceattribut för att stå sig mot 

konkurrensen i framtiden? Vilka? 

- Som säljare är det viktigt att kunna stå för det man lovar kunderna, t.ex. öppet köp 

m.m. tror ni att det är viktigt att kunden kan känna förtroende för er? 

o Varför? 

o Hur stort förtroende? 

 



II 
 

- Hur viktigt tror du det är som säljare att alltid finnas till hands för kunden, det vill säga 

inte låta kunden stå och vänta i t.ex. ett provrum? Tror du att kunden kan acceptera en 

längre väntetid om hen vet att hen kommer få en bra service till slut?  

- Inom vilka områden tror du att säljaren kommer behöva utveckla sig? 

o T.ex. kunskap om varumärken, materialkännedom, skapa kundlojalitet o.s.v.  

- Anser du att det är värt att lägga ner extra tid och energi för att tillgodose varje kunds 

individuella behov och önskemål för att på så sätt särskilja sig från konkurrenterna 

eller är det bättre att hålla servicen på en generell nivå?  

o Skulle ditt svar bli annorlunda om personen t.ex. hade speciella behov, t.ex. ett 

handikapp.  

o Tror du att det kommer skilja sig åt i framtiden? Kommer man rikta sig mer till 

individen eller till kunderna som en grupp?  

- Tror du att man som säljare gör ett bättre jobb om man ser till alla olika dimensioner 

av service som man kan tillhandahålla kunden?  

 


