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Abstract 

Shopping was previously an activity that mostly women engaged in, but the last few 

decades, more and more men has begun to show interest in fashion and shopping. In this 

paper we have chosen to examine how men behave when they shop fashion clothes and 

how they want to be treated by staff in fashion stores. 

To examine this, interviews with consumers and staff from fashion stores that offer men's 

fashion have been conducted. This essay is written is Swedish. Today there are many 

actors in the fashion industry, giving consumers more options to choose from when they 

go shopping for clothes. This has led to that fashion companies need to make an effort to 

compete with each other on the market. One way to differentiate themselves in the 

market is to offer a high service quality. Store employees have the opportunity to 

influence customers throughout the buying process and therefore the customer service is 

a tool, which companies can use in order to gain competitive advantages. 

The essay writers want to examine whether companies offering menswear are aware of 

the nature of the customer service their consumers expect and want. Between the service 

that customers expect and the service that are then delivered in stores creates a gap 

between expected and perceived service, which can affect whether customers are satisfied 

or not with their purchase. 

Based on collected data, we can establish that the interest in fashion and shopping, among 

men was greater among participating respondents than we expected. Consumers were 

slightly concerned about the service and have high standards for personnel behaviour. We 

therefore believe that men should be seen as actors in the fashion market to a greater 

extent since they seem to inherit a bigger interest for fashion and clothing than expected 

by the essay writers.  

Keywords: customer service, buying behaviour, buying process, SERVQUAL, service 

quality 

 

 
  



 

   

Sammanfattning 

Shopping har tidigare varit en aktivitet som främst kvinnor har ägnat sig åt, men de 

senaste decennierna har fler och fler män börjat visa intresse för mode och shopping. I 

denna uppsats har vi valt att undersöka hur män beter sig när de handlar modekläder och 

hur de vill bli bemötta av personal i butik.  

För att undersöka detta har intervjuer med konsumenter och personal från butiker som 

erbjuder herrmode genomförts. Idag finns det många aktörer inom modebranschen vilket 

ger konsumenter flera alternativ att välja mellan när de ska handla kläder. Detta har lett 

till att modeföretag behöver anstränga sig för att kunna konkurrera med varandra på 

marknaden. Ett sätt att kunna differentiera sig på marknaden är att erbjuda en hög 

servicekvalitet. Butiksanställda har möjlighet att påverka kunder genom hela 

köpprocessen och därför är själva kundbemötandet ett verktyg företag kan använda sig av 

för att vinna konkurrensfördelar.  

Uppsatsens författare vill undersöka huruvida företag som erbjuder herrmode är 

medvetna om vilken typ av kundservice deras konsumenter förväntar sig och vill ha. 

Mellan den service som kunder förväntar sig och den service som sedan levereras av 

butiker skapas ett gap mellan förväntad och upplevd service, vilket kan påverka huruvida 

kunder är nöjda eller inte med sina köp.  

Utifrån insamlat material kan vi konstatera att intresset för mode och shopping bland män 

var större hos deltagande respondenter än vi förväntat oss. Konsumenterna var överens i 

fråga kring bemötande och har höga krav på personalens beteende. Vi anser därför att 

män borde ses som aktörer på modemarknaden i en högre grad då de verkar besitta ett 

högre intresse för mode och kläder än vad uppsatsens författare väntat sig.  

Nyckelord: Kundservice, köpbeteende, köpprocessen, SERVQUAL, servicekvalitet  
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1. Inledning 

Idag finns det många aktörer inom modebranschen vilket ger konsumenter flera alternativ 

att välja mellan när de ska handla kläder. Detta har lett till att modeföretag behöver 

anstränga sig för att kunna konkurrera med varandra på marknaden. Gilmore och Pine 

(2007) menar att shoppingupplevelsen har blivit viktigare, som enligt Wong och Sohal 

(2013) kan påverkas av butikens kundservice. Kundservice har blivit ett aktuellt 

konkurrensmedel för att differentiera sig från andra företag.  

Grönroos (1984) förklarar servicekvalitet som en konsuments omdöme efter en 

jämförelse mellan den kundservice som förväntas och den service som levererats. Buttle 

(1996) förklarar modellen SERVQAUL, som ett verktyg för att mäta och hantera 

servicekvalitet. Modellen grundar sig i att kunders bedömning av den service de erbjuds 

är av stor betydelse. Kunders bedömning av erbjuden service innebär ett gap mellan den 

service kunder förväntar sig och den service som faktiskt levereras. För att mäta 

servicekvalitet använder sig författaren av fem dimensioner vilka är: tillförlitlighet, 

försäkring, påtaglighet, empati och lyhördhet. Enligt Sum och Hui (2009) upplever 

konsumenter att den empatiska servicedimensionen, den personliga service de erbjuds i 

butik är viktigast, alltså den tid och uppmärksamhet de får ifrån butikspersonal. Tidigare 

erfarenheter av service påverkar kunders val av butik mer än tidigare köp, vilket också 

kan stärka företagets kundrelationer. 

Olika gap förklaras av Parasuraman, Valarie, Zeithami och Berry (1985) som kan uppstå 

på grund av företagets servicekvalitet, vilket figuren nedan visar. Gapen handlar om 

vilken typ av service företag planerar att leverera utefter deras uppfattning om kunders 

önskemål och vilken service de kommunicerar att de levererar.  Ytterligare gap modellen 

förklarar, är kunders förväntningar på service och den service som kunder upplever att de 

tagit del av. 

Gezelius och Wildenstam (2011) använder sig av en modell kallad köpprocessen för att 

förstå och undersöka konsumenters beslutsfattande som rör köp. Modellen innehåller fem 

steg vilka är: (1) Behovsidentifikation, (2) Informationssökning, (3) 

Alternativutvärdering, (4) Köp och (5) Utvärdering efter köp. Vi är främst intresserade av 

de fyra första stegen, alltså själva köpet och de steg som leder fram till köp samt hur män 

beter sig i dessa steg. I Figur 1 ovan har uppsatsens författare lagt en gapanalys utifrån 

SERVQUAL och modellen köpprocessen bredvid varandra. Köpprocessen ligger bredvid 

kundens serviceutvärderingsprocess, då vi anser att dessa kan ske parallellt med varandra. 

I uppsatsen undersöks det hur män handlar mode samt hur de vill bli bemötta i butik och 

vilken service de önskar. Uppsatsen undersöker också hur företag uppfattar kunders 

önskemål om service, för att med hjälp av insamlat material kunna föreslå hur företag kan 

förbättra sin service. En fördel med köpprocessen som modell är att den är enkel och vi 

anser därför att den bör vara ett passande hjälpmedel under vår studie. SERVQUAL- 

gapanalys anser vi kan vara ett verktyg för att mer ingående kunna undersöka de gap som 

finns när det gäller företags och kunders uppfattning och hur företag kan minska dessa. 

Vi anser att modellerna kan komplettera varandra och är passande verktyg för analys.  
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 Figur 1. SERVQUAL-gapanalys och köpprocessen. Parasuraman et al. (1985) och 

Gezelius och Wildenstam (2011). 

Heskett, Jones, Loveman, Sasser Jr och Schlesinger (1994) presenterade Service Profit 

Chain, en modell som hanterar intern och extern servicekvalitet. Intern servicekvalitet 

handlar om hur ett företagets ledarskap fungerar och hur anställdas arbetsmiljö ser ut, 

vilket enligt författarna kan påverka ett företags externa servicekvalitet. Det är den 

service kunderna får ta del av, vilket kan påverka ett företag positivt eller negativt 

beroende på den service som levereras till kunder.  

1.1 Problematisering 

Shopping har tidigare varit något som, enligt Dholakia (1999) kvinnor och inte män, 

ägnat sig åt och menar att detta hänger ihop med att shopping ingick i sysslor som en del 

av hushållsarbetet, vilket tidigare varit främst en kvinnosyssla. Idag är detta inte längre 

fallet, då könsroller förändras och de ansvar som hör till hushållsarbetet inte enbart faller 

på kvinnor. Idag ägnar sig fler män åt shopping och uppsatsens författare är intresserade 

av hur mäns köpprocess ser ut och om modeföretag är medvetna om hur män beter sig 

när de handlar mode. Uppsatsens författare vill påstå att det generellt finns förutfattade 

meningar om hur män beter sig när de handlar kläder, men att det inte finns mycket 

dokumenterat om hur de faktiskt agerar. De schablonbilder vi har stött på, är till exempel, 

att män inte tycker det är roligt att handla kläder, att de har dåligt tålamod och helst gärna 

inte besöker fler butiker än de måste, och köper det första plagget som uppnår kraven de 

ställer. Uppsatsens författare ställer sig frågande till om det ligger någon sanning i 
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generella påståenden som dessa, och vill därför undersöka mäns köpbeteende när de 

handlar kläder.  

I sin forskning visar Herter, dos Santo och Costa Pinto (2014) att män under de senaste 

decennierna i allt högre grad börjat handla modekläder. Med tanke på den ökande 

betydelsen av män som konsumenter i shoppingsammanhang, bör återförsäljare förstå 

skillnaderna mellan män och kvinnors shoppingbeteenden. Buttle (1996) förklarar att en 

konsuments bedömning av ett företags service och kundbemötande är viktigt, och att det 

uppstår ett gap mellan den service kunden förväntar sig och den service som levereras. Så 

vet företag vilken service män som konsumenter vill ha och förväntar sig, och vilken 

service de alltså borde leverera?  

Grönroos (1984) förklarar att aktiviteter som detaljhandeln sysslar med, som 

prismärkning och annonsering, kan användas för att skapa löften för att nå ut till kunder. 

Dessa löften har till exempel en påverkan på kundens förväntningar om den service 

företaget kommer att erbjuda, och påverkar hur gapet (Buttle 1996) mellan förväntad och 

levererad service ser ut. Betydelsen av den personliga servicen har tidigare nämnts som 

en generellt viktig faktor i köpprocessen. Men med tanke på det som sagts ovan kan det 

finnas anledning till att ifrågasätta om detta generellt gäller även för män och om 

modeföretag behöver ta hänsyn till detta när de utformar den personliga servicen.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera mäns köpbeteenden utifrån 

köpprocessen när de handlar modekläder samt att föreslå en metod för en mer anpassad 

kundservice.  

1.4 Forskningsfrågor 

Q1. Hur ser mäns köpprocess ut för modekläder? 

Q2. Vad är viktigt för män vid bemötandet i butik? 

Q3. Hur behöver butiker med herrsortiment agera för att bemöta sina kunder på 

ett tillfredsställande sätt? 

1.3 Avgränsning 

För intervjuerna har vi har valt att göra en avgränsning till människor som identifierar sig 

som män i åldern 20 till 26 och konsumerar herrkläder. De anställda vi har valt att 

intervjua är individer som arbetar i modebutiker som erbjuder herrmode och har daglig 

kontakt med kunder. Vi har också valt att fokusera på de fyra första stegen i modellen 

köpprocessen, (1) Behovsidentifikation, (2) Informationssökning, (3) 

Alternativutvärdering och (4) Köp, med fokus på butiksbesöket.  
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2. Metod 

I följande uppsats används personliga intervjuer som primärdata, vilket är en explorativ 

metod och sägs ge en personlig kontakt som i sin tur leder till att respondenten förstår och 

besvarar alla frågor. En personlig intervju är en kvalitativ undersökning vilket 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) menar genererar konceptuella 

beskrivningar av verkligheten, där helhetsförståelsen och sammanhanget är viktigast. 

Denna data används för att bygga teorier, teoretiska hypoteser eller praktiska hypoteser 

och utgörs främst av ord, text och handlingar där den underliggande meningen och 

innebörden fokuseras. Den sekundärdata som använts, innefattar facklitteratur som 

kursböcker, vetenskapliga artiklar och rapporter som är relevanta för undersökningen.  

Reliabilitet beskrivs enligt Harboe (2013) som tillförlitlighet och hur stabilt det insamlade 

datamaterialet är. De faktorer som bör ifrågasättas kan vara om respondenternas svar 

överensstämmer med verkligheten, vilket kan bero på medveten eller omedveten motvilja 

till undersökningen, att respondenten ljuger eller inte är tillräckligt uppmärksam eller 

liknande. Reliabilitet beskrivs även av Christiansen et al. (2010) som kan handla om i 

vilken grad undersökningsresultatet kan upprepas om studien skulle göras på ett likartat 

sätt. Validitet innefattar enligt Harboe (2013) om att alla faser i en undersökning ska vara 

relevanta och giltiga ska en “röd tråd” genomsyra hela arbetet. Det ska finnas ett 

sammanhang inom arbetets egna ramar och alla delar ska vara relevanta i förhållande till 

problemformuleringen. Reliabilitet och validitet för undersökningarna presenteras efter 

respektive studie i metodstycket. 

Intervjuer har gjorde dels med butikspersonal och dels med konsumenter för att få både 

konsument- och modeföretagsperspektiv i undersökningen. Alla respondenter har valts att 

hålla anonyma och vi har även valt att hålla företagen anonyma vid studien med 

butikspersonal. Antalet intervjuer blev tio stycken, fyra stycken butiksanställda och sex 

stycken konsumenter, då svaren hos respondenterna var liknande och få nya svar 

uppkom, drog vi slutsatsen att det var tillräckligt antal intervjuer för att nå så kallad 

empirisk mättnad som beskrivs av Bryman och Bell (2015) är en punkt där nya data inte 

längre ger någon ny information.  

2.1 Intervjuernas genomförande  

Harboe (2013) menar att en bra frågeguide ligger till grund för en bra kvalitativ intervju. 

En frågeguide innefattar frågor som förberetts innan intervjun vilken används som stöd, 

mer eller mindre, under intervjuns gång. Två frågeguider har gjorts, en för konsumenter 

(Bilaga 1) och en för butiksanställd (Bilaga 2), med ett antal öppna frågor som grund 

vilka sedan gett utrymme för följdfrågor för att de som intervjuats ska prata djupgående 

om de ämnen som frågorna rör. Dessa frågeguider har båda utgått ifrån modellen 

köpprocessen och frågorna har formulerats utifrån köpprocessens olika steg. Alla 

intervjuer har spelats in för att sedan transkriberas. Ingen av respondenterna reagerade 

negativt på att ljudupptagning användes och verkade inte påverkas av det i sina svar. 

Ljudinspelningar från samtliga intervjuer finns i uppsatsens författares ägor. 

De två studierna kan kopplas samman med uppsatsens forskningsfrågor, vilka kan 

besvaras genom båda studierna utifrån två olika perspektiv. De två första 
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forskningsfrågorna besvaras främst av konsumentstudien, men även studien med 

butiksanställda ger ett kompletterande perspektiv. Sista forskningsfrågan besvaras av 

båda studierna men utifrån olika perspektiv.  

Studie med konsumenter 

Namn            Ålder och ort         Datum        Plats 

Konsument A 24 år, Borås. 2016-04-18 Borås, café 

Konsument B  23 år, Göteborg. 2016-04-19 Göteborg, café 

Konsument C 21 år, Stockholm. 2016-04-20 Göteborg, café 
Konsument D 23 år, Stockholm. 2016-04-22 Konsumentens lägenhet i 

Stockholm 
Konsument E 23 år, Borås. 2016-04-25 Borås, café 
Konsument F 26 år, Linköping. 2016-05-08 Konsumentens lägenhet i 

Lindome 

För att hålla en hög validitet i arbetet har vi intervjuat respondenter som stämmer överens 

med den avgränsning som gjorts i arbetet då de identifierar sig som män och konsumerar 

herrkläder. Utifrån den tidigare nämnda teori av Dholakia (1999) som beskriver att män 

ägnar sig mer åt att handla kläder idag än tidigare, valdes att intervjua unga män i åldern 

20-26 vilket då upplevdes som mer relevant än en äldre åldersgrupp. Detta för att 

undersöka om det påståendet stämmer. Reliabiliteten i studien anser vi vara hög dels 

eftersom vi har valt att hålla respondenterna anonyma för att ge ärligare, öppnare och mer 

trovärdiga svar. Vi har valt att behålla respondenternas ålder och bostadsort då det 

upplevs ge en tydligare bild av att respondenten stämmer in i avgränsningen. Intervjuer 

med konsumenter har skett efter avtalad. Intervjuerna har skett i neutrala miljöer som inte 

anses ha någon betydande roll för den insamlade data i denna uppsats då svaren varit 

trovärdiga och respondenterna inte upplevts reagera avgörande på miljön de intervjuats i.  

Intervjuerna inleddes med att respondenten fick berätta om sig själv och vad personen 

hade för kläder på sig och varför han köpt dem. Detta för att respondenten ska känna sig 

mer bekväm och bli mer öppen för att svara på kommande frågor. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att intervjuns inledande är avgörande, då respondenten kommer besvara 

intervjufrågorna mer öppet om de känner sig bekväma. De mer känsliga och de frågorna 

som behövs mer energi på ställs helst i mitten av intervjun. 

Studie med butiksanställda 

Namn   Titel   Datum   Ort 

Butiksanställd A Kostymansvarig.  2016-04-18 Göteborg 

Butiksanställd B Butikschef. 2016-04-19 Kungsbacka 
Butiksanställd C Butikssäljare. 2016-04-29 Göteborg 
Butiksanställd D Butikssäljare. 2016-05-13 Göteborg 

Intervjuerna med butikspersonal skedde på respondentens arbetsplats efter avtalad tid. 

Även dessa intervjuer inleddes med att respondenten fick berätta om sig själv och hur det 
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kom sig att personen hamnat på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt resulterar detta i att 

respondenten känner sig mer bekväm och öppen för att svara på kommande frågor.  

Vi ser att reliabiliteten är hög trots valet att låta respondenterna vara anonyma, eftersom 

det troligtvis ger ärligare svar. Arbetstitel för respektive anställd valdes att behållas då 

detta ger tydligare bild över den anställdes roll och bidrar till trovärdighet och förståelsen 

för vad respondenten har för relation till sin kund. Flera av dem har många års erfarenhet 

från branschen och att nämna deras namn och arbetsplats i uppsatsen hade bidragit till 

ökad trovärdighet. De butiksanställda vi har valt att intervjua anser vi hålla en hög 

validitet då de arbetar i klädbutiker som säljer herrmode. Dessa har valts utifrån att deras 

kunder som handlar i butikerna är stämmer överens med den avgränsning som gjorts.  

3. Teori 

3.1 SERVQUAL 

SERVQUAL är en modell vilken Buttle (1996) förklarar som ett verktyg för att hantera 

och mäta servicekvalitet. Modellen grundar sig i olika dimensioner av service, vilket från 

början var tio stycken, men som sedan omvandlades till fem olika dimensioner: 

tillförlitlighet, försäkring, påtaglighet, empati och lyhördhet. Enligt Sum och Hui (2009) 

innefattar tillförlitlighet en säljares förmåga att prestera service vid rätt tidpunkt, på ett 

tillförlitligt och konsistent vis. Försäkring är säljarens artighet och kompetens att 

inspirera samt bygga tillit och självförtroende. Påtaglighet är demografiska egenskaper 

som säljarens ålder, kön, klädstil och fysisk attraktivitet. Empati innefattar den 

individuella uppmärksamhet och omtänksamhet som säljaren erbjuder kunder. Lyhördhet 

handlar om huruvida säljaren är villig eller redo att erbjuda service.  

En undersökning genomfördes av Sum och Hui (2009) med SERVQUAL-modellen, där 

målet var att undersöka vilken dimension av en säljares service som var viktigast för 

kundlojalitet i modebutiker. Kundlojalitet innebär att en kund har en fördelaktig attityd 

gentemot ett specifikt varumärke samt att köp av just de varumärken eller från en specifik 

butik upprepas. Konsumenter upplever att den empatiska dimensionen av service de 

erbjuds i butik är viktigast, alltså den individuella tid och uppmärksamhet de får ifrån 

butikspersonal. 

Sum och Hui (2009) menar att interaktionen mellan kund och säljare i en 

detaljhandelsmiljö innebär en unik och viktig dimension av prestationen, och att denna 

interaktion kan ha en stark påverkan på kundlojalitet. Det finns också två viktiga faktorer 

som kan påverka kundlojalitet och säljarens servicekvalitet, vilket är prisnivån som är satt 

av modeföretaget och konsumentens demografiska egenskaper. Med demografiska 

egenskaper menas att till exempel en konsument med högre inkomst kan föredra 

modebutiker som erbjuder en hög servicekvalitet, men att en konsument med lägre 

inkomst inte förväntar sig en hög servicekvalitet från säljare hos modeföretag. 

Artikelförfattarna förklarar också att en undersökning visade att det finns en direkt 

koppling mellan bra och dålig service i butik och den service som erbjuds av säljare. 

Undersökningen visade också att många konsumenter vill bli hälsade på när de går in i en 

butik, vilket de menar hör till tillförlitlighetsdimensionen som innefattar säljarens artighet 

och kompetens att bidra till konsumentens tillit och självförtroende. Det framkom även 
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att konsumenterna inte ville bli fortsatt tillfrågad eller pressat till att köpa produkter efter 

att de sagt att de inte är intresserade av produkten. De flesta konsumenter ville att säljare 

ska lyssna på och hjälpa konsumenten, men inte pressa att handla mer.  

 

Figur 2. SERVQUAL - Gapanalys. Parasuraman et al. (1985) 

SERVQUAL-modellen menar, enligt Buttle, (1996) att en konsuments bedömning av 

servicekvalitet är viktig och skapar ett gap mellan den service konsumenter förväntar sig 

och den service som levereras till dem. Figuren ovan (figur 3) visar fem olika gap som 

enligt Parasuraman et al. (1985) kan uppstå på grund av företagets servicekvalitet. Gap 1 

förklarar den skillnad som kan uppstå mellan företagets uppfattningar om kundens 

önskemål och kundens faktiska förväntningar på företagets service. Gap 2 uppstår mellan 

företagets uppfattning om kundens önskemål och företagets egen servicespecifikation, 

alltså den service som företaget planerar att leverera till sina kunder. Gap 3 innefattar 

skillnaden mellan den specificerade servicen och den service som faktiskt levereras till 

kund. Gap 4 är den externa kommunikation från företaget som kunden tar del av, vilken 

kan påverka kunders förväntningar om service. Gap 5 är den skillnad som uppstår mellan 

kundens förväntningar på service och den service som faktiskt levereras.  

Grönroos (1984) förklarar att traditionella marknadsföringsaktiviteter så som prissättning 

och annonsering kan användas för att ge löften till konsumenter, vilka i sin tur påverkar 

hur kunder förväntar sig att servicen ska se ut hos företaget. Andra faktorer som påverkar 

den förväntade servicen är till exempel traditioner och olika ideologier så som religion 

och politiskt intresse samt kommunikation med andra konsumenter. Tidigare erfarenheter 

av service påverkar också hur kunden förväntar sig att bli bemött och vilken service som 

förväntas. Författaren förklarar också att den upplevda service påverkar framtida 

butikserfarenheter och vilken service kunden då förväntar sig. 
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3.2 Köpprocessen 

 

Figur 3. Köpprocessen. Gezelius och Wildenstam (2011).  

Gezelius och Wildenstam (2011) beskriver köpprocessen som en modell för att beskriva 

konsumenters beslutsfattande. Modellen hanterar alla olika typer av köp och de fem 

stegen är: (1) Behovsidentifikation, (2) Informationssökning, (3) Alternativutvärdering, 

(4) Köp och (5) Utvärdering efter köp. De olika stegen i modellen har olika stor betydelse 

beroende på vilken typ av köp det gäller. Enklare köp går fortare och konsumenten lägger 

inte så stor vikt vid de olika stegen medan mer komplicerade köp av dyra produkter ofta 

innebär betydligt större engagemang. Denna modell kan även liknas med den modell för 

konsumenters beslutsfattande som Solomon, Barmossy, Askegaad och Hogg (2013) 

beskriver, vilken också består av likvärdiga fem steg. 

Enligt Hernant och Boström (2011) har marknadsföraren möjlighet att påverka 

konsumenten under hela förloppet, medan en butiksansvarig framförallt kan påverka 

informationssökningen, alternativutvärderingen och köpet. Om butiksansvarig eller 

marknadsförare lyckas eliminera konkurrenterna från konsumenternas minne redan i sök- 

eller utvärderingsfasen står de starkt gentemot sina konkurrenter. Det kan tyckas att 

köpprocessen är en process i konsumentens huvud som butiken inte kan påverka, men 

faktum är att butiken i hög grad kan påverka kunden i köpprocessen, framförallt om 

kunden kommit in i butiken.  

Köpprocessens första steg behovsidentifikation, viket beskrivs av Gezelius och 

Wildenstam (2011) som olika typer av behov som uppstår vilka kan vara fysiska, sociala 

eller psykologiska. Behovsidentifikationen kan ske innan en kund besöker en butik, men 

kan också uppstå i butiken. Behovet kan även beskriva ett problem som uppstår och som 

kan lösas med hjälp av produkt. Något som ofta misstolkas i detta steg är att behov 

likställs med nytta, men behov hör ihop med kunden medan nytta är kopplat till 

produkten. Dessutom är inte behov enbart funktionella och rationella utan kan också vara 

av renodlat social och psykologisk karaktär. Det förklaras av Solomon et al. (2013) att 

problem eller behov kan uppkomma som ett faktiskt behov eller ett ideellt behov. Ett 

faktiskt behov kan innefatta att en konsument får slut på bensin i bilen, och ett faktiskt 

behov efter bränsle uppstår. Ett ideellt behov kan istället vara ett ”behov” av en ny, dyr 

och snabb bil. Faktiska behov kan uppstå när en produkt har tagit slut så som bränsle, 

medan ideella behov kan uppstå till exempel när konsumenten ser reklam om en bil som 

är bättre eller annorlunda än den bilen som redan ägs. 

Informationssökningen innebär att konsumenten har identifierat sitt behov eller problem 

och därefter söker ett sätt att kunna täcka det. Det finns intern sökning som innebär att 

konsumenten söker i sitt långtidsminne för att hitta det kunden letar efter. När den interna 

sökningen inte räcker till fortsätter informationssökningen externt, vilket innefattar allt 

från att diskutera med andra, söka information via internet och så vidare. Generellt kan 

det sägas att ju mer engagerade konsumenter, desto mer information kommer de att söka 
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(Gezelius och Wildenstam, 2011). Solomon et al. (2013) beskriver att det finns flera sätt 

informationssökningen kan ske på. Förköps-sökning sker när konsumenten söker efter 

specifik information innan ett köp. Det finns också pågående sökning, som kan vara till 

exempel när shoppingintresserade letar efter information bara för sakens skull eller för att 

hålla sig uppdaterade. 

Hernant och Boström (2011) beskriver, att något som nästintill går parallellt och växelvis 

med informationssökning hos en konsument, är alternativutvärdering, processens tredje 

steg. Alternativutvärdering handlar om att konsumenten överväger olika alternativs 

möjlighet att uppfylla de behov som har identifierats. Beslutsfattande och utvärdering 

görs enligt Solomon et al. (2013) utifrån många olika perspektiv såsom pris, varumärke, 

var du tänker inhandla din produkt, om du tänker köpa på samma ställe och på samma 

sätt som förra gången, med mera. Ofta handlar idag människor även på impuls utan att 

lägga någon vidare vikt på omfattande informationssökning och alternativutvärdering. 

Människor betraktas traditionellt sett som rationella i sina beslutstaganden, alltså samlar 

in all den information som behövs och jämför noga och objektivt alternativ för att nå ett 

beslut. 

Det steg som tolkas som minst komplicerat i processen är enligt Hernant och Boström 

(2011) själva köpet. Det som tas hänsyn till här är var köpet genomförs, som kan vara till 

exempel i butik, via postorder eller internet. Det vanligaste inköpsstället är idag 

fortfarande butik, även om det har uppkommit viss konkurrens av distanshandeln. I E-

barometerns helårsundersökning för 2015, framgår det att 12% av handel kläder och skor 

skedde på internet under 2015 (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research 2016). 

Valet av inköpsställe sker enligt Hernant och Boström (2011) i stort sett på samma sätt 

som valet av produkt där konsumenten tar hänsyn till prisnivå, utbudets kvalitet och 

unika egenskaper. Konsumenter har oftast en aning om vilka butiker som säljer 

produkten de vill köpa och inte. Det är vanligt att konsumenter gör sitt köp utifrån 

bekvämlighet. Solomon et al. (2013) förklarar att detta perspektiv är begränsande då de 

flesta köpbeslut inte är så rationella, även om konsumenter i flera fall mer eller mindre 

genomgår modellen. Konsumenter går inte konsekvent igenom alla de steg varje gång de 

köper en produkt. Det skulle helt enkelt ta för mycket tid. 

Sista steget i köpprocessen är utvärdering efter köp, då kunden konsumerar och använder 

det som har köpts och beslutar om köpet var bra eller inte. Ett köp där produkten lever 

upp till det som kunden efterfrågat är ett lyckat köp, inte bara för konsumenten utan även 

för butiken och marknadsföraren (Hernant och Boström, 2011). 

Solomon et al. (2013) beskriver, att modellen för konsumenters beslutsfattande är 

användbar för att strukturera och dela upp sekvenser, men att den inte fullt ut kan förklara 

konsumenters beslut. Framförallt eftersom att de tre första stegen inte sker separat, utan 

påverkas av varandra och av yttre influenser. Vidare är människor sociala varelser och få 

problem eller behov som uppstår hos konsumenten, är riktigt individuella utan handlar 

ofta om att människor vill passa in i samhället och göra som andra. Människor påverkas 

av familj, vänner, kollegor och av andra i sin omgivning vilket har effekt på hur personer 

upplever behov, var och hur de söker alternativ och vad de köper. 
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3.2 Kommunikation och kundservice 

Två viktiga förutsättningar för en bra butikssäljare förklarar Klackenberg (2011) i sin 

rapport, är att kunna ge service och att bemöta kunder på ett positivt sätt, där den 

kommunikativa förmågan spelar stor roll. Ofta har butikssäljaren en rådgivande roll, och 

hjälper kunden med att identifiera behov och att hitta lösningar. Personalen spelar en 

viktig roll för att kommunicera och återspegla konceptets bärande värden. Hernant och 

Boström (2011) beskriver vidare att kunden utvärderar de personer som han eller hon 

stöter på i butiken och den fysiska omgivningen i butiken. Kundmötet kan beskrivas i ett 

antal olika steg, där personalens lyhördhet, smidighet och anpassningsförmåga till den 

enskilda konsumenten i de olika stegen ofta är avgörande för om kunden kommer till 

steget köp i köpprocessen. Enligt Gilmore och Pine (2007) och Lewis och Bridger (2000) 

så har shoppingupplevelsen blivit allt viktigare för konsumenter. Allt fler kunder väljer 

att köpa produkter och tjänster utifrån den service och upplevelse kunder får när de 

konsumerar. Kundservice har blivit ett stort konkurrensmedel för att skilja sig från andra 

företag.  

Sum och Hui (2009) förklarar att Grönroos (1984) definierar servicekvalitet som en 

persons upplevda omdöme som resultat av en utvärderingsprocess där kunden jämför sina 

förväntningar på service med den service de faktiskt upplever att de mottagit. Heskett et 

al. (1994) presenterade en modell som kallas för Service Profit Chain (SPC), vilken 

handlar om intern och extern servicekvalitet. 

 

Figur 4. Service Profit Chain. Heskett, Jones, Loveman, Sasser Jr och Schlesinger (1994).  

Wickelgren, Kazemi, Andersson och Tengblad (2012) förklarar att ett väl fungerande 

ledarskap och bra arbetsförhållanden för personal leder till intern servicekvalitet, vilket 

företag kan ha nytta av. Rapportens författare menar att en bra intern servicekvalitet leder 

till nöjda anställda som trivs och mår bra på sin arbetsplats, vilket i sin tur kan leda till en 

högre grad av lojalitet hos anställda som bryr sig om företaget och är intresserade av att 

det går bra för företaget. Nöjda och lojala anställda bidrar till företagets externa 

servicekvalitet, alltså den service som levereras till företagets kunder. En hög extern 

servicekvalitet kan bidra till att kunderna blir nöjda, och möjligtvis till återkommande 

och lojala kunder. Modellen menar att bra intern och extern servicekvalitet kan leda till 

en ökad tillväxt och lönsamhet hos företaget. Modellen anses fungera i teorin, men är 

problematisk att undersöka i praktiken då det är svårt att koppla ett företags tillväxt direkt 

till de tidigare stegen i modellen, eftersom det kan finnas flera faktorer som också 

påverkar företagets tillväxt och lönsamhet.  
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3.3 Hedonistiskt och utilitaristiskt shoppingbeteende  

När konsumenter köper kläder har de olika typer av underliggande känslor och motiv, 

förklarar Epuran, Gârdan, Gârdan och Bumbas (2015). Det finns två olika typer av 

emotionella motiv, vilka kallas för hedonistiska och utilitaristiska och påverkar 

konsumenters beteende. Ett hedonistiskt beteende karakteriseras av njutning och känslor, 

medan ett utilitaristiskt beteende utgörs av praktiska och rationella motiv. 

Artikelförfattarna menar att en komplex blandning och både hedonistiska och 

utilitaristiska motiv resulterar i hur individer köper och konsumerar kläder. 

Motivation för att handla kläder grundas i det värde en konsument applicerar på shopping 

och de nöjen som kunden söker förklarar Kang och Park-Poaps (2010). 

Shoppingmotivation delas upp i två kategorier, hedonistiska och utilitaristiska drifter. 

Traditionellt har forskare sett på konsumtionsbeteende från ett utilitaristiskt perspektiv 

som en rationell process. Det har ansetts att shopping grundas i ett behov för en specifik 

produkt, men senare har forskare övergett det utilitaristiska perspektivet och börjat 

undersöka hedonistiska värden som motiv för shopping. Dessa hedonistiska motiv kan 

vara till exempel att shoppa på fritiden, för rekreation och för nöje. Utilitaristiska 

shoppingmotivationer är uppgifts-orienterade där konsumenten ses som en problemlösare 

vars motivationer är rationella och kognitiva. En konsument med utilitaristisk 

shoppingmotivation har avsikter eller begär att köpa produkter effektivt och rationellt. 

Hedonistiska shoppingmotiv däremot, karaktäriseras av en konsuments önskan att ha 

roligt och att vara lekfull. Hedonistisk shopping innefattar fantasi, sensorisk stimulation, 

upphetsning, nöje, nyfikenhet och eskapism. 

Solomon et al. (2013) menar även de att det finns olika motiv för att handla och förklarar 

att shopping är ett sätt att införskaffa behövda produkter och tjänster, men att sociala 

motiv för shopping också är viktiga. Vissa människor handlar när de inte nödvändigtvis 

planerat att handla, medan andra människor bara handlar när det är nödvändigt. Bokens 

författare menar att det är viktigt att detaljhandeln förstår att det finns en stor variation av 

shoppingmotiv eftersom att motiven påverkar hur konsumenter utvärderar olika aspekter 

av deras detaljhandelsupplevelse. Shopping som aktivitet kan ha hedonistiska eller 

utilitaristiska motiv, vilka används av forskare för att bedöma konsumenters 

underliggande anledningar för att shoppa.  

Europeiska forskare har identifierat dimensioner av hedonistiska shoppingmotiv, vilka 

enligt Solomon et al. (2013) är förväntad användbarhet, rollantagande, valoptimering, 

förhandling, anslutning, makt/auktoritet och stimulans. Förväntad användbarhet innebär 

att konsumenten har en önskan av innovativa produkter, förväntan av förmåner eller 

andra hedonistiska förmåner som kan erbjudas av att införskaffa en produkt. 

Rollantagande är när en konsument tar sig an en kulturellt föreskriven roll gentemot 

shopping, så som att noggrant analysera produkter och priser samt eventuellt att diskutera 

med andra konsumenter. Valoptimering handlar om att en konsument har en önskan att 

hitta det absolut bästa köpet. Förhandling innefattar en form av sportslig njutning genom 

att söka ekonomiska fördelar och genomföra fördelaktiga köp prismässigt genom 

interaktionen med säljare. Anslutning handlar om att till exempel shoppinggallerior är en 

naturlig plats för att ansluta sig till och möta andra människor, och att sådana platser 

därför är typiska mötesplatser. Makt och auktoritet handlar om att en konsument 

uppskattar att ge sig in i ett maktspel med butikspersonal och vill gärna känna sig viktig 
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och överlägsen personalen. Den sista dimensionen kallas för stimulans och innefattar att 

konsumenter söker efter nya och intressanta produkter och shoppar endast för att de 

finner det roligt och stimulerande.  

Dimensionerna som förklaras av Solomon et al. (2013) kan användas för att kunna 

identifiera vilka motiv en konsument har. Konsumenter kan också segmenteras utefter 

deras shoppingorientering, alltså deras generella attityder gentemot shopping. Dessa 

attityder kan variera hos en konsument beroende på olika produktgrupper, till exempel 

känner sig ofta människor osäkra i visningssalar för bilar, men trivs bättre i bokbutiker. 

En konsuments attityder påverkar vilka typer av shoppingmiljöer som är attraktiva och 

oattraktiva för konsumenten. En konsument som endast snabbt vill köpa en produkt kan 

finna musik, färger och komplex layout distraherande samtidigt som en annan konsument 

som tycker om att gå och titta i butiker uppskattar den sensoriska stimulationen. Vilken 

kultur människor lever i påverkar också hur de känner inför shopping. 

Solomon et al. (2013) förklarar och ger exempel på shoppingtyper, vilka är den 

ekonomiska shopparen, den personifierade shopparen, den etiska shopparen, den 

likgiltiga shopparen, rekreationsshopparen och till sist shopparen som avskyr att shoppa. 

Den ekonomiska shopparen är rationell, målmedveten och framförallt intresserad av att 

använda sina pengar på bästa vis. Den personifierade shopparen är en människa som 

bildar starka band till butikspersonal och handlar helst där kunden känner personalen. 

Den etiska shopparen bryr sig om människor som har det sämre ställt och stödjer oftast 

lokala butiker snarare än större kedjeföretag. Den likgiltiga shopparen tycker inte om att 

handla och ser det som en otrevlig men nödvändig syssla. Rekreationsshopparen är en 

konsument som ser shopping som en fritidssyssla och tycker att shopping är roligt och 

socialt. Den sista typen som tas upp som exempel är konsumenten som avskyr att shoppa 

och som tycker att det endast är otrevligt och jobbigt.  

3.4 Mäns konsumentbeteende  

Dholakia (1999) förklarar att shopping är en sysselsättning som har störst positiva 

egenskaper kring att kommunicera i samband med att göra ett arbete. Shopping kan 

upplevas vara en källa till avkoppling men samtidigt en vardagsrutin. Ämnet förknippas 

ofta med kvinnor och att aktiviteten kan kopplas till stress, sociala roller och teknisk 

utveckling. Forskningsrapporten Going Shopping: Key determinants of shopping 

behaviors and motivations av Dholakia (1999) granskar bland annat gifta hushåll i 

relation till shoppingbeteende och motivation till att shoppa. De studerar kön och 

ansvarsområden inom hushållet. Det studeras, bland annat, att män har en betydande roll i 

shoppingverksamhet speciellt gällande hushåll och livsmedelsinköp. Dock visar 

forskning på att kvinnor har ansvaret för hushållsinköp. Shopping upplevs som tidigare 

nämnts både som nöje och avkoppling men också som en hushållsrutin. Aktiviteten 

förknippas främst med kvinnor och att män handlar när de behöver det. Lika många män 

och kvinnor undersöks som konsumenter och det resultat som Dholakia (1999) kommit 

fram till har varit att män associerar shopping som en könsaktivitet och inte främst som 

nöje. 

Herter, dos Santo och Costa Pinto (2014) skriver om hur det har skett en väsentlig tillväxt 

hos män gällande shopping. Den visar även på hur positiva känslor växer hos män när 

butiksmiljön upplevs som bättre. De är i regel mer nöjda, kan rekommendera och även 
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vara en återkommande kund. Framträdandet av positiva känslor hos män ökar i sin tur 

kundbeteendet som kan uppnå samma nivå som hos kvinnor. Artikeln visar även hur 

negativa känslor påverkar köpupplevelsen mer hos kvinnor än hos män. Dholakia (1999) 

visar på liknande forskning som tidigare nämnts där shoppingbeteende diskuteras och att 

intresset för att shoppa kan öka om upplevelsen tilltalar. En artikel av Torres, Summers 

och Belleau (2001) visar på hur det har skett förändringar i mäns livsstil och hur det i sin 

tur har lett till utveckling i herrindustrin. I studien undersöks hur tillfredsställelse upplevs 

av män som konsumenter när de handlar personliga inköp såsom kläder. Olika attribut 

anses viktiga för män i deras shoppingbeteende i form av pris, kvalité och urval av 

valmöjligheter.  

Författarna Torres, Summers och Belleau (2001) beskriver hur mäns livsstil i takt med 

arbetskrav började ändras och hur män krävde en bredare variation på kläder och 

modeprodukter. Anledningen till det var för att kunder ville uttrycka sin personliga stil i 

kombination med bekvämlighet. De anser att män är betydligt mer intresserade av att 

bygga en modern och bekväm garderob och att de är aktiva i inköpsvalen. Något som 

menas vara framgångsrikt för detaljhandlare är kundtillfredsställelse. Det handlar om att 

identifiera behov och kundnöjdhet. Att dra lärdom av tillfredsställelse och även 

missnöjda kunder kan vara avgörande när företag utvecklar och tar fram 

marknadsföringsstrategier för att locka konsumenter. Torres, Summers och Belleau 

(2001) stärker den teori som Herter, dos Santo och Costa Pinto (2014) skriver om hur 

viktigt det är med butiksattribut som i sin tur påverkar mäns känslor positivt när de 

shoppar kläder. 

Steen och Ström (2012) genomförde en marknadsundersökning med syfte att se om det 

finns skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattningar och beteende inom shopping. 

Detta blev i sin tur en rapport som heter Vad män vill ha där författarna går djupare in på 

ämnet och undersöker de faktiska likheter och skillnader som förekommer mellan 

kvinnor och män när det shoppar. Undersökningen gjordes på 500 kvinnor och 500 män i 

åldern 16 – 65 år. De kom bland annat fram till, utifrån respondenternas svar, att män är 

mer planerade när det gäller inköp av kläder och skor medan kvinnor planerar inköp in 

andra kategorier mer som; hälsa och skönhet eller möbler. I marknadsundersökningen 

visade det sig att män har en större tendens till att slutföra ett köp efter att de provat 

kläder, än kvinnor. Hälften av männen i undersökningen slutför köpet medan bara en 

fjärdedel av kvinnorna kom till kassan efter att provat plagg.  

Rapporten av Steen och Ströms (2012) visar också på att kvalité på kläder och skor är 

viktigare för män än för kvinnor. Höginkomsttagande män uttryckte att kvalité var viktigt 

medan priset på ett plagg var oviktigt. Utifrån ett informationssökningsperspektiv visade 

det sig att kvinnor lägger mer tid på att inspireras av magasin och tidningar än män. 

Däremot fanns ett större intresse hos män i 30-årsåldern att låta sig inspireras av sociala 

medier som Facebook och bloggar. Resultaten visade även på hur män i större 

utsträckning handlar mer kända varumärken, trots att det i stort sett var lika viktigt med 

välkända varumärken för både män och kvinnor.  

3.5 Sammanfattning av teori 

Utifrån den teori som tagits upp kan mäns köpprocess se olika ut för modekläder (Q1) 

beroende på vilka motiv konsumenter har när de handlar modekläder, vilka enligt Epuran 
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et al. (2015) kan vara hedonistiska och utilitaristiska. Andra faktorer som påverkar hur 

köpprocessen ser ut, är till exempel individers shoppingdimensioner och vilken 

shoppingtyp de är, vilket förklaras av Solomon et al. (2013). Gezelius och Wildenstam 

förklarar att köpprocessens steg kan ha olika stor betydelse vid olika köp och påverkas till 

exempel av hur stor vikt konsumenten lägger vid det specifika köpet.  

Det som är viktigt för män vid bemötandet i butik (Q2) är enligt Sum och Hui (2009) 

främst den empatiska dimensionen av SERVQUAL-modellen, vilken hanterar hur 

personalen ger kunder individuell omtanke och uppmärksamhet. Hur butiker med 

herrsortiment bör bete sig (Q3) kan enligt Parasuraman (1985) undersökas genom att 

använda gapanalys, vilken undersöker de gap som finns i ett företags servicekvalitet. 

Företag behöver vara medvetna om vilken typ av service deras kunder önskar sig, för att 

kunna formulera en servicespecifikation och sända ut lämplig extern kommunikation för 

att vid kundmötet kunna leverera den service som deras kunder önskar och förväntar sig.  

4. Resultat och analys 

Konsument A 

Konsument A är 23 år gammal, bor i Borås, arbetar och spelar på fritiden musik i ett band 

vilket är hans främsta intresse. Majoriteten av kläderna han har på sig vid intervjutillfället 

har han inte köpt själv, utan är plagg han fått av personer i hans närhet. När han handlar 

kläder blir det oftast via internet där han beställer från olika modeföretags hemsidor. 

Konsument A berättar att han brukar intala sig själv att ”Nästa månad kommer jag ha råd 

att köpa kläder” och när månaden väl kommer säger han ”Just det, jag skulle köpa 

kläder” och köpen blir i regel impuls eller oplanerade. I allmänhet är han intresserad av 

kläder och bryr sig om hur han klär sig men vissa dagar rullar han hellre ur sängen och tar 

på sig det första bekväma han hittar. Han innehar ett genuint intresse för mode och kläder 

trots att det inte alltid tillämpas på hans egen klädstil, så det finns ett intresse för att titta 

och beundra det som erbjuds. Den inställning konsument A har kan kopplas till det 

Herter, dos Santo och Costa Pinto (2014) nämner om att män idag till en högre grad 

ägnar sig åt shopping. Torres, Summers och Belleau (2001) förklarar också att män idag 

kräver en bredare variation på kläder och modeprodukter, vilket stämmer överens med 

det intresse konsument A har för kläder och mode.  

När det gäller att handla kläder för nytta eller nöje så är det främst inköp för nöjes skull. 

Konsument A gillar att köpa kläder och se bra ut för att han i slutändan mår bra av det. 

Det är dock något han inte alltid anser är bra då det händer att respondenten väljer 

kvantitet istället för kvalité när han handlar kläder. Exempelvis menar han på att han 

”skjuter sig själv i foten” när han handlar ett par skor för 300 kr som någon månad efter 

är fula och nedgångna. Att konsument A oftast handlar för nöjes skull och för att må bra, 

innebär enligt Epuran et a. (2015) att han främst innehar hedonistiska motiv för shopping 

snarare än utilitaristiska, som istället skulle innebära att han handlade kläder endast för 

nyttans skull. Detta kan även tolkas som att konsument A som shoppingtyp stämmer mest 

överens med rekreationsshopparen, som beskrivs av Solomon et al. (2013) som en 

människa som ser shopping som en fritidssyssla, och tycker det är roligt och socialt att 

handla.  
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Mestadels av informationssökning efter plagg gör konsument A via internet men till viss 

del i butik, trots det är det sällan det görs några inköp i butik i hemstaden. Konsument A 

upplever att utbudet i hemstaden är för litet och att han därför sällan hittar den stil han 

eftersträvar i fysiska butiker. Hade han däremot bott i en större stad så är han övertygad 

om att butiksbesöken hade blivit fler och tätare. De butiker i hemstaden som han 

intresserar sig för ligger lite högre i pris och han reflekterar kring att det är mer värdefullt 

att handla kläder på internet för att komma åt ett större utbud samtidigt som chansen att 

han kan skaffa sig ett unikt plagg som förre i omgivningen har är större. Två av de 

hedonistiska dimensioner som Solomon et al. (2013) förklarar är förväntad användbarhet, 

som är en önskan av innovativa produkter eller andra hedonistiska förmåner och 

valoptimering som handlar om att genomföra det bästa köpet. Båda dimensionerna kan 

kopplas till konsumentens önskan om att hitta unika plagg. 

Konsument A gör eftersökning på internet och sociala medier där han söker en specifik 

stil snarare än enstaka plagg, och det är just den stilen som han sedan försöker hitta i 

butik. Konsument A upplever att det är skönt att handla i fysiska butiker då han kan 

prova plaggen, se att storleken är rätt och känna på plaggen. Konsument A kan jämföras 

med teorin som Gezelius och Wildenstam (2011) lägger fram kring informationssökning, 

intern sökning görs först då kunden söker i sitt långtidsminne, när det inte räcker till görs 

en extern informationssökning vilket innefattar exempelvis sökning av information på 

internet, vilket stämmer överens med konsument A situation. Solomon et al. (2013) 

stärker konsument A’s beteende ytterligare med sin beskrivning kring förköps-sökning, 

vilket innebär att konsumenten söker specifik information innan köp. Pågående sökning 

är exempelvis när shoppingintresserade konsumenter söker information enbart för att 

hålla sig uppdaterade på nyheter. Både förköps-sökning och pågående sökning stämmer 

in på konsument A som använder sig av båda metoderna.  

När konsument A letar efter kläder tittar han på olika alternativ av plagg för att sedan 

jämföra vilket som är mest förmånligt för honom. Exempelvis jämförs polotröjor om det 

är det han eftersöker, och då tittar han på flera alternativ utifrån pris och utseende och 

handlar inte förrän han hittat det alternativ som passar bäst. När konsument A handlar i 

fysisk butik vill han helst vara ensam och inte utnyttja hjälp av butikspersonal. Han 

tycker dock att personal finnas nära till hands när frågor kan uppstå, men vill inte känna 

att han pressas till köp som inte är en skön känsla. Han tycker att butikspersonalen ska 

hälsa när han kommer in i butik och de får gärna erbjuda hjälp vid behov, då att det känns 

tryggt. Det uppfattas störande om personalen upprepar frågor och kommer fram ett flertal 

gånger. Detta stämmer överens med Sum och Huis (2009) undersökning som visade att 

de flesta kunder vill att personal hälsar när de anländer, men att de inte vill bli upprepat 

erbjudna hjälp eller pressas till att köpa produkter efter att de förklarat sitt ointresse. 

Huruvida personal i butik hälsar eller inte kan kopplas till SERVQUALs dimension 

försäkring, som enligt Buttle (1996) handlar om säljarens artighet. En säljare som hälsar 

kan då tyda på en högre servicekvalitet i försäkringsdimensionen än en säljare som inte 

gör det.  

I de fall när konsument A vill ha hjälp handlar det vanligtvis om att ta fram storlekar som 

han själv inte hittar, de får gärna peka honom i rätt riktning. Gällande saknad service i 

butik svarar han att det inte är något specifikt han saknar. Dock tycker han att det är en 

besvikelse om han har tittat på ett plagg på ett företags hemsida för att sedan besöka en 
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butik som inte har plagget inne, men har ändå förståelse för att alla butiker inte kan ha 

alla plagg i lager.  

När det gäller att genomföra ett köp kan det vara avgörande för konsument A hur en 

säljare genomför sitt jobb och får konsumenter att slutföra, utifrån olika faktorer som att 

plagget sitter bra och ser snyggt ut. Han uppskattar att säljaren är engagerad och ärlig, 

som att till exempel rekommendera en mindre storlek ifall det plagg han provar sitter för 

löst eller liknande, då han upplever det mer trovärdigt och ärligt än en säljare som endast 

ger komplimanger. Hernant och Boström (2011) menar att en butiksanställd framförallt 

har möjlighet att påverka kunders informationssökning, alternativutvärdering och köp, 

vilket stämmer överens med att konsumenten erkänner att han kan påverkas av 

butikssäljare i steget för köp. Konsument A menar att han gärna går tillbaka till en butik 

som servicen upplevs ärlig. Han nämner Carlings i sin hemstad som ett exempel på en 

butik han gärna gör återvändande besök till då en säljare där hade en pålitlig förmåga, 

och respondenten lyssnade på säljarens åsikter. Konsumenten upplever säljaren på 

Carlings som vänlig och som en vän utanför butiken, att de hälsade på varandra även 

utanför butiken och att stämningen var glad. I de fall han som kund känner sig i en 

tvingad situation utav en säljare väljer han att inte gå tillbaka. Sum och Hui (2009) kom 

fram till i sin undersökning att den empatiska dimensionen av service är den som är 

viktigast och mest avgörande. Detta verkar gälla också för konsument A då en hög 

servicekvalitet kan vara en anledning för honom att återvända till en butik och ett sämre 

bemötande från butik kan leda till att han inte vill besöka butiken igen.  

Han nämner butiken Face som exempel på en sämre butik då personal och service där 

upplevs som jobbig och för påtvingande. Konsument A förklarar att han samtidigt förstår 

att säljarna kanske arbetar efter strategier satta av företagets ledning som många andra 

butiker, att anställda blir tillsagda av respektive chefer att följa kunden och aktivt 

försöker sälja. Att konsumenten upplever en sämre kundservice hos Face, kan enligt 

Wickelgren et al. (2012) betyda att företaget behöver arbeta med sin interna 

servicekvalitet för att sedan kunna förbättra sin externa kundservice, den som involverar 

företagets kunder. Även exemplet om Face går det att koppla till framförallt den 

empatiska dimensionen av SERVQUAL (Buttle 1996), fast istället ur ett negativt 

perspektiv där den individuella uppmärksamhet som riktats till konsument A inte 

uppskattats. Även tillförlitlighet är en dimension som kan kopplas till situationen, då 

konsument A upplever att butikens personal inte presterar service vid rätt tidpunkt.  

Konsument A anser att en säljare inte ska komma fram direkt utan vänta och avläsa 

situationen först. Personligen tycker han det är exempel på bra service som han förväntar 

sig från dyra butiker som Valentino eller Chanel där rika personer går in för att de har råd 

att handla. Respondenten förväntar sig mer och bättre service ifrån de butiker som räknas 

till de dyrare men att det inte behöver vara relativt dyra butiker för att en kund att ska bli 

bemött på ett bra sätt. Joel är en butik han känner är för dyr för sin egen smak och att 

personalen där inte bemöter honom alls, inte hälsar välkommen vid ankomst och därför är 

en butik han inte vill besöka. Att konsument A förväntar sig en högre servicekvalitet i 

dyrare butiker kan kopplas till det Sum och Hui (2009) nämner om prisnivå som en faktor 

vilken påverkar kundlojalitet och vilken kundservice kunden förväntar sig. Detta hänger 

också ihop med det Grönroos (1984) säger om att aktiviteter så som prissättning och 

marknadsföring ger löften till kunder och påverkar vad de förväntar sig av butiken 

servicemässigt. Konsument A nämner återigen Face, som ett exempel på “gör inte såhär”, 
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då han upplever att butikens personal inte ger honom som kund tillräckligt mycket tid 

eller utrymme, de kommer fram om och om igen fastän han tackat nej till hjälp vilket han 

upplever som jobbigt.  

Det framkommer av det konsument A berättat om kundservice att han ofta inte varit nöjd 

med den service som levererats. Detta kan kopplas till SERVQUAL-modellen (Buttle 

1996) och gapanalysen (Parasuraman 1985). I dessa situationer har de förväntningar 

konsument A haft på företags service inte stämt överens med den service som levererats, 

vilket är ett av de gap som uppstår. Det finns antagligen också gap mellan företagets 

uppfattning om kundens önskemål och därför kanske inte företagets servicespecifikation 

och den service företaget kommunicerar externt stämmer överens med den service 

kunden vill ha och förväntar sig.  

Konsument B 

Konsument B berättar om vilka kläder han har på sig samtidigt som han förklarar att det 

idag handlar om komfort för honom, exempelvis gillar han bland annat linnebyxor och 

byxor med resår. Att använda jeans är något han mer eller mindre slutat med och tycker 

det är svårt att gå tillbaka till det. Han berättar att han handlar en del kläder på Herrtrend 

på NK i Göteborg och att märket Filippa K gör snyggare damkläder än herrkläder. Det 

finns ett relativt stort modeintresse och hans favoritmärken är bland annat Our Legacy 

och Acne. Han gillar att ha plagg och varumärken som inte många i hans omgivning har. 

Hernant och Boström (2011) säger att konsumenter många gånger har en aning om vilka 

butiker som säljer produkter de vill köpa och inte köpa. Det är teori som i detta fall 

stämmer in på konsument B som gör inköp i de butiker han har positiva känslor till i form 

av exempelvis favoritmärken. Konusment B gör mer eller mindre alltid impuls- eller 

oplanerade köp förutom när han handlar underkläder, då är det endast Massimo Dutti som 

gäller. När det gäller större köp som ett ytterplagg kan han också planera det eftersom det 

kan kräva mer omfattad informationssökning. Konsument B söker precis som konsument 

A information men enbart i vissa situationer, därav kan teorin av Solomon et al. (2013) 

om förköps-sökning stämma in här.  

Han pratar om att han bryr sig mycket om hur han klär sig och att det finns ett stort 

intresse för de kläder som han bär, att inspireras av exempelvis kändisar nämner han som 

något han inte gör. Att inspireras av andra gör han undermedvetet av folk i omgivningen 

och det är på så sätt inspiration söks. Solomon et al. (2013) ger exempel på shoppingtyper 

som rekreationsshopparen. Det är en konsument som handlar kläder på fritiden och ser 

det som en social och rolig aktivitet, vilket är fallet för konsument B. Författarna har 

identifierat olika dimensioner av hedonistiska shoppingmotiv där valoptimering, önskan 

om att hitta det optimala köpet och stimulans, sökning efter nya produkter och handlar för 

att det finner det roligt. Det är två dimensioner som konsument B applicerar i sitt 

konsumentbeteende i relation till mode och kläder.  

När det gäller butikspersonal berättar konsument B att han påverkas väldigt mycket av 

säljare. Han ger exempel på butiker som är jobbiga att gå in då personalen hugger direkt 

utan att känna av stämningen. Enligt honom upplevs det opersonligt och att det är jobbigt 

när personalen ska vara ”på”. Det är viktigt för konsumenten att personalen känner av 

situationen och oftast tar avstånd. Han vill helst inte ha hjälp förrän det är dags att betala, 

de tillfällen han vill ha hjälp är när han ber som en annan storlek och personalen går och 
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hämtar det, men det är allt. När han shoppar eller tittar på kläder vet han oftast vad han 

vill ha och behöver inte någon som talar om för honom vad han ska köpa.  

Om en säljare däremot vill hjälpa konsument B så bedömer han personen i fråga, ser 

butikssäljaren ut som någon han skulle gilla, så kan han tänka sig men annars vill han 

titta själv 8 av 10 gånger. När det gällde frågan om han träffat på någon duktig säljare 

reflekterar konsument B mest över huruvida de är bra på sitt jobb och att de många 

gånger vet bättre vad som passar kunden och inte. Han nämner en Acne Studios butik i 

Göteborg där han upplever personalen som väldigt bra, de får honom alltid att vilja köpa 

mer kläder på ett personligt och trevligt sätt. De är duktiga på att förmedla en bild av vad 

som är snyggt, och han vill ha de kläderna dem har på sig och i butik. Han upplever 

personalen som trovärdig och att de inte är där enbart för att sälja, utan att de inte bryr sig 

om han handlar eller inte. Han jämför varumärket med H&M, där han upplever att 

varumärket bara vill “kränga” pengar medan han på Acne Studios får lov att bli en del av 

”familjen”. Den bilden som förmedlas till honom är att han på Acne blir lockad snarare 

för att de inte bryr sig i lika hög grad om han köper något eller inte. Buttle (1996) 

beskriver i en modell som kan ses som ett verktyg för att mäta servicekvalitet, 

SERVQUAL, 5 olika dimensioner av service: tillförlitlighet, försäkring, påtaglighet, 

empati och lyhördhet. I relation till konsument B’s ställning till butikssäljare kan 

dimensioner såsom tillförlitlighet, en säljares förmåga att prestera service vid rätt tillfälle 

och påtaglighet, demografiska egenskaper som säljarens ålder, kön, klädstil och fysisk 

attraktivitet spela roll och kopplas till konsument B’s konsumentbeteende.   

Konsument B vill att en butikssäljare ska säga ”hej”, eller åtminstone göra det i 

förbifarten men de behöver inte komma fram, då han vill veta att han blivit sedd för det är 

viktigt. Konsument B’s åsikt kan ställas till teorin av Sum och Hui (2001) som beskriver 

att många konsumenter vill bli hälsade på när de kommer in i en butik. Efter det ska 

personalen hålla en relativt låg profil och finnas tillgängliga om han kommer fram och 

vill ha hjälp med exempelvis storlek. Ibland är det däremot trevligt om en säljare kommer 

fram och frågar exempelvis ”har du haft en bra helg?” men att det dock är mer vanligt att 

han stör sig på personal än vad han behöver dem, det finns däremot vissa som kan lösa 

det på ett bra sätt. En gång besökte han butiken Zara och ville han ha hjälp men fick inte 

det och upplevde butiken som strukturerat kaos. Det låg, enligt honom, kläder överallt. 

Det var mörkt och butiken var en labyrint för att han som kund ska vara kvar länge. Han 

upplever en irritation när han är där och att personalen inte alls bryr sig. Det är tråkigt i 

situationer då han exempelvis behöver en annan storlek. På frågan kring om han tycker 

butiken saknar något i sin service nämnde han Zara som exempel, det hade varit kul om 

de kommunicerade när han var där och berättade om nyheter och andra roliga 

upplysningar. 

Sociala medier som Instagram eller informationssökning/inspiration på internet är 

någonting konsument B använder sig lite av, han har i sitt liv köpt en sak via internet. Att 

titta spontant på stan är något han gör mycket och det är också då han handlar, i form av 

impulsköp. Antingen funderar han en stund eller så köper han direkt, men oftast handlar 

han direkt. Han förklarar att det inte läggs mycket tid på informationssökning men att han 

däremot kan få upp ögonen för andra plagg när han shoppar, vilket leder till att han går 

tillbaka vid ett annat tillfälle och i sin tur köper det. Solomon et al. (2013) skriver att 

människor idag ofta handlar på impuls utan att lägga tid på informationssökning och 

alternativutvärdering, två steg som hör till köpprocessen. Den teori styrker konsument B 
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uppförande när han handlar modekläder, att han handlar utifrån bekvämlighet. Att prova 

kläder är ingenting han lägger tid på och han säger själv att han är kräsen, många märken 

döms bort direkt. Anledningen till att det finns märken som döms bort är för att de kan ha 

negativa associationer hos honom. Det kan gälla både modeller och varumärken. Han 

berättar att det är viktigare för honom hur plagget ser ut än hur de sitter i passform. De 

dåliga associationerna kan handla om vilken typ av människa som associeras med vilken 

typ av märke och att han känner att han inte vill bli placerad i samma fack.  

Konsument B berättar om ett annat favoritmärke, L’homme Rouge, som tillverkar plagg 

som passar hans klädstil och får honom att känna att han har en egen stil. Att handla 

kläder efter material är något han gör ofta. Han gillar personligen linne och tencel 

mycket; tencel ger mycket elasticitet vilket han gillar. Det handlar också om detaljer för 

honom, exempelvis var bröstfickan på en skjorta är placerad. Steen och Ströms (2012) 

rapport visar på att shopping av kvalitet på kläder och skor är viktigare för män än för 

kvinnor. Höginkomsttagande män valde kvalitet framför pris vilket delvis stämmer 

överens med hur konsument B reflekterar när han shoppar.  

Om det finns några avgörande faktorer när konsument B ska handla reflekterar han inte 

direkt kring. Det kan vara om priset inte passar ihop med produkten han tittar på, om det 

är alldeles för billigt eller för dyrt. Han tycker dock att de flesta produkter han tittar på 

och köper är rättvist prissatta. Däremot ifrågasätter han om han jämför flera varianter av 

ett plagg, som en rock, då de innehåller samma material men den ena rocken kostar 6000 

kr medan den andra kostar 4000 kr. Han påverkas inte speciellt mycket av faktorer som 

pris, material etc. utan handlar när han känner för det. Solomon et al. (2013) skriver om 

hur människor påverkas av olika attribut som exempelvis pris, varumärke och var kunden 

handlar.  

Konsument C 

Konsument C är en 20-årig student som gillar att segla och titta på fotboll. Det han har på 

sig är spontana köp som han köpt för att han tycker om plaggen och att de ser snygga ut. 

Han berättar att han oftast gör oplanerade köp och att de plagg han bär nu är impulsköp. 

Oavsett om han behöver ett plagg eller inte så brukar det i slutändan inte bli ett planerat 

köp utan han spontanköper när han känner för det och att det då oftast blir bra. Solomon 

et al. (2013) förklarar bakgrunden av impulsköp och att kunden då handlar utan att lägga 

tid på informationssökning och alternativutvärdering, vilket stämmer in på konsument 

C’s shoppingvanor. Har han ett behov av exempelvis ett par gråa jeans så köper han det 

men planering innan är inget han direkt lägger tid på. Solomon et al. (2013) förklarar att 

behov kan uppstå som ett faktiskt behov eller ett ideellt behov, det faktiska behovet kan 

innefatta att en konsument slitit sönder sina byxor och behöver nya medan det ideella 

behovet enbart handlar om att köpa mer nytt. På konsument C stämmer det faktiska 

behovet in mest samtidigt som det ideella behovet kan appliceras vid impulsköp.  

När det gäller intresse för kläder och mode svarar konsument att det är mer intressant hur 

han ser ut och att han gillar fina kläder men att han inte är jätteintresserad av kläder 

egentligen. Kläder handlar han både för nytta och för nöje men för det mesta är det nöje, 

specifika plagg som träningskläder inhandlas av ett syfte och då räknas det till nytta. 

Solomon et al. (2013) förklarar hur behov inte enbart är rationella och funktionella utan 

kan också vara av social och psykologisk karaktär. Bokens författare beskriver hur behov 
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och nytta likställs och misstolkas, behov hör samman med kunden och nytta är kopplat 

till produkt. När konsument C handlar av ett rent syfte räknas det till nytta och produkter.  

Informationssökning är ingenting konsument C lägger speciellt mycket tid på innan han 

går in i butik. Istället söker han spontant i butik. Solomon et al. (2013) förklarar två 

tillvägagångssätt vid informationssökning som förköps-sökning då kunden söker specifik 

information innan köp och pågående sökning som är ett ständigt informationssökande för 

nöjesskull. Båda tillvägagångssätten kan stämma in på konsument C i somliga fall men 

inte sett till majoriteten. Det finns ett fåtal fall där han söker information på internet och 

köper då därifrån men vanligtvis är det spontana köp. När konsument C är i butik gör han 

en liten genomsökning på märken han tycker om, det kan gälla exempelvis på jeans från 

ett märke som han vet har bra passform och sitter snyggt på honom.  

Några favoritmärken på byxor är bland annat Dondup och Calvin Klein. Ralph Lauren är 

ett annat favoritmärke på skjortor och tröjor men att Tiger of Sweden och Oscar 

Jacobsson är bäst på snygga kavajer och skjortor. Sum och Hui (2009) förklarar hur 

begreppet kundlojalitet innebär att en kund har en fördelaktig attityd till ett varumärke 

och vid köp av detta eller i en specifik butik upprepande gånger. Förklaringen kan 

kopplas till konsument C i de fall där han nämner sina favoritmärken och att han är en 

trogen kund till dem. Att handla från internet är något han gjort få gånger, konsument C 

nämner att han köpt ett par skor men minns inte direkt fler gånger. Han upplever själv att 

det är outforskat med internetshopping från hans sida men tror att han kommer använda 

det mer i framtiden. 

Att få hjälp av butikspersonal för att välja ut plagg är en tjänst konsument C oftast inte 

vill ha utan gör hellre den efterforskningen på egen hand. Sum och Hui (2001) förklarar 

att konsumenter inte vill bli fortsätt tillfrågad eller pressad till köp efter att de tydligt visat 

att det inte finns intresse hos specifika produkter, majoriteten av konsumenter vill att 

butikssäljare ska lyssna och hjälpa men inte pressa. Teorin kan kopplas till konsument C 

då han förklarar hur han, majoriteten av tiden, vill handla själv men gärna blir 

uppmärksammad när han kommer in i butik. Han tar däremot gärna deras expertis när 

han väl valt ut några plagg på passform och hur det ska sitta men annars letar han hellre 

själv. Vill butikspersonal komma fram och erbjuda hjälp, läser han av och ser hur säljaren 

är som person. Hernant och Boström (2011) skriver om hur kunden utvärderar 

säljpersonal i kombination med omgivning i butik. Teorin kan stärkas i relation till 

konsument C’s åsikt kring butikssäljare och deras beteende. Är säljaren för pådriven vill 

han helst vara i fred och fortsätta själv, vilket för respondenten ofta är fallet. Han vill inte 

att personal agerar pådrivande utan är trevlig och öppen. Det är viktigt att säljare är 

trevliga i annat ändamål än att bara försöka sälja, det ska kännas genuint. Att säljare 

uppför sig som en ”vanlig” person som han kan samtala med utan att det känns krystat. 

Det är dock viktigt för konsument C att personal är påläst och kunnig inom 

försäljningsområdet och på plaggen. Gilmore och Pine (2007) och Lewis och Bridger 

(2000) förklarar att det blivit viktigare för konsumenter med shoppingupplevelser och att 

allt fler kunder väljer att konsumera produkter utifrån den upplevelse de får när de 

handlar. Teorin kan delvis appliceras på hur konsument C upplever säljpersonal då han 

anser att det är viktigt med service och kunskap, vilket är en del av en butiksupplevelse.  

I de fall konsument C vill ha hjälp kan det gälla produkter som skor, han anser att det är 

viktigt att få en bra sko med rätt sula så att han går skönt i dem. Ska han handla 
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träningsskor tar han gärna hjälp av butikspersonal som är inläst på ämnet och kan 

rekommendera modeller som passar just hans fötter. Att skon i det ändamålet har bra 

dämpning och bra kvalité är ett krav från hans sida som personalen ska kunna tala för och 

visa modeller. Han upplever överlag inte att han saknar någon service i olika 

konsumtionssituationer och att det kan bero på att han till största del gör sina inköp på 

impuls. Rollantagande är när en kund noggrant analyserar specifika produkter i relation 

till pris och i vissa fall föra diskussion kring det med andra konsumenter. Valoptimering 

handlar om att konsumenten vill lokalisera det optimala köpet, detta är två nämnda 

dimensioner som identifierats av Solomon et al. (2013) och kan appliceras på konsument 

C och hans personlighet i relation till hedonistiska shoppingmotiv. Författarna diskuterar 

shoppingtyper där konsument C kan ses som rekreationsshopparen, ser shopping som en 

fritidsaktivitet och anser det vara en social och rolig syssla.  

Avgörande faktorer för att konsument C ska handla är framförallt priset och hur mycket 

kläder han får för pengarna. Torres, Summers och Belleau (2001) förklarar hur olika 

attribut som pris, kvalité och urval har en viktig roll för män i deras shoppingbeteende, 

teorin stämmer in på konsument C då det är faktorer som pris och material som väger 

tyngst när han avgör om han ska slutföra ett köp eller inte. Faktorer som pris och 

varumärke diskuterar Solomon et al. (2013) som betydande innan kunden slutför ett köp.  

Då det gäller sociala medier som Instagram och Facebook, berättar han att han inte söker 

inspiration medvetet, men att det kan påverka honom undermedvetet om han ser något 

snyggt som han kan tänkas köpa men det görs ingen efterforskning. Han anser sig själv 

vara dåligt uppdaterad på säsongens modekollektioner för diverse märken men att han 

kan låta sig inspireras av vissa personer som har snygga kläder, och att inspireras av sina 

vänner är något han vill påstå ofta händer. 

Konsument D 

Konsument D är en 23-årig Stockholmskille som arbetar med diverse saker såsom 

catering, fastighetsskötare, vaktmästare. Vid intervjutillfället berättade han om sina 

kläder, vilka var några av hans favoritkläder just nu; en tröja från Carlings, ett par svarta 

jeans från Jack & Jones och en keps från Pull & Bear. Han berättar att han ofta tänker på 

hur han klär sig, både till vardags och när han är på jobbet. Han anser att han är ganska 

fåfäng och berättar att det aldrig skulle förekomma att han tog på sig mjukisbyxor och gå 

ner på stan utan tycker att det är viktigt att se presentabel ut och att kläderna ska 

representera han som person. Konsumet D shoppar kläder utifrån både hedonistiska och 

utilitaristiska motiv som Epuran et al. (2015). Han berättar att han inte brukar handla 

kläder ofta då han anser att det är roligare att lägga pengar på annat och att han, nio av tio 

gånger, handlar kläder för att han behöver nya kläder. Då är det antingen av praktiska 

skäl såsom strumpor och kalsonger eller för att han behöver nya kläder till exempelvis 

speciella tillfällen eller till jobbet.  

Han berättar att det finns tillfällen då han handlar på impuls och bara för nöjes skull, men 

att han brukar vara duktig på att tänka igenom sina köp en extra gång för att vara 

ekonomisk. Han berättar att han är en ganska priskänslig person som anser att det är 

väldigt avgörande med pris på en produkt och att han oftast inte handlar dyrare produkter. 

Det shoppingbeteende konsument D beskriver stämmer bäst in som den ekonomiska 
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shoppingtypen som Solomon et al. (2013) beskriver, vilket är en person som är rationell, 

målmedveten och är mer intresserad av att använda sina pengar på bästa sätt.  

Konsument D är inte speciellt intresserad av att leta information om plagg han ska köpa 

via internet utan går hellre direkt till butiker. Inte heller letar han inspiration för kläder 

via internet eller sociala medier, och följer varken konton på Instagram eller läser 

modemagasin. Han förklarar dock att han ibland undermedvetet får inspiration av 

exempelvis vänners kläder och erkänner att han följer en butikskedja på sociala medier, 

hans favoritbutik Jack & Jones. 

När konsument D besöker butiker, berättar han att han oftast är väldigt målinriktad och 

har målat upp en bild över det han är ute efter. Därför tar han oftast också hjälp av 

butikspersonalen i butiken så att de kan visa honom om det han är ute efter finns. Han 

berättar att han oftast handlar i sina favoritbutiker, såsom Jack & Jones, och då oftast 

handlar av butiksbiträden som är män. Detta är något han känner sig bekväm med och har 

tillit till då de oftast har en liknande stil som han själv har och att de vet vad han är ute 

efter när han berättar vad han söker. Respondenten tycker även kunder ska be personalen 

om hjälp då de har oftast mer kunskap än vad kunden själv har. Det är därför du går till 

en butik, för att få hjälp. Han berättar att han oftast litar på personalens omdömen och tips 

i de butiker han brukar handla i, men om han har med sin en kompis, så väger den 

personens smakråd oftast tyngre än personalens. Att konsument D påverkas av vänner i 

sitt köp och alternativutvärdering är något som Solomon et al. (2013) berskiver ingår i 

beslutsfattandeprocessen.  

Att han kan identifiera sig med personen han handlar av, menar konsument D, är viktigt 

eftersom att det får honom att känna som att säljaren är mer ärlig. Han menar att gränsen 

mellan om butikspersonalen lyckas att vara. Att vara för mycket säljare eller om 

personalen ska ha en mer kompisattityd, är hårfin och det kan vara avgörande för 

butiksupplevelsen. Han anser, att något av det viktigaste i ett butiksbesök är att bli sedd 

av personalen och även om personalen är upptagen med annat, vill han ha ett ”hej”. Detta 

är något som även styrks av undersökningen av Sum och Hui (2009) som visar att de 

flesta av de konsumenterna studien vill bli hälsade på när de går in i en butik. Något som 

konsument D ogillar starkt, är när han tydligt märker tydligt om butikspersonalen 

försöker sälja något och det hörs att det är ett påtvingat sälj, exempelvis merförsäljning i 

kassan av strumpor och kalsonger. Detta kan kopplas till studien av Sum och Hui (2001) 

som beskriver vidare att de flesta konsumenterna i studien inte vill bli fortsatt tillfrågade 

och pressade till att köpa något de inte är intresserade av eller pressa konsumenten att 

handla mer. 

Konsument E 

Konsument E är 23 år gammal, bor i Borås och arbetar i en butik som säljer 

teknikprodukter. På fritiden sysslar han med musik och spelar i band. Vid intervjutillfället 

har han på sig en jacka från River Island, t-shirten han bär är även den från River Island, 

och jeansen tror han sig ha köpt på Primark i England. Han berättar, att han endast bär 

svarta jeans, och ofta handlar jeans på damavdelningen för att kunna hitta jeans som sitter 

tight.  
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Han berättar, att när han handlar kläder i fysiska butiker, så är det främst t-shirts han 

köper. När konsument E tittar på t-shirts, ser han till att de inte är för snävt skurna i 

nacken och att de har ungefär den längd han eftersöker. Han berättar att han inte brukar 

prova plaggen i butik utan gör det hemma. Han håller upp kläderna och kontrollerar så att 

de är lagom i storleken, eftersom att han ofta köper liknande t-shirts och tröjor så vet han 

ungefär vad som passar eller inte, det är sällan han är missnöjd med ett plaggs passform 

när han sedan provar det hemma. Han brukar aldrig titta på butikers hemsidor eller 

sociala medier innan han besöker butiken. Han tycker det är roligare att bli överraskad 

om han hittar plagg han vill ha. Detta innebär enligt Gezelius och Wildenstam (2011) att 

konsumenten oftast genomgår både behovsidentifikation, informationssökning, 

alternativutvärdering och köp vid butiksbesöket. När konsument E tittar på modeföretags 

hemsidor och hittar ett plagg han vill ha beställer han det över internet och bryr sig inte 

om att besöka butiken.  

Konsument E berättat att han nästan aldrig besöker butiker ensam, utan handlar i princip 

bara kläder när han umgås med vänner. Detta tyder på att han enligt Solomon et al. 

(2013) passar in bland shoppingtypen rekreationsshoppare som handlar kläder för att det 

är trevligt och socialt, som en fritidssyssla. Detta skulle också kunna kopplas till den 

dimension av hedonistiska shoppingmotiv som Solomon et al. (2013) kallar för 

stimulans. Det innebär att konsument E shoppar kläder för att han tycker det är roligt och 

stimulerande samt söker efter nya, intressanta produkter. Han berättar att en anledning till 

att han sällan besöker butiker på egen hand, är att han sällan hittar kläder han vill ha i 

Borås, även om han ibland hittar något snyggt på till exempel JC, Carlings eller H&M. 

Oftast sitter han hemma och tittar efter kläder på nätet. Han upplever framförallt att det är 

enklare att titta igenom alla plagg och det finns inte samma risk att missa kläder som 

kanske hänger gömda bakom andra plagg.  

Han förklarar, att han väldigt sällan handlar kläder för att han måste. De flesta kläderna 

handlar konsument E på impuls för att det är kul att köpa nytt. Han tycker att han har för 

mycket kläder och upplever att hans garderob är full. Jeans är de plagg han oftast köper 

för att han faktiskt behöver nya, då oftast efter att jeansen gått sönder efter att han arbetat 

eller spelat mycket musik i dem. Detta kan kopplas till att konsument E enligt Kang och 

Park-Poaps (2010) främst har hedonistiska motiv för att handla kläder, men när han 

handlar jeans är det oftast till stor del utilitaristiskt motiverat. Vidare kan detta betyda att 

konsument E främst har ideella behov när han handlar kläder, vilket Solomon et al. 

(2013) förklarar som ett behov som uppstår till exempel för att konsumenten vill ha nya 

eller annorlunda produkter. När konsument E handlar jeans kan det istället grunda sig i 

ett faktiskt behov, då han oftast handlar jeans för att de han redan har är slitna eller gått 

sönder.  

Speciellt t-shirts och kalsonger i snygga färger och tryck är något som konsument E bryr 

sig mycket, och anser att han själv är intresserad av kläder och mode samt bryr sig om 

hur han ser ut. Jeans tycker han inte är lika intressant; det viktigaste är att de är svarta och 

snygga. När han besöker butiker brukar han oftast titta runt på alla kläder, lite beroende 

på vad han är ute efter och hur mycket pengar han har att spendera vid tillfället. Har han 

pengar att spendera så brukar han titta runt i hela butiken och vill gärna hitta de plagg han 

tycker är snyggast och passar bäst. Han handlar, som sagt, oftast på impuls och brukar 

inte välja första plagg som lever upp till hans krav, utan vill hitta det plagg som passar 

bäst och är snyggast.  
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Konsument E vill oftast inte ha hjälp ifrån butikspersonal med att välja plagg utan vill 

styra sig själv och upplever det ofta jobbigt när personal kommer fram till honom, vilket i 

detta fall motsäger det Steen och Ström (2012) skriver i sin rapport om att män vill ha 

mer hjälp i sina klädinköp. Han tycker att personal kan erbjuda sin hjälp eller fråga om 

han hittar rätt storlek när han tittar på kläder, men acceptera att han oftast inte vill ha mer 

hjälp än så. Han tycker att det är viktigt att personal är trevlig i kassan, och upplever ofta 

att personal som står i kassan kan verka otrevliga och ointresserade, vilket han tycker är 

tråkigt. Han upplever ofta att H&Ms personal känns otrevliga i kassan; som att det inte 

uppskattas att han köpt deras kläder. När konsument E vill ha hjälp från personal är det 

oftast med saker som att hitta en specifik storlek som han inte hittar själv i butiken.  

Ofta upplever konsument E att personal, som arbetar i modebutiker, anstränger sig för 

mycket för att försöka erbjuda hjälp och inte lämnar honom i fred att titta på kläder när 

han tackat nej till hjälp. Han nämner, precis som konsument A, butiken Face som ett 

exempel på service som han inte uppskattar. Där upplever han att personalen erbjuder 

hjälp gång på gång, föreslår plagg fastän han inte vill ha hjälp och försöker pressa honom 

till att handla. Han berättar om en situation när personalen knackat på provrummet och 

erbjudit sin hjälp medan konsument E provat kläder, vilket han upplevde som obehagligt 

och påträngande. Exempelsituationen kan kopplas till SERVQUAL-dimensionerna 

tillförlitlighet och empati, då dessa enligt Buttle (1996) hanterar huruvida personal 

erbjuder service vid rätt tidpunkt och den individuella uppmärksamhet som riktas mot 

konsumenten. Han förklarar att han ofta lämnar Face utan att handla eftersom att han 

upplever personalen som tjatig och att det därför är jobbigt att titta på kläder i butiken. 

Han förklarar, att när han känner sig pressad av butikspersonal att handla, så går han 

oftast någonstans och letar efter kläder. Detta kan kopplas till det Sum och Hui (2009) 

säger om att den empatiska servicedimensionen är viktig och avgörande; i detta fall så 

avgörande att konsument E lämnar butiken utan att handla om han upplever personal 

påträngande och därmed inte uppskattar kundservicens kvalitet. Den empatiska 

servicedimensionen kan alltså vara viktig och avgörande även i situationer där 

konsumenten inte önskar hjälp.  

Han berättar att en butikssäljare som försöker påverka konsument E att ta ett beslut om 

att köpa ett plagg eller försöker merförsälja, ofta kan få motsatt effekt, då det är viktigt 

för honom att det är han själv som tar beslutet och istället kan han dra sig tillbaka när 

personal försöker påverka hans köpbeslut. I situationer som denna kan det enligt Buttle 

(1996) bildas ett gap, då företaget inte levererar den typ av service som konsument E 

önskar. Han litar inte heller på kommentarer eller råd från personal, då han tror att de 

väldigt sällan ger ärliga kommentarer utan ger uppmuntrande kommentarer för att sälja så 

mycket som möjligt. Han skulle vilja att säljare säger till om han provar eller tittar på 

plagg som till exempel inte är rätt storlek för honom och föreslår en mer passande storlek. 

Det känns som en ärlig kommentar. Konsument E tycker att butikspersonal ska hälsa när 

han kommer in i butiken, precis som de flesta respondenter i Sum och Huis (2009) 

undersökning. Dock tycker han att de ska vänta lite med att komma fram och erbjuda sin 

hjälp samt försöka läsa av vilken typ av service kunden vill ha.  

När det gäller butikslayout och hur kläderna placeras, föredrar konsument E när kläderna 

är tydligt indelade i avdelningar, så att han inte behöver leta i hela butiken när han vill 

titta efter en specifik produktgrupp. Han tycker att till exempel vissa kläder kan 

exponeras tillsammans om de hör till en speciell kampanj, och att kläder som visas på 
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skyltdockor han hänga nära, i en outfit snarare än efter produktgrupp. Han upplever att 

vissa butiker sprider ut sina kläder för mycket, vilket gör att han upplever det svårare att 

hitta det att söker och jobbigt att titta i butiken.  

Konsument E pratar om Carlings layout och nämner att det är lite svårt att veta hur dam- 

och herravdelningarna är uppdelade, men att det ändå är något han uppskattade då han 

kan titta på både herr- och damkläder utan att det känns konstigt. Han berättar att säljare 

kan reagera på ett sätt när han handlar damjeans som de inte gör när han köper herrjeans. 

Det känns lite obekvämt att titta på jeans på damavdelningen i butiker. Han upplever att 

det inte är så på Carlings, och att det där känns bekvämt att titta på alla kläder på både 

dam- och herravdelningen.  

Vilken service och hjälp konsument E vill ha från butikspersonal, beror på vad det är för 

typ av kläder han söker. När han handlar vardagliga kläder så som t-shirts och jeans, vill 

han, som sagt, oftast inte ha hjälp utan klarar sig själv. När han ska handla, till exempel 

en kostym, vill han däremot ha hjälp från personalen eftersom att de oftast vet mer om 

vad som passar bra och vad han behöver. Även om han själv sällan vill ha hjälp, tycker 

han att personalen alltid ska erbjuda hjälpen. Han tycker det är viktigt att personal är 

trevlig, förstående och acceptera om han inte vill ha hjälp, oberoende av vilken butik han 

befinner sig i. Det allra viktigaste när det gäller kundservice för konsument E är att inte 

känna sig för pressad av butikssäljare att handla. Han berättar om en bra upplevelse av 

kundservice på T-shirt Store i Danmark där han pratade personligt med säljaren som 

visade och föreslog produkter utan att försöka sälja in dem för mycket. Där blev han nöjd 

med både mötet med säljaren och köpte produkten han visade. Han nämner River Island 

återigen, och förklarar att det är hans favoritbutik där han tycker att personalen är trevlig, 

kunnig och inte för pressande. River Island är alltså ett företag där gapen som förklaras 

av Parasuraman  et al. (1985) inte är lika stora, då den service som levereras stämmer 

överens med den service konsument E önskar och förväntar sig. Utifrån vad konsument E 

berättar om River Island, skulle de kunna vara ett exempel på ett företag lever upp till det 

Wickelgren et al. (2012) beskriver som hög extern servicekvalitet vilket också skulle 

kunna tyda på en hög intern servicekvalitet inom företaget.  

Konsument F 

Konsument F är 26 år gammal och bor i Linköping, han jobbar som IT-konsult och på 

fritiden tycker han bäst om att träna och umgås med vänner. Han berättar att han, precis 

som vid intervjutillfället, brukar klä sig ledigt men formellt. Skjorta och jeans eller chinos 

är det han brukar ha till vardags, ofta kostymskjortor men även ibland även ledigare 

skjortor. Kläderna handlar han oftast i en butik i Linköping som heter Johnells, men även 

en del på Volt. Han berättar att han är bryr sig väldigt mycket om hur han klär sig och 

tycker att det är väldigt intressant med kläder och mode.  

Konsument F berättar, att han brukar gå ut på stan för att handla kläder men att inköpen 

ändå är mest impulsköp. Han brukar vara ganska målmedveten om vad det är han vill ha 

när han går ut för att handla, men att det kan dyka upp snygga plagg på vägen. Han 

berättar att shopping är både för nöjes skull och för att det är nödvändigt. Shoppingtypen 

som Solomon et al. (2013) kallas för rekreationsshopparen är en konsument som tycker 

att shopping är roligt och socialt, denna typ stämmer överens med konsument F då han 

berättar att han oftast handlar kläder för nöjes skull. Detta kan också kopplas ihop med 
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hedonistiska shoppingbeteende som Epuran et al. (2015) beskiver och att konsument F 

shoppingbeteende stämmer bäst in i den dimension som Solomon et al. (2013) kallas 

stimulans och innefattar att konsumenten shoppar för att han finner det roligt och 

stimulerande.  

Konsument F berättar att han nästan alltid köper sina skjortor och byxor i fysiska butiker 

och att han tycker om att gå i butiker. Vissa dyrare produkter såsom skor och jackor 

händer det att han tittar om han kan få bra pris på nätet. Ibland även skjortor med då han 

berättar att han ofta fastnar för specifika skjortor och då ser då om de finns i andra färger 

på internet och kanske billigare.  

Gezlius och Wildenstan (2011) beskriver att konsumenter inte lägger lika stor vikt på de 

olika stegen i köpprocessen vid enklare köp som de gör vid mer komplicerade och dyrare 

köp vilket stämmer överens med konsument F’s sätt att berätta att han letar mer alternativ 

och information när det gäller dyrare produkter. När det gäller baskläder så brukar han ta 

första bästa. Han berättar att när det handlar om produkter som kostar mer än 2000kr så 

letar han inte speciellt mycket information eller andra alternativ.  

När det gäller inspirationssökning innan konsument F går till butiken i exempelvis 

wepshops och sociala medier, berättar han att följer några konton på Instagram, mest 

skor, och att han prenumererar på modemagasinet King. Han erkänner dock att han är 

mer intresserad av artiklarna i tidningen än själva reklamen och inspirationsbilder. 

När konsument F besöker en butik så vill han helst bara ha ett hej och välkomnande av 

butikspersonalen; han vill känna sig sedd och veta att det är någon som vill hjälpa honom 

om han behöver hjälp. Detta är något som även styrks, precis som tidigare nämnt, av 

undersökningen av Sum och Hui (2009) som visar att de flesta av de konsumenterna 

studien vill bli hälsade på när de går in i en butik. Sen berättar han att han gärna vill vara 

för sig själv och inte ha om han inte ber om det själv. Han beskriver att han inte alls gillar 

känslan att butikspersonalen hänger i ryggen på honom. En annan sak som Konsument F 

beskriver att han inte tycker om, är när han märker på butikspersonalen att de bara vill 

sälja och inte känns ärliga i sitt bemötande och i sina råd de ger kunden. Han berättar 

även att han väljer att inte gå tillbaks till butiker där han känner att han inte kan lita på 

personalen i butiken utan väljer de butiker där personalen känns ärlig. 

När konsument F berättar om sin sämsta butiksupplevelse är det ett besök på Dressman 

när han skulle köpa en skjorta till sin bal och har tagit med sig resten av sin outfit för att 

pröva en skjorta i en specifik färg för att se om den passade. Då fick han som svar att de 

endast har provskjortor i vitt för att kunder ska få prova storlek och att de inte packar upp 

skjortor i andra färger. Han gick därifrån och valde en annan butik. Som 

favoritupplevelse berättar han mer generellt om att han tycker om butiker där personalen 

är kunnig och direkt kan se vad han har för storlek på olika typer av plagg och kan direkt 

ta fram något som borde passa en. Då säger han tycker sig ha kommit till en butik med 

bra kunskap, bra service och pålitlig personal, som i sin tur brukar resultera i att han går 

ut i från den butiken och har köpt någonting. Detta bekräftar också Hernant och Bostöm 

(2011) vara avgörande för om kunden kommer till steget köp i köpprocessen, att 

personalen är lyhörd, smidig och kan anpassa sig efter kundens behov. Enligt 

Klackenberg (2011) är två av de viktigaste förutsättningarna för en bra butikssäljare att 

ge god service och bemöta kunden på ett positivt sätt. 



 

  27 

Butiksanställd A 

Butiksanställd A är kostymansvarig i en butik i centrala Göteborg och har jobbat där i 3 

år. Han har sedan tidigare varit i branschen men för ett annat varumärke, Dressman. Han 

gick direkt från studenten till sin tidigare arbetsplats där han var i 6 månader för att sedan 

gå vidare till sin nuvarande arbetsplats. 

Han upplever att butiken har olika typer av kunder och konsumenter i jämförelse med NK 

i Göteborg där det eventuellt finns kunder med mer specifika köpbegär. Butiksanställd A 

anser att det finns en del kunder som han måste vägleda och rikta in sig på medan en 

annan del shoppar självmant utifrån sin egen smak. Det finns också ”vilsna själar” som 

behöver tid och vägledning. Han upplever den kunden som den roligaste då de i många 

fall, behöver en hel outfit och inte bara ett plagg. Själv tycker han att arbetsplatsen är 

rolig på grund av de olika kunder de har dagligen. Butiksanställd A upplever att även 

många kvinnor kommer in och handlar åt män utifrån sitt eget tycke och smak, men att 

det ibland kan resultera i byten och returer. Han ser på majoriteten av kunderna som 

nöjesshoppare och att flera dessutom har ett stort intresse för mode och kläder. Detta kan 

kopplas till det Torres, Summers och Belleau (2001) skriver om hur män har börjat kräva 

en bredare variation av kläder och mode och att de är aktiva i sina inköpsval. Detta kan 

också tolkas som att en stor andel av de kunder som butiksanställd A möter i sitt arbete är 

rekreationsshoppare, som enligt Solomon et al. (2013) shoppar kläder för att det är roligt, 

socialt och ser det som en fritidssyssla.  

Det förekommer att butiken besöks av mer medvetna kunder som läser modemagasin 

som Café eller King; både enstaka kunder och stamkunder som alltid vänder sig till just 

den specifika butiken för deras urval av varumärken. Butiksanställd A anser att 

majoriteten av de kunder som kommer till butiken, dels kommer för kläderna men också 

för upplevelsen och för att de gillar butikspersonalen vilket resulterar i att de konsumerar 

och kommer att vara återkommande kunder. 

Butiksanställd A jämför sin nuvarande arbetsplats med sin föregående, Dressman där han 

upplevde kunder som mer desperata, ”jag måste handla”-kunden. I butiken han arbetar i 

idag, strosar och hänger kunderna mer och inte bara stresshoppar. Han upplever att 

många kommer in för att uppdatera sig på nyheter och hur plagg stylas ihop med andra 

plagg eller accessoarer. Detta kan innebära att butiken där han arbetar besöks av fler 

konsumenter som handlar kläder utefter hedonistiska motiv än på hans föregående arbete 

på Dressman, då kunderna kan ha handlat utefter utilitaristiska motiv i större utsträckning 

(Solomon et al. 2013). På frågan kring hur gammal butikens kund är, svarar 

Butiksanställd A att det varierar kraftigt, dock kan han se hur deras kostymavdelning drar 

en äldre konsumentgrupp som oftast har en större plånbok än en yngre student 

exempelvis. Däremot har de rockiga t-shirts som är relativt smala i modellen och de 

upplever butiksanställd A köps av yngre konsumenter. Han förklarar att butiken överlag 

har relativt smala modeller på kläderna, har konsumenten en smalare siluett så kan de i 

princip handla hela deras sortiment. Han uppfattar deras kunder vara i åldrar mellan 15 – 

65. 

Butiksanställd A anser att deras kunder inte bara kommer för personalen och kläderna 

utan också för att titta på butikens speciella inredningsdetaljer.  att kunder kommer för att 

kika på inredningen och sen tittar runt i butiken vilket kan resultera i positiva känslor och 
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eventuella köp. Dock uppfattar han den typen av kund som mestadels kvinnliga; att de är 

de som fastnar för dekoren och sedan tar sig vidare i butiken för att sedan återkomma 

med sin respektive. Butiksanställd A anser själv att butiken är fin och att de som säljare 

lägger mycket fokus på att den ska vara attraktivt tilltalande till kunden. Det är dessutom 

något han tycker är viktigt att göra då konkurrens blir hårdare i form av bland annat e-

handel. Han berättar att de måste hitta sätt att få kunder till den fysiska butiken. Deras 

arbete med Instagram och sociala medier är aktivt och att de får respons av kunder som 

sett deras outfitbilder och sedan tar sig till butiken för att testa och eventuellt köpa. Själv 

upplever han att deras kunder och andra besökare reagerar positivt på deras 

Instagramkonto vilket resulterar i att de kommer till butiken. Att butiksanställd A 

upplever denna typ av respons på butikens sociala medier kan enligt Hernant och 

Boström (2011) betyda att butiken lyckas med att påverka kunder redan innan de besöker 

butiken. Solomon et al. (2012) förklarar att ideella behov kan uppstå då en konsument ser 

produkter som är nya och annorlunda, som skulle kunna ske som ett resultat av butikens 

arbete med sociala medier.  

Att inspirera i butik och bemöta kunder på ett trevligt sätt, är något butiksanställd A anser 

är ytterst viktigt. Han själv och hans kollegor har som mål att butiken ska upplevas mysig 

och som ett vardagsrum. Solomon et al. (2013) förklarar att vilken attityd en kund har 

inför shopping påverkar vilka typer av shoppingmiljöer som anses vara attraktiva eller 

inte. De kunder som uppskattar att gå och titta i butiker, som de flesta av de intervjuade 

konsumenterna, uppskattar antagligen butikens ansträngningar för att den ska vara mysig 

att vistas i. Samtidigt kan de kunder som bara snabbt vill köpa en produkt uppleva sådana 

saker som endast distraktioner.  

Kunderna ska få ett roligt besök och ett trevligt första och sista bemötande i form av hej 

och hejdå där butiksanställd A arbetar, oavsett om de vill titta runt på egen hand eller ha 

hjälp genom hela köpprocessen. Detta stämmer överens med Sum och Huis (2009) 

undersökning, som visade att majoriteten av människor vill bli hälsade på när de anländer 

till butiken. Det finns inga krav på att personalen ska ha kläder från butiken på sig men 

butiksanställd A förklarar att det lätt blir så ändå då det kan inspirera vilket kan vara 

fördelaktigt, han ser det som ett roligt marknadsföringssätt. Han anser att det är lättare att 

han själv bär kostym då vår och sommar kommer och många kunder ska ha handla det till 

stora livshändelser och att det upplevs som trovärdigare i sälj än om han hade haft slitna 

jeans och t-shirt. När han lyckas inspirera kunder med kostym, då tycker han att hans 

jobb är som roligast. Även detta kan vara exempel på situationer där en butiksansvarig 

(Hernant & Boström 2011) kan ha möjlighet att påverka konsumenters köpprocess, 

genom att bland annat inspirera med de kläder butiksanställd A bär när han arbetar i 

butiken. Försäkring är enligt Buttle (1996) den dimension av SERVQUAL som hanterar 

en säljares artighet och kompetens att inspirera och skapa självförtroende, vilket då kan 

göras genom att till exempel butiksanställd A inspirerar med sina kläder. Även 

påtaglighet är en dimension av SERVQUAL som kan kopplas till hur butiksanställd A 

klär sig, då dimensionen handlar om demografiska egenskaper som de kläder säljaren bär 

och säljarens fysiska attraktivitet.  

Butiksanställd A ser att de flesta kunder vill titta runt själva först för att inte känna sig 

trängda men att det kan variera. Han uppfattar att kunder vill börja kika på egen hand för 

att reaktionen annars kan bli att säljaren är för påträngande vilket kan ge negativa 

känslor. Det är en anledning till att personalen börjar med att heja och sedan ge kunden 
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lite andrum men att de alltid finns där om hjälp eller assistans behövs. Detta stämmer väl 

överens med hur de intervjuade konsumenterna berättar att de vill bli bemötta i butik och 

med Sum och Huis (2009) undersökning vilken visade att de flesta kunder vill att 

personalen hälsar och vill inte bli pressade av personal att handla. Situationen kan också 

kopplas till den dimensionen av SERVQAUL som kallas för tillförlitlighet, vilket är 

säljarens förmåga att prestera service vid rätt tidpunkt. Detta kan innebära att säljaren, 

vilket butiksanställd A beskriver, vet när det är passande att erbjuda kunden service och 

när det inte är det. Flera av de intervjuade konsumenterna upplever att en stor del 

butikspersonal inte agerar som de önskar i denna dimension, utan är för påstridiga.  

Butiksanställd A upplever att kunden som ska handla kostym är betydligt mer framåt från 

början då de ofta har ett tydligt syfte med köpet och för att det är svårare att välja och 

köpa själv. Det är svårt att leta upp en bra kostym utifrån storlek och passform men också 

att se hur den faktiskt sitter i ryggen exempelvis. Han förklarar att kostymer ska sitta på 

ett speciellt sätt beroende på vilken kropps- och passform kunden har. Det butiksanställd 

A nämner om kunder som handlar kostymer stämmer överens med att konsument E 

berättar att han vill ha och förväntar sig en annan typ av service när han handlar kostymer 

än när han handlar mer vardagliga plagg och förväntar sig mer kunskap från personal. 

Situationer som då kunder vill handla kostym, kan kopplas till exempel till 

servicedimensionen försäkring, som enligt Buttle (1996) innefattar att säljaren innehar 

den kompetens som behövs.  

Han upplever att många av deras kunder tycker det är roligt med en ärlig och skön 

relation och uppskattar att de kan ha ett avslappnat och härligt säljsamtal som inte är 

krystat och påtvingat. De har inget bonussystem i butiken för säljarna vilket 

butiksanställd A anser är bra då relationen blir mer äkta och vänskaplig till kunden. Detta 

kan kopplas till det konsument A nämner om butikens Face personal, som han upplever 

som påträngande och kan tänka sig att Face ledning påverkar personalen på ett vis som 

gör att personalen inte ger kunderna tillräckligt med andrum. Enligt Wickelgren et al. 

(2012) skulle det kunna tolkas som att Butiksanställd A’s butik har en högre intern 

servicekvalitet än Face, vilket kan innebära att de därför är mer benägna att leverera en 

högre extern servicekvalitet till sina kunder.  

Butiksanställd A berättar att det uppskattas från kunden att få personliga råd och att 

säljaren, i vissa fall, tar sista beslutet. Själv upplever han att kunden lyssnar till honom 

men att han inte kan säga vad som helst. Det är viktigt med ärlighet och att de som butik 

vinner på det i slutändan. Butiksanställd A ser att de har flertal lojala kunder och 

stamkunder, vilket är både positivt och negativt. Negativt utifrån de fall att kunden 

känner att han inte får den service eller hjälp han förväntar sig få. Detta kan kopplas till 

den empatiska dimensionen av service i SERVQUAL, som Sum och Hui (2009) visade i 

sin undersökning var den viktigaste för konsumenter, vilket butiksanställd A och hans 

butik verkar prestera på ett bra sätt. Lyhördhet är den dimension som handlar om 

huruvida säljare är villiga eller förberedda på att erbjuda service, vilket butiksanställd A 

kan tolkas vara på ett uppskattat sätt utifrån hans intervjusvar. Han uppfattar inte att deras 

service saknar någonting specifikt då de får mycket god respons av kunder och att de i 

butik har en stark personal och en jämn fördelning av personalen över butiksytan. 
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Butiksanställd B 

Butiksanställd B är butikschef i en butik i Kungsbacka, har tidigare studerat en 

yrkesutbildning och har arbetat både inom hotellverksamhet och på Öresundståget. Han 

upplever att det finns de kunder som vill förnya sin garderob med plagg som skapar 

glädje och positiva känslor och sedan de som mer eller mindre vill byta ut hela 

garderoben med nya plagg. Han ser dock även att det finns en tredje grupp som består av 

en osäker kundtyp, som inte vet vad de vill ha och frågar om hjälp direkt. Det upplevs 

från butiksanställd B’s sida som att de flesta av kunderna shoppar för nöjes skull, vilket 

är det beteende som beskrivs av Epuran et al. (2015) som hedonistiskt. Butiksanställd B 

ser sällan att kunder går med samma kläder tills de trillar isär. Han ser att det är bra för 

butikens skull att kunder handlar ofta men att det är mindre bra för miljön givetvis. Att 

han själv upplever att många kunder kommer tillbaka oftare än de egentligen behöver 

stämmer överens med den studie som gjorts med konsumenter då övervägande berättar 

att de shoppar kläder för nöjes skull.  

Butiksanställd B upplever att män och kvinnor handlar kläder i butiken på olika sätt, 

vilket bland annat handlar om att män kan prova kläderna. Han anser att kvinnor behöver 

mer vägledande och rekommendationer vad avser exempelvis storlekar medan vissa män 

direkt kan se vilken storlek de har eller vilken färg de föredrar. Butiksanställd B har 

tidigare arbetat i en klädbutik som sålde damkläder, The North Face. Han jämför män och 

kvinnor som konsumenter på så sätt att män kan vara mer impulsiva och kan behöva 

godkännande från sin partner. Däremot upplever butiksanställd B att kvinnor inte behöver 

godkännande på samma sätt utan handlar efter sitt eget tycke. Han har själv varit med om 

situationer där en manlig kund provat plagg och sedan skickat bilder till sin partner för 

godkännande. Butiksanställd B känner i sådana situationer att partnern gör säljjobbet åt 

honom. Att det finns män som litar mer på sin kvinnliga partner än honom som säljare, är 

något han reflekterat över men att det dock inte händer regelbundet.  

I fråga kring inredning och dekoration, svarar butiksanställd B att deras butik har en 

tydlig röd tråd och att de jämförelsevis med andra butiker sticker ut. Han har hört hur 

kunder positivt diskuterar deras inredning, när de är både utanför och inne i butik. Han 

anser att butiken kan påverka konsumenter redan på utsidan. Att kunder kommer in efter 

att ha inspirerats av deras Instagramkonto är inte ovanligt. Som exempel förklarar han hur 

de lade ut en bild på ett par Stan Smith-skor på sitt Instagramkonto vilket resulterade i att 

det vid senare tillfälle kom in kunder som ville handla. Butiksanställd B berättar att 

butiken har som mål att nå ut till en bredare publik genom gratis marknadsföring som 

Instagram. Själv tycker han att personalen i butik har en betydande roll också då en 

anställd agerar levande mannekäng. Omedvetet väljer han kläder på morgonen som 

kommer att inspirera kunder och att 90 % av hans garderob består av kläder från hans 

arbetsplats. En baksida med det är att han har mycket kläder från tidigare säsonger som 

inte längre finns i sortimentet, vilket är synd när kunder frågar specifikt efter de plaggen. 

Därför försöker butiksanställd B hålla sig till en nosprodukt när han klär sig på jobbet; 

basplagg som alltid finns i det utvalda sortimentet. Han berättar att de dagligen aktivt 

arbetar med visual merchandising och försöker få plaggen att tillsammans skapa en tydlig 

bild; att de lätt ska kunna matchas med olika alternativ och de gör sig både på bord, 

hängandes eller på skyltdocka. 
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Butiksanställd B upplever att kunder idag är beroende av att bli sedda och 

uppmärksammade i form av bland annat komplimanger, dock utan att det uppfattas 

oärligt eller krystat. Det är något som stämmer överens dels genom undersökningen av 

Sum och Hui (2009) som visar att de flesta av de konsumenter i studien vill bli hälsade på 

när de går in i en butik. Även konsumentintervjuerna styrker detta, då alla intervjuade 

konsumenter, berättar att de vill sedda och förväntar sig att personalen hälsar på dem när 

de besöker en butik. Butiksanställd B ser att det är viktigt att arbeta med kunden så just i 

deras butik på grund av att den är relativt liten med genomsnittligt 15 betalande kunder 

per dag. Att skapa en känsla och vara vän med kunden istället för att agera hungrig 

säljare är ytterst viktigt att tänka på enligt honom själv. Butiksanställd B visar på att de 

regelbundet arbetar med genuinitet till skillnad från andra butiker där han själv sett 

mängder med säljknep, han förklarar att han emellanåt själv åker i fällan med säljknep. 

Han säger att det är viktigt att en anställd är bra på det för att kunna applicera det i 

säljsituationer med kunder. Enligt Hernant och Boström (2011) kan han som 

butiksanställd i hög grad an påverka kundens köpprocess, framförallt tre steg i 

köpprocessen: (2) informationssökning, (3) alternativutvärdering och (3) köpet. Att läsa 

av kunder är något Butiksanställd B själv anser han kan göra från det ögonblicket kunden 

kliver in i butiken, genom ögonkontakt och första bemötandet, det är utifrån det han 

utläser om det finns utrymme för en konversation eller inte. Han berättar att han som 

konsument hamnat i obekväma situationer i andra butiker då han direkt vänder och går ut 

igen.  

Butiksanställd C 

Butiksanställd C är säljare i en butik i centrala Göteborg och har sammanlagt varit i 

modebranschen i över 22 år. När det gäller kunder i den butik han jobbar för, beskriver 

han hur det går att kategorisera dem. En vanlig kund är den som kikar runt på stan och 

står oftast för spontan och impulsköp. En annan kategori som nämndes är stamkunden, 

personen kommer in och vill ibland ha en specifik säljare som hjälp, är målinriktad och 

har en tanke kring vad som ska köpas. Gezelius och Wilenstam (2011) förklarar att 

människor kan vara rationella och funktionella i sitt beslutstagande, då de; insamlar 

information som behövs, jämför och utvärderar alternativ för att nå ett beslut. Teorin 

passar in på butiksanställd C’s syn på en stamkund men inte till kunden som gör 

impulsköp, då impulsköp enligt Solomon et al. (2013) är när kunden handlar utan att ta 

ställning till informationssökning eller alternativutvärdering. Det är kunden som inte 

alltid vill ha hjälp utan tar sig runt själv. Dessa kategorier med kunder skiljer sig 

beroende vilken typ av människa det är; det finns de som vill ha information om 

exempelvis material och kvalité.  

Epuran et al. (2015) beskriver att konsumenter har olika typer av emotionella motiv och 

känslor när de handlar kläder. De kallas för hedonistiska och utilitaristiska och påverkar 

konsumentens beteende. Som kan vara underliggande faktorer till hur konsumenter beter 

sig i butik. De kunder vill gärna återkomma ett flertal gånger innan köp vilket resulterar i 

att han arbetar långsiktigt med de kunderna. Han ser att de återkommande kunder de har 

kommer för sortiment och urval av plagg i kombination personlig service från särskilda 

säljare, som honom själv. Butiksanställd C förklarar att han ser majoriteten handla kläder 

för nöje, dock finns alltid kunden som kommer in för snabba köp. Gezelius och 

Wildenstam (2011) beskriver hur enklare köp går fortare och att konsumenter inte lägger 

lika mycket tid vid de stegen, mer komplicerade köp av dyra produkter innebär mer 
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engagemang. Butiksanställd C berättar om hur deras kunder gör snabba köp och hur 

kunder som gör mer komplexa behöver mer uppmärksamhet.  

Han uppfattar butikens kunder som varierande, somliga vill ha hjälp direkt medan andra 

vill klara sig på egen hand. Själv upplever han, att när kunden vänder sig till säljaren efter 

hjälp, det är då hans arbete börjar på riktigt. Butiken har en kostymavdelning som är 

populär av många kunder, däremot är det ett svårt område att klara av som kund själv då 

det kan upplevas svårt med bland annat storlekar. Butiksanställd C har länge arbetat med 

kostymer och påstår sig kunna se direkt på en kund vilken storlek och passform som 

kommer att passa. Somliga kunder köper direkt när han gett sina åsikter om kostymens 

modell, passform och storlek på kunden medan andra kunder vill ha mer information om 

material och kvalité innan de slutför köp. Demografiska egenskaper skriver Sum och Hui 

(2009) om och hur en höginkomsttagande kund kan föredra modebutiker med hög 

servicekvalitet. En hög servicekvalitet kan i butiksanställd C’s fall vara kvalité och 

materialinformation. Det är inte ovanligt att en kund behöver och vill testa flera olika 

kostymer för att hitta rätt, somliga har tålamodet medan andra går vidare i brist på ork 

och tid.  

Butiksanställd C tycker att han kan skapa förtroende och en återkommande kund, när han 

under en längre tid testar och pratar sig igenom sortimentet för att hitta det perfekta 

alternativet. Wickelgren et al. (2012) förklarar begreppen intern och extern 

servicekvalitet, en hög extern servicekvalitet kan i sin tur bidra till höjd kundnöjdhet 

vilket kan skapa återkommande och lojala kunder. Något butiksanställd C anser är viktigt 

för butiken. Han anser att desto mer kunskap som förmedlas desto bättre kan du hjälpa 

och att det i sin tur har stor betydelse att kunna bidra med kunskap. Den kunden som vill 

ha mest kunskap upplever han inte är den som handlar utan den som rådfrågar och sedan 

går vidare, till exempelvis H&M, de kommer mest in för vägledning. Att ta fram 

alternativ till en kund och ge råd om vilket som passar bäst är något som förekommer ofta 

enligt hans mening. Det sker att eventuella flickvänner eller fruar kan ha påverkan kring 

vilket val som görs. Han anser dock att i slutändan lyssnar kunden och den respektive på 

honom då han troligtvis besitter en större kunskap som kan vara relevant för val av 

alternativ. 

Butiksanställd C upplever att deras kund vill ha personlig service och ser inte att det är 

något specifikt i deras service som saknas idag. Klackenberg (2011) förklarar de två 

viktiga förutsättningarna för att en butikssäljare ska kunna ge god service och bemöta 

kunder på ett trevligt sätt. Som butikssäljare har han en rådgivande roll och hjälper 

kunden i situationer för att identifiera behov och finna lösningar. Det är egenskaper 

butiksanställd C kan applicera i sitt dagliga arbete för att skapa god, personlig service. I 

fråga kring att slutföra ett köp säger butiksanställd C att behöver kunden en sista knuff 

för att slutföra, då har han som säljare inte gjort sitt jobb tillräckligt. Att merförsälja ett 

par strumpor går eventuellt men han nämner att det inte är det stora målet, däremot kan 

det behövas knuffas ibland men att jobbet då inte gjorts hela vägen. Hernant och Boström 

(2011) beskriver kundmötet i olika steg, där bland annat personalens smidighet, 

uppmärksamhet och anpassningsförmåga i relation till kunden har avgörande effekt på 

om kunden kommer till steget köp i köpprocessen. Utifrån butiksanställd C’s tankar om 

en sista knuff kan de nämnda egenskaperna hos personalen påverka och hjälpa att kunden 

kommer till steget köp.  
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Att inspirera kunder är ett viktigt attribut att arbeta med. Butiksanställd C nämner 

framförallt marknadsföring på sociala medier som Facebook och Instagram. Grönroos 

(1984) beskriver hur marknadsföringsaktiviteter som annonsering kan vara viktigt då det 

kan påverka den förväntade service från kundens sida, något som kan vara centralt att ta 

hänsyn till. Det kan i butiksanställd C fall vara marknadsföring på sociala medier som 

butiken arbetar med. Merförsäljning är en viktig del av service för butiksanställd C och 

butiken för att han kan inspirera till en hel look. Gezelius och Wildenstam (2011) 

beskriver hur behovsidentifikation är en process som kan uppstå både innan kunden har 

kommit in i butik och väl i butik. Behovet är något som kan beskrivas som ett problem 

som kan lösas med hjälp av en produkt. Som butiksanställd C nämner är det viktigt att 

inspirera kunder, vilket butikspersonalen kan göra genom att bära tilltalande plagg från 

butiken. Som heltidsanställd behöver personalen ha butikens kläder på sig; det får de i 

form av sponsring. I fråga kring material ser han som säljare ett större intresse för det hos 

kunden då de frågas mer om Fairtrade och ekologisk bomull. Han ser också att 

kunskapen hos kunden blivit större.  

Butiksanställd D 

Butiksanställd D är 33 år och arbetar som butikssäljare, vilket han gjort i 6 år. Han 

arbetar på en herravdelning i ett varuhus i Göteborg. Han upplever att deras kunder är 

relativt olika i fråga kring om de vill ha hjälp i butiken eller om de letar på egen hand. 

Grönroos (1984) förklarar hur kunders tidigare erfarenheter av service kan påverka deras 

förväntningar på service och bemötande i nya interaktioner med butikssäljare. 

Informationen kring det kan vara viktigt att ta med sig vid bemötande med kunder i butik. 

Han anser att många kunder vet direkt vad de vill ha medan somliga uppfattas vilsna, det 

går att läsa av någorlunda direkt. Många kunder vill agera självständiga trots att det i 

slutändan visar sig att de behöver hjälp med exempelvis storlek men att de har en vision. 

Butiksanställd D upplever att många kunder inte har någon uppfattning om hur vissa 

plagg ska sitta men att de har en bild av att det sitter bra på sig själv. Det är något som 

förekommer med kostymer, att kunden upplever att den sitter bra medan han 

rekommenderar att gå upp en storlek eller två. Butiksanställd D upplever att det finns 

många yngre killar som vill att kläder ska sitta tajt medan han själv anser att de borde gå 

upp i storlek för att det inte ser snyggt ut. Som säljare tycker han att det är viktigt att 

besitta kunskaper kring kostymer då det kan uppfattas som ett komplex plagg. Han själv 

har kunskap och personalen går säsongsvis igenom kostymer och andra plagg för att få en 

uppfattning om hur det sitter.  

Steen och Ströms (2012) redovisar i sin rapport att kvalité är viktigare för män än för 

kvinnor, det är då bra som i butikssäljare D’s fall då de går igenom sortiment och 

prioriterar det som viktig kunskap. Det nämns att kostymer är det roligaste att sälja då 

han får vara med och bestämma en outfit till stora händelser i någon annans liv. Det 

viktigaste med en kostym är hur den sitter och det är en ständig utmaning att sälja det. 

Han berättar hur de i personalen dagligen hjälper och inspirerar varandra för att uppnå så 

god service som möjligt. 

Han berättar hur de arbetar med att ta fram flera alternativ att välja mellan varpå han som 

säljare sedan bestämmer vilket alternativ som passar kunden bäst. Butiksanställd D 

upplever att kunden oftast lyssnar och tar det valda alternativet. Hernant och Boström 

(2011) förklarar att butikssäljare kan ha stor påverkan i de första stegen i köpprocessen: 
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informationssökning, alternativutvärdering och köp. Det är något som konsument D 

styrker då han påvisar att han som säljare kan välja alternativ åt kunden som troligtvis 

sedan väljs. Anledningen till att kunden lyssnar tror butiksanställd D beror på att en 

anställd ses som en bra guide och att de litar på dem, att han byggt ett trovärdigt 

förtroende. Hernant och Boström (2011) redovisar hur butiker i högsta grad kan påverka 

kunden genom köpprocessen, framförallt efter att kunden kommit in i butik.  

Butiksanställd D tror att personlig service är den viktigaste byggstenen att arbeta med, 

och kan företaget inte erbjuda det förlorar de kunden till en budgetkedja som H&M där 

det inte förväntas samma högkvalitativa servicegrad. Sum och Hui (2009) förklarar att 

det finns två viktiga faktorer som kan påverka kundlojalitet och butikssäljarens 

servicekvalitet: prisnivå och demografiska egenskaper, vilket exempelvis innebär att en 

höginkomsttagande kund kan föredra modebutiker som erbjuder hög servicekvalitet 

medan en konsument med lägre inkomst inte förväntar sig det på samma sätt. Teorin kan 

styrka butiksanställd D’s tänk kring förlorade kunder om hög servicegrad i form av 

personlig service inte förmedlas. Han anser att personlig service ska vara glad och 

originell, framförallt att få kunden att återvända. Däremot tror han att personlig service är 

något som skrämmer många kunder och ser det som ett sätt för säljarens att öka 

försäljningssiffror. Själv tror butiksanställd D inte på den typen av sälj utan att det är 

viktigt att ta vara på relationen till alla kunder, både de som handlar och de som kikar. 

Han upplever att de har mycket återkommande kunder och det är grundläggande med 

ärlighet genom hela köpet. Herter, dos Santo och Costa Pinto (2014) beskriver hur 

positiva känslor växer hos män när butiksmiljö upplevs som tilltalande och trevlig, de blir 

i regel nöjdare, rekommenderar till andra konsumenter och återkommer som kund. 

Butiksanställd D menar på att de har återkommande kunder vilket kan ha en grund i 

ovanstående teori. Gällande saknad service tror han att det är varuhuset i sig som behöver 

arbeta mer och inte de som butik. Butiksanställd D upplever sig själv och sina kollegor 

som trovärdiga och hårt arbetande utifrån de möjligheter de har, däremot önskar han att 

de som butik kunde ge betalningsfri service vid uppläggning av kostymlängder och andra 

plagg. Dholakia (1999) diskuterar begreppet shoppingbeteende och hur intresset för att 

shoppa kan öka om butiksupplevelsen är tilltalande för kunden.  

Gällande material upplever butiksanställd D att konsumenter blivit medvetna sen 3 år 

tillbaka ungefär. Att det nu är intressant och relevant för kunden att lära sig och vara 

intresserade för material, det finns en större medvetenhet än tidigare. När det gäller 

honom själv så finns kunskap kring materialkunskap där och svara på frågor om det går 

bra. Naturmaterial upplevs enklare att lära sig än konstmaterial då de uppfattas som lika 

både begrepps och innehållsmässigt. 

Butiksanställd D upplever att majoriteten av deras kunder handlar för nöjes skull och att 

många konsumenter har ett stort generellt intresse för att shoppa. De säljer även mer när 

det närmar sig helg och även inför events och större evenemang. Det är framförallt då 

konsumenter kommer in, vill inspireras och handla nytt. Han tycker att marknadsföring är 

något de som butik kan bli bättre på då de inte har några sociala medier som Instagram 

eller Facebook. Det beror på att butiken ligger i ett varuhus med tydliga riktlinjer, de får 

nöja sig med den marknadsföringen. Den marknadsföring de som butik satsar på är 

utskick via mail och skyltfönster, dock är skyltfönster dyrt att arbeta med. Att hänga med 

i den ständiga utvecklingen av sociala medier och marknadsföringstekniker är något han 

anser viktigt och önskar att det fanns möjlighet att lägga tid på, framförallt Instagram. 
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Steen och Ströms (2012) redovisar hur intresset för inspiration på sociala medier som 

Facebook och bloggar ökat hos män i 30-års ålder, hade butiksanställd D och hans 

kollegor kunnat applicera arbete med sociala medier i butik hade möjligheten att attrahera 

ännu fler konsumenter varit möjligt. En annan marknadsföringsstrategi han menar är 

viktig är att skapa en känsla genom hela varuhuset, som temaveckor i samband med stora 

premiärer eller andra evenemang. Torres, Summers och Belleau (2001) förklarar vikten 

av att dra lärdom från tillfredsställelse men även missnöjda kunder för att utveckla och 

skapa marknadsföringsstrategier för att locka. Teorin kan vara aktuell för butiksanställd 

D och övriga butiksanställda då flera av dem nämner hur viktigt det är att ta hand både 

handlande kunder och de som kikar.  

Butiksanställd D berättar att han under arbetstid har på sig kläder från butiken, vilket 

uppskattas då kunder inspireras och frågar säljare varifrån deras kläder kommer. Att 

agera levande skyltdocka för att i sin tur skapa ett tydligt budskap. Inspiration genom 

musik, egna skyltdockor och se till att butiken är snygg är andra attribut de arbetar med 

för att stimulera. Herter, dos Santo och Costa Pinto (2014) beskriver vikten av tilltalande 

butiksattribut och hur det kan påverka mäns känslor positivt när de shoppar kläder. Det är 

betydelsefullt med en röd tråd genom hela butiken och visa vilka plagg som passar 

tillsammans i ett tidigt stadie.  

5. Diskussion 

Samtliga butiksanställda (A, B, C och D) förklarar hur det går att påverka kunden främst 

genom inspiration, då de bär butikens kläder och genom alternativutvärdering i sin tur 

kan leda till köp. Butiksanställd D berättar exempelvis hur de som säljare kan påverka 

kundens alternativutvärdering genom att de lägger fram flera alternativ för att sedan välja 

åt kunden. Han upplever att kunden majoriteten av gångerna, tar det valda alternativet, 

detta är något som butiksanställd C styrker och ger liknande svar på. Hernant och 

Boström (2011) beskriver att butikssäljare kan påverka kunden i köpprocessen genom 

bland annat alternativutvärdering. Författarna redovisar hur butikssäljare framförallt kan 

påverka efter att kunden kommit in i butik. Konsument A berättar att det för honom kan 

vara avgörande vid ett köp om säljaren genomför sitt jobb utifrån faktorer som att plagget 

sitter rätt och ser tilltalande ut. Det uppskattas om säljaren visar engagemang och ärlighet 

då det upplevs som trovärdigt. Det kan i sin tur kopplas till det de butiksanställda säger 

ovan kring påverkan av alternativ då de där har en stor inverkan. Köpprocessen för män 

kan se olika ut när de shoppar modekläder. Det kan bero på att motiven skiljer sig mellan 

konsumenter. Epuran et al. (2015) beskriver begreppen hedonistiska och utilitaristiska 

köptbeteenden och de kan kopplas till hur konsumenterna i fråga handlar kläder, 

majoriteten av dem shoppar utifrån hedonistiska motiv. Gezelius och Wildenstam (2011) 

förklarar hur köpprocessen dessutom kan ha olika stor betydelse beroende på vilket köp 

det är och hur mycket engagemang konsumenten lägger på köpet. 

Alla de intervjuade konsumenter (A, B, C, D, E och F) berättar att de mer eller mindre 

handlar kläder för nöjes skull, och alltså då ofta innehar hedonistiska motiv för shopping. 

Konsument C, D, E, och F förklarar att de ofta handlar kläder för nöjes skull, men att 

vissa specifika produktgrupper handlar de snarare för att de behöver och innehar då alltså 

mer utilitaristiska motiv (Epuran et al. 2015). Detta kan enligt Gezelius och Wildenstam 
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(2011) förklaras av att konsumenter lägger olika mycket tid och vikt på de olika steg i 

köpprocessen vid varierande typer av köp. Torres, Summers och Belleau (2001) förklarar 

att män idag kräver en högre variation av kläder som ett resultat av att män vill uttrycka 

sin personliga stil, samt av bekvämlighetsskäl. Detta kan kopplas till samtliga 

konsumenter som berättar att de bryr sig om hur de klär sig och är intresserade av kläder, 

till exempel konsument A som berättar att han tycker om att beundra mode och strävar 

efter att hitta unika plagg som passar hans stil.  

Samtliga konsumenter berättar att de vill att butikspersonal hälsar på dem när de går in i 

en butik och tycker att det känns trevligt. I en undersökning som genomfördes av Sum 

och Hui (2009) visade även den att majoriteten av konsumenter uppskattar personal som 

hälsar vilket hör den dimension av SERVQUAL som kallas för 

tillförlitlighetsdimensionen. Även butikspersonal A berättar i intervjun att det i hans butik 

är viktigt att alla kunder får ett “hej” när de kommer in. Tillförlitlighetsdimensionen 

handlar om huruvida personalen upplevs som artig och innehar kompetens att bygga tillit 

och självförtroende hos konsumenten. Detta kan innebära att de intervjuade 

konsumenterna kan uppleva att de butiker med personal som hälsar vid ankomst har en 

högre servicekvalitet, än de med personal som inte hälsar. Alla intervjuade konsumenter 

har likvärdiga åsikter på punkten kring att de inte vill bli fortsatt tillfrågade eller pressade 

till köp, detta efter att de sagt att de inte är intresserade av produkten i fråga. De 

intervjuade konsumenterna är också eniga på den punkt med att säljare ska lyssna och 

hjälpa vid behov men inte pressa kunder till att köpa vilket också stämmer med Sum och 

Huis (2009) undersökning. 

De intervjuade konsumenterna är överens om att butikspersonal ska komma fram i butik 

och erbjuda sin hjälp, även om endast konsument D berättar han ofta vill utnyttja 

personalens hjälp. Resterande konsumenter vill inte nyttja personalens hjälp speciellt 

mycket när de handlar kläder. Konsument A och E vill gärna hinna titta runt i butik innan 

personal kommer fram och erbjuder hjälp, och kan känna sig pressade om personal 

erbjuder hjälp direkt när de anländer till en butik. Konsument A och E nämner båda att de 

önskar att personal ska kunna läsa av situationer och på så sätt veta hur de ska bemöta 

kunder, ifall de vill ha hjälp eller bli lämnade i fred. Det alla konsumenter starkt påpekar 

är återigen att de inte uppskattar när de upplever att personalen anstränger sig för mycket 

för att sälja och känner sig då pressade snarare än lockade till köp. Butiksanställd A 

upplever att de flesta kunder vill titta runt själva i butiken en stund för att inte känna sig 

påtryckta, vilket stämmer väl överens med det konsument A och E berättar. Både 

butiksanställd A och C vill inte pressa sina kunder till att handla, och butiksanställd C 

anser att han inte gjort sitt jobb om en kund behöver en sista knuff för att besluta sig för 

att genomföra ett köp. Butiksanställd A berättar att han eftersträvar en trevlig och ärlig 

relation till sina kunder och butiksanställd B säger att han eftersträvar en genuin relation 

till kunder och inte vill vara en “hungrig säljare”. Även butiksanställd D förklarar att han 

tror det är viktigt att ta vara på relationen med sina kunder och att det är finns en 

grundläggande ärlighet genom köpet. Detta kan enligt Sum och Hui (2009) innebära att 

butiksanställd A och C utifrån SERVQUAL levererar en hög servicekvalitet till sina 

kunder. 

Uppsatsens andra forskningsfråga handlar om vad som är viktigt för män när de blir 

bemötta av personal i butik. Tolkat utifrån intervjuer med både konsumenter och 

anställda kan själva kundbemötandet vara avgörande för huruvida konsumenter upplever 
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sitt butiksbesök som positivt eller negativt. Sum och Hui (2009) kom i sin undersökning 

fram till att kunder upplever den empatiska dimensionen av service som viktigt, och även 

de som intervjuats i denna undersökning verkar hålla med om påståendet. Huruvida den 

empatiska dimensionen är av hög servicekvalitet eller inte kan påverka butiksbesöket i en 

hög grad, till exempel som när konsument E berättar att han lämnat butiker för att han 

känt för mycket press från personal. Enligt de intervjuade konsumenter och anställda är 

det viktigt för män som konsumenter att personal är trevlig hälsar på dem när de 

anländer, att de kan ge konsumenten andrum om det är vad som önskas samt vara 

tillgänglig när konsumenten önskar hjälp.  

Alla konsumenter berättar att de har upplevt situationer i butik då de känt sig för pressade 

av personal att handla kläder, vilket kan tyda på att detta inte är något som förekommer 

sällan utan är ett problem som konsumenter ofta stöter på. Både konsument A och E 

berättar att de flertal gånger känt sig pressade av personal på butiken Face i Borås, och 

konsument E berättar att det varit anledning för honom att lämna butiken utan att köpa 

någonting. Utifrån SERVQUAL (Buttle 1996) kan detta innebära att butiker som till 

exempel Face inte uppnår en hög servicekvalitet, tolkat utifrån konsument A och E’s 

erfarenheter. Utifrån gapanalysen kan enligt Parasuraman et al. (1985) konsumenters 

erfarenheter innebära att många modebutiker har stora gap i sin service. Det skulle kunna 

betyda att många butiker inte är tillräckligt medvetna om vilken typ av service deras 

kunder önskar och förväntar sig, och därför inte har en lämplig servicespecifikation, eller 

att de inte har en servicespecifikation alls. SERVQUAL och gapanalysen kan vara ett 

verktyg som företag kan använda för att analysera och förbättra sin kundservice vilket 

kan kopplas till uppsatsens tredje forskningsfråga.  

Konsument A nämner att han kan tänka sig att personalen på Face fått instruktioner av 

ledning att bete sig på det vis de gör för att sälja så mycket produkter som möjligt, vilket 

kan vidare kan kopplas till företagets interna servicekvalitet. Enligt Wickelgren et al. 

(2012) påverkar ett företags interna och externa servicekvalitet varandra, vilket i Face fall 

kan betyda att den sämre servicekvalitet som konsument A och E upplever påverkar den 

service de tar del av negativt. Detta skulle kunna betyda att Face kan förbättra sin 

kundservice genom att se över sin interna service och på så vis leverera en högre 

servicekvalitet till sina kunder. Om modeföretag kan ta reda på vilken typ av service 

deras kunder önskar, samt ha en ledning som kan leverera hög intern servicekvalitet och 

kompetent butikspersonal vilken kan läsa av säljsituationer borde de alltså kunna leverera 

en högre extern servicekvalitet.           

6. Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att kartlägga och analysera mäns köpbeteenden utifrån 

köpprocessen när de handlar modekläder samt att föreslå en metod för en mer anpassad 

kundservice. Hur mäns köpprocess ser ut framkommer det att de intervjuade 

konsumenternas köpprocess ser olika ut beroende på vilken typ av produkt det gäller, då 

de lägger olika stor vikt på olika typer av produkter. Köpprocessen kan också påverkas av 

vilka typer av hedonistiska och utilitaristiska motiv konsumenten har inför köpet. Det 

framkommer att alla intervjuade konsumenter har främst hedonistiska motiv när de 

handlar mode och kläder eftersom att de har ett intresse för mode och ser shopping av 
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kläder som nöje snarare än en nyttosyssla. Utifrån intervjuer med butiksanställda kan 

konstateras att även deras kunder till stor del innehar hedonistiska motiv när de handlar 

mode. Eftersom att mäns köpprocess kan se olika ut finns det inget tydligt svar på 

uppsatsens första forskningsfråga ”Hur ser mäns köpprocess ut för modekläder?”, då det 

finns flera faktorer som påverkar hur processen ser ut i olika fall. Det som kan besvaras 

är att köpprocessen kan påverkas av vilka typer av motiv konsumenten har, hur mycket 

vikt de lägger vid just den specifika produkten och hur kunden påverkas av till exempel 

företag och butiksanställda under köpprocessen.  

De intervjuade konsumenters köpprocesser visar att behovet ofta är ideellt när de handlar 

kläder, då majoriteten av konsumenterna handlade kläder för nöjes skull. 

Konsumenternas behovsidentifikation kan ske både på plats i butik, innan butiksbesöket, 

eller vid ett butiksbesök på internet, beroende på hur behovet ser ut. I vissa fall kan 

behovet innefatta att konsumenten endast vill ha nya kläder, utan några planer på vad det 

är som ska köpas in, och i andra fall innehar konsumenten redan ett behov efter ett 

specifikt plagg innan butiksbesöket. När det gäller konsumenternas informationssökning 

kunde den skilja sig åt mer mellan konsumenterna. Informationssökningen kunde ske 

innan butiksbesöket på internet och sociala medier, men också endast i butik samtidigt 

som vissa upplevde att de ibland inte sökte information alls. Majoriteten av 

konsumenterna genomförde ofta en noggrann alternativutvärdering istället för att välja 

det första plagg som lever upp till kraven, vilket talar emot de fördomar uppsatsens 

författare hade om hur män beter sig när de handlar kläder. När det gäller köp i butik är 

de intervjuade konsumenterna överens om att det är viktigt hur personalen beter sig i 

butiken och att bemötandet kan påverka om de handlar eller inte.  

Vid bemötandet i butik som tas upp i uppsatsen andra forskningsfråga ”Vad är viktigt för 

män vid bemötande i butik?”, framkommer det av studien att de män som intervjuats 

anser det vara viktigt hur personal beter sig mot dem i butik. Samtliga konsumenter vill 

att butikspersonal ska vara trevlig och hälsa på kunder när de anländer till butiken, vilket 

även de intervjuade butiksanställda höll med om. De butiksanställda berättar att de 

strävar efter att ha trevliga och ärliga säljsamtal med sina kunder utan att pressa dem till 

att köpa. Samtliga konsumenter tycker också att det är viktigt att butikspersonal upplevs 

som ärliga och att de inte försöker pressa till köp. De butiksanställda som intervjuats 

upplever att de levererar en hög servicekvalitet och inte pressar sina kunder för mycket, 

och konsumenter berättar om trevliga erfarenheter de haft av kundservice när säljare 

upplevts som trevliga och ärliga. Samtidigt berättar samtliga konsumenter om tillfällen då 

de upplevt personal som för pressande, som erbjuder hjälp upprepande gånger och inte 

accepterar när konsumenten vill titta på kläder själv. Detta tyder på att det finns flera 

butiker som behöver se över sin kundservice, även om de butiksanställda som intervjuats 

tolkas leverera en hög kvalitet av service.  

Uppsatsens tredje och sista forskningsfråga ”Hur behöver butiker med herrsortiment 

agera för att bemöta sina kunder på ett tillfredsställande sätt?”, innefattar hur butiker 

med herrsortiment behöver agera för att bemöta sina kunder på ett tillfredsställande sätt. 

Utifrån den studie som gjorts anser vi att företag kan utnyttja verktyg så som 

SERVQUAL och dess gapanalys samt Service Profit Chain för att analysera och förbättra 

sin kundservice då kundservice var en avgörande faktor för de intervjuade 

konsumenterna. Genom att använda SERVQUAL och gapanalysen kan företag försöka ta 

reda på vilken typ av service och bemötande deras kunder önskar, för att på så sätt kunna 
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formulera en passande servicespecifikation och sända ut lämplig extern kommunikation 

om service till sina kunder. På så vis kan den service som kunder förväntar sig stämma 

bättre överens med företagets servicespecifikation och den service som faktiskt levereras. 

Service Profit Chain kan också vara ett lämpligt verktyg att använda sig av för att 

analysera företagets interna servicekvalitet. En bra intern servicekvalitet med ett 

ledarskap och arbetsmiljöer där anställda trivs och mår bra skapar större möjligheter för 

anställda att kunna leverera en hög extern servicekvalitet till företagets kunder.  

Efter utförd studie anser uppsatsens författare sig vara nöjda med resultatet, då materialet 

som samlats in varit en bra grund för undersökningen och har gått att koppla till den 

tidigare forskning som tagits upp i uppsatsen. Vi anser att det var passande att utföra 

studien på ett kvalitativt sätt genom intervjuer utifrån uppsatsens syfte, då en kvantitativ 

undersökning antagligen inte hade kunnat ge lika informationsrikt och användbart 

material. Den främsta nackdelen med studien anser vi vara dess omfattning, då det antal 

intervjuade inte kan säga speciellt mycket om hur män som konsumenter beter sig 

generellt. Vi tror att uppsatsens resultat hade kunnat se annorlunda ut om en äldre grupp 

av män intervjuats istället för den valda yngre åldersgruppen då vi misstänker att den 

yngre åldersgruppen kan vara mer intresserade av mode och kläder än den äldre. Vi 

upplever utifrån de intervjuer som genomförts att män innehar ett intresse för mode och 

för att handla kläder i högre grad än vad vi förväntat oss och bör därför ses som viktiga 

aktörer på modemarknaden. 

6.1 Vidare forskning 

När det gäller framtida forskning anser vi att det finns mycket att undersöka när det gäller 

ämnet kundservice och tror att det vore intressant att ytterligare undersöka de gap som 

uppstår mellan förväntad och levererad kundservice. Det skulle också vara intressant att 

vidare forska om män och kvinnor skiljer sig åt i köpbeteenden, då de fördomar 

uppsatsens författare haft om hur män beter sig när de handlar mode har förändrats under 

studiens gång. Det hade även varit intressant genomföra en liknande studie med fokus på 

både yngre och äldre åldersgrupper för att se om åldersgrupperna skiljer sig åt i sina 

köpbeteenden.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1  

Frågeguide Konsument 
● Berätta kort om dig själv. 
● Kan du berätta om kläderna du har på dig idag?  Var har du köpt dem och varför? 
● (impulsköp? planerat?) 
● Brukar du handla kläder på det sättet? 
● Är du intresserad av kläder och bryr dig om hur du klär dig?  

Behovsidentifikation  

● Handlar du kläder för nöjes skull eller för nytta? Shoppar du bara när du “måste” 

eller tycker du om att handla kläder? 
Informationssökning 

● Hur letar du efter kläder? Butik? Internet?  
● Tittar du på webshops/sociala medier efter kläder innan du handlar i fysiska 

butiker?  
Alternativutvärdering  

● Tittar du på flera olika plagg och jämför, eller väljer du helst “första bästa” som 

passar ditt behov? 

● Vill du att butikspersonal hjälper dig att välja ut plagg?  
Köp  

● Hur vill du som kund att butikspersonal ska bete sig?  Vill du ha någon hjälp och i 

så fall med vad?  

● Saknar du något i den hjälp/service som butiksanställda erbjuder? Skulle du vilja 

att de erbjöd något mer?  

● Finns det någonting som är avgörande för om du köper ett plagg eller inte?  
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9.2 Bilaga 2 

Frågeguide Butiksanställd 
● Berätta kort om dig själv. 

Behovsidentifikation  

● Brukar kunderna “veta vad de vill ha” när de kommer in i butik, eller vill de ha 

hjälp med att lista ut vad de behöver?  

● Upplever ni att era kunder shoppar för att “de måste” eller för nöjes skull? 
● Upplever ni att ni på något sätt påverkar/inspirerar kunderna innan de kommer in i 

butiken? 
● Påverkar/inspirerar ni kunderna i butik? (exponering, anställdas outfits) 

Informationssökning 

● Vill kunderna titta efter plagg själva, eller vill de ha hjälp och råd?  
Alternativutvärdering  

● Vill kunderna ha hjälp att välja bland alternativen?  
Service 

● Vilken typ av service upplever ni att kunderna vill ha? Räcker det med tydlig 

butiksexponering eller vill de ha mer personlig service?  
● Tror ni att kunderna saknar något i den service ni erbjuder?  

Köp  

● Känner du att det finns någonting du kan göra för att ge kunden en sista “push” 

för att hen ska besluta sig för köp? 
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