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Förord 
 
Vi vill tacka alla som har varit inblandade i skapandet av denna uppsats genom att bidra med 

tid, kunskaper och tankar som för oss har varit av stort värde. Ett stort tack vill vi rikta till vår 

handledare Margareta Boström som genom sin vägledning och inspiration stöttat och lett oss 

rätt i vårt skrivande. Vi vill även tacka övriga personers handledning, som varit till stor hjälp. 

 

Ett stort tack riktar vi även till de personer som har tagit sig tid att medverka i våra 

fokusgruppsintervjuer. Ni är guld värda och det hade inte blivit någon uppsats utan Er. 

 

De kedjor vi har haft kontakt med i vårt arbete, Hi-Fi Klubben, SIBA och Elgiganten, vill vi 

också här visa vår uppskattning för. Med er värdefulla information och kunskap, samt 

hjälpsamhet har ni alla bidragit till ett möjligt slutställande av uppsatsen. Ett speciellt varmt 

tack även till våra tre stiliga fotomodeller, som villigt ställde upp på bild och visade upp 

kedjornas profilklädsel. 

 
 
Ett stort tack! 
 
Helena Bergsten & Ida Edman Hellberg 



  

Sammanfattning 
På senare tid har estetiken blivit en allt viktigare faktor när butikskedjor ska förmedla sina 

erbjudanden till konsumenten, kedjan måste representeras på ett bra sätt. Här har personalens 

roll fått allt större utrymme och betydelse för att kunden ska få en positiv helhetsupplevelse 

av butiken. Personalen ska representera kedjan och vad denna står för på ett, för kunden, 

fördelaktigt sätt. Personalens framtoning har därmed hamnat mer och mer i fokus under 

senare tid. Kraven på sökandes framtoning från arbetsgivare vid anställningar ökar och har 

blivit mer utförliga och omfattande, och hemelektronikbranschen är inget undantag. Inom 

branschen finns krav på att säljaren ska framstå som professionell, kompetent och trovärdig, 

men samtidigt sympatisk. 

 

Undersökningen i uppsatsen bygger på att vi har genomfört intervjuer med tre olika kedjors 

huvudkontor inom hemelektronikbranschen där vi ville få reda på deras synsätt på hur deras 

säljare genom sin framtoning kan framstå som professionella, kompetenta, trovärdiga och 

sympatiska. Då det är kundens perspektiv på frågan som vi är ute efter genomfördes vidare 

fokusgruppsintervjuer med konsumenter av varierande ålder, kön och bakgrund på samma 

tema.  

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur personalens framtoning kan se ut och hur den kan 

påverka kundens helhetsupplevelse av, och förtroende för, personalen i en 

hemelektronikkedja. Vi har utgått ifrån en kvalitativ undersökningsmetod då vi är intresserade 

av att gå på djupet och få mer nyanserad och detaljerad data. 

 

Resultatet av vår undersökning visar på att personalens framtoning är viktig för att kunden ska 

känna förtroende för, och få en positiv helhetsupplevelse av, personalen i en 

hemelektronikkedja. Vidare spelar det inte så stor roll hur personalen ser ut så länge deras 

framtoning bildar en sammanhängande positiv helhet. Så länge alla delar stämmer överens 

kan de se ut i stort sett hur som helst. Ett annat resultat av vår undersökning visar på att 

kunden inte föredrar en proper och strikt klädsel hos personalen utan istället efterfrågar en 

profilklädsel av mer ledig sort. Intressant att nämna är att de kedjor vi har varit i kontakt med 

inte är medvetna om vad deras kunder efterfrågar, i någon större utsträckning, rörande 

personalens profilklädsel, då de bara har gjort antaganden utan egna undersökningar att luta 

sig emot.  
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1 Inledning 

Genom denna rapport vill vi ge läsaren en beskrivning av hur personalens framtoning kan 

fungera som påverkansfaktor för kundens helhetsupplevelse av personalen, i butiker inom 

hemelektronikbranschen. Uppsatsen handlar om hur konsumenter uppfattar personalens 

kompetens och trovärdighet som säljare, till följd av deras framtoning. Uppsatsen kommer att 

utgå ifrån ett kundperspektiv, då vi anser att det är ur kundens synvinkel vi kan få fram det 

mest intressanta och relevanta resultatet, då det i stor utsträckning är kunderna som styr 

butikens lönsamhet. Är framtoningen viktigt för butikens helhetserbjudande, alltså kundens 

helhetsupplevelse av butiken? Hur påverkas kunden av säljarens framtoning? Skapar säljarens 

framtoning trovärdighet hos kunden? Dessa frågor kommer att stå i fokus under hela denna 

uppsats och ligga till grund för teori, metod, analys samt de slutsatser vi kommer att dra i 

slutet av vår uppsats. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Detaljhandeln idag växer i omfattning och hastighet. Konsumenter i dagens Sverige har nu 

överlag mer pengar att röra sig med än vad de hade för ett antal år sedan, på grund av att 

inkomsterna ökar. Kunden väljer att placera en del av pengarna på teknikprodukter, varför 

elektronikbranschen har utvecklats i snabb takt. Människor idag söker ständigt efter nya 

produkter med förbättrade egenskaper och funktioner, till följd av den snabba utvecklingen.1 I 

branschen rör det sig, för det mesta, om produkter som kräver en högre grad av engagemang 

och kunnande från konsumentens sida. Kunden vill hitta den bästa produkten till det 

förmånligaste priset, och det är därför vanligt att företagen använder sig av priset som främsta 

konkurrensmedel. På senare tid har dock fokus flyttats till ett mer personlighetsinriktat 

konkurrensbeteende, då det blir allt viktigare med ett professionellt och trovärdigt bemötande 

från säljarens sida.2 Personalens uppgift är att genom sitt agerande inge förtroende hos kunden 

och ge honom/henne en så bra helhetsupplevelse av butiken som möjligt, vilket kan leda till 

att kunden är beredd att besöka butiken fler gånger.3  

 

Bakgrunden till denna uppsats är att det inte bara är produkten och dess egenskaper som 

spelar roll när kunden ska göra ett inköp, utan även personalen och dess påverkan på 

konsumenten. För att kunna tillfredställa kunden är det viktigt att butiken hittar personal som 

                                                 
1 Fölster & Bergström, (2005)  s. 20, 22 
2 Hansson, (2003) s. 9-11  
3 Söderlund, (2000) s. 37, 68, Mossberg. (2008), s. 83-86 
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matchar företaget och dess helhetsbild.4 Enligt forskaren Jens Nordfält finns det uppgifter om 

att 65 procent av konsumenternas köpbeslut fattas på plats i butik.5 Här spelar butikens 

försäljningspersonal en viktig roll som ledsagare och inspiration för kunden i jakten på den 

rätta produkten.6 I en amerikansk undersökning kom forskare fram till att expertsäljare på ett 

mycket snabbare och effektivare sätt kom fram till lösningar på problem som uppkommer i 

samband med försäljning, vilket kan vara attraktivt för kunden och påverka hans/hennes 

helhetsupplevelse av en butik.7 Första kontakten mellan kund och personal i en köpsituation 

är viktig då människor snabbt skaffar sig en uppfattning om individerna i sin närmiljö. 

 

Den första kontakten mellan försäljare och kund är alltså mycket viktig, då det är under de 

första minuterna en människa skaffar sig ett första intryck av en person de möter för första 

gången. Detta korta tidsintervall är självfallet inte tillräckligt för att lära känna en person på 

djupet, och därför blir utseendet väldigt avgörande för om gillande för personen uppstår eller 

ej.8 I och med att butiksarbetet idag blir allt mer kundorienterat, blir det centralt att göra ett 

gott första intryck.9 

 

Det är angeläget för butiker att ha kunskap om hur de kan påverka kunden i en riktning som 

leder till köp, och därmed en potentiell ökad lönsamhet för butiken. Lönsamheten är direkt 

avgörande för en butiks överlevnad, således också för en butik inom hemelektronikbranschen.  

 

Vår rapport och ämnet vi fokuserat på är främst kopplat till hemelektronikhandeln, men kan 

utöver denna bransch även ge andra intressenter nya eller vidgade kunskaper inom ämnet. 

Kunskaperna hoppas vi kan vara till hjälp när det gäller att få en större förståelse för hur en 

individs framtoning kan påverka människor i olika riktningar. Vi anser det därför intressant 

att studera hur personalens framtoning, främst genom utseende och klädsel, kan skapa olika 

känslor hos konsumenten och få dem att uppfatta personalen på ett visst sätt. Hur påverkas 

kunden av butikspersonalens framtoning? Är framtoningen viktig för kundens 

helhetsupplevelse av personalen? Spelar personalens utseende och klädsel någon roll? Finns 

det skillnader i vad som anses tilltalande och auktoritetsväckande hos manlig respektive 

kvinnlig personals klädsel? Uppskattas en strikt eller ledig stil? Kan färgen och formen på ett 

                                                 
4 Hansson, (2003) s. 9-11   
5 Nordfält, (2007) s. 25 
6 Dunér, (2007)  
7 Sheperd et al., (2006) s. 130 
8 Manning & Reece. (2004) s. 62 
9 Hansen, (2002) s. 191 
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plagg påverka konsumenten och få denne att tycka mer om personalen och även tro att denne 

är en expert inom sitt område? Hur påverkas kundens förtroende för säjaren? Kan kundens 

förtroende öka eller minska beroende på personalens framtoning? Våra frågeställningar och 

de svar vi får ut av dem ska bidra till att besvara vårt huvudproblem i undersökningen. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan personalens framtoning påverka kundens helhetsupplevelse av, och förtroende för, 

personalen i en hemelektronikkedja? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur personalens framtoning kan se ut och hur den 

kan påverka kundens helhetsupplevelse av, och förtroende för personalen i butiken. Genom 

den sympati och auktoritet personalen utstrålar via sin framtoning, kan kunden bli påverkad 

och få en uppfattning om den kompetens och trovärdighet personalen besitter inom sitt 

område, och på så sätt bygga upp ett gillande och förtroende för kedjans personal. 

1.4 Definition av begrepp 

För att försäkra oss om att läsaren av denna uppsats får en klar och tydlig bild av vad vi 

åsyftar när vi talar om begreppet personalens framtoning följer här en kort och förtydligande 

diskussion. Vi hade från början tänkt använda oss av begreppet personalens utseende istället 

för framtoning, men fick problem då utseende endast associeras med hur en person ser ut i 

själva ansiktet och inte som en helhet, inräknat klädsel. För att komma tillrätta med problemet 

valde vi därför att använda oss av uttrycket framtoning, där en person som helhet, både 

utseende och klädsel innefattas. Utseendet och klädsel kommer även att diskuteras separat då 

det är just den specifika innebörden vi är ute efter, i övrigt kommer båda aspekterna att ingå i 

begreppet framtoning. Hade vi kunnat hade vi använt det engelska uttrycket appearance, en 

persons sätt att framträda eller uppträda, där personens utseende är en central del.10 Det 

närmaste vi kunde komma denna översättning var just uttrycket framtoning, vilket vi därför 

beslutat att använda oss av konsekvent genom uppsatsen. Hur kunden upplever en säljare som 

helhet i en hemelektronikkedja är det centrala i uppsatsen. Vi kommer i hela uppsatsen att 

använda oss av uttrycket personalens framtoning som ett samlingsbegrepp för personalens 

utseende och klädsel. Genom att ha förklarat för läsaren vad vi åsyftar med denna formulering 

hoppas vi på att läsningen av vår uppsats blir mer lättförståelig och angenäm.  

                                                 
10 www.nordstedtsord.se 
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1.5 Undersökningen 

Undersökningen i vår uppsats kommer att bestå av två delar. Den första delen kommer att 

bygga på öppna individuella intervjuer med huvudkontor på Hi-Fi Klubben, SIBA och 

Elgiganten. Vi vill med intervjuerna få en bild av hur dessa insatta personer arbetar med och 

hur de ser på framtoningens betydelse för sin personals möjligheter att påverka kunderna på 

ett, för kedjan, positivt och lönsamt sätt. En utfrågning av dessa huvudkontor tror vi kommer 

att bidra till mycket intressant information inom ämnet som är viktig för oss att ta del av, både 

för att få deras syn på fenomenet men även som grundsten i den andra delen av 

undersökningen. Eftersom en kedjas butiker inte överlever utan konsumenter, kommer 

undersökningens andra del att ha dessa som utgångspunkt, både handlande och icke 

handlande kunder. Vi kommer här att genomföra öppna gruppintervjuer som vi väljer ut efter 

ålder och om de i sitt arbete bär profilklädsel eller ej. Med profilklädsel syftar vi här på en 

viss typ av klädsel som bärs av alla anställda i en butik, och ger personalen ett enat intryck på 

kunden. Resultatet från den första delen av undersökningen kommer här att hjälpa oss att få 

fram ett underlag av intervjufrågor till de öppna gruppintervjuerna. Produkten från dessa 

gruppintervjuer kommer att fungera som en bas för de slutsatser vi hoppas få fram av 

undersökningen.  

1.6 Uppsatsens disposition 

För att kunna ge stöd åt våra slutsatser i form av tillförlitlighet och trovärdighet kommer vi i 

kapitel två presentera relevant teori inom ämnet. I den tredje delen av uppsatsen kommer den 

metod, vilken vi har använt oss av för att samla in information till denna uppsats att redovisas, 

och även argument för att vi har använt oss av just denna metod. Den information vi har 

samlat in med hjälp av metoden, och som ligger till grund för uppsatsen, återfinns i det fjärde 

kapitlet, resultat av undersökning. I nästa kapitel, analys, jämförs den empiri och den teori vi 

har samlat in. Dessa delar kommer att ligga till grund för de slutsatser vi kan dra av vår 

undersökning, dessa återfinns i uppsatsens sjätte kapitel. Som avslutning vill vi ge våra 

reflektioner i arbetet med uppsatsen, där vi diskuterar hur arbetet fortlöpt, samt hur 

tillförlitliga våra resultat är. För den som vill veta mer om det ämne vi har valt att studera eller 

vill kontrollera våra slutsatser kommer de källor vilka vi har använt oss av uppvisas i slutet av 

uppsatsen. Denna del följs av bilagor och appendix, där läsaren, om denne är intresserad, i 

helhet kan läsa de fokusgruppsdiskussioner och frågeformulär, vilka har legat till grund för 

uppsatsens resultatdel.  
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2 Teoretisk referensram 

För att kunna besvara vår problemformulering och genomföra en undersökning har vi varit 

hänvisade till att studera vad andra har kommit fram till inom ämnet. Vi har använt oss av 

denna teori och organiserat den på nedanstående sätt därför att det är dessa faktorer som 

litteraturen tar upp som de viktigaste omständigheterna då det gäller att belysa vårt ämne. För 

att kunna analysera vårt insamlande undersökningsmaterial på ett ändamålsenligt sätt och för 

att kunna dra korrekta slutsatser av detta, är det för oss viktigt att teorin har en hög relevans 

och verkar som en pålitlig bas för vår rapport.  Hur en kund upplever helhetserbjudandet i 

butik är viktigt för butikens lönsamhet, därav kommer vi först att beskriva kundens 

helhetsupplevelse av en butik. Vi kommer därefter att komma in på begreppet framtoning, där 

vi först behandlar själva utseendet mer specifikt och därefter klädseln. Vi kommer att ta upp 

personalens utseende och dess betydelse för butiken som en påverkansfaktor, då utseendet är 

en stor del i hur en kund uppfattar personalen i butiken och dess helhetserbjudande. Av vad vi 

läst har vi fått insikt i att klädseln är en mycket betydelsefull faktor för att ge ett kompetent 

och trovärdigt intryck åt en butiks personal, därför har vi behandlat klädseln i ett eget avsnitt. 

För att belysa vilken roll framtoningen kan spela som påverkansfaktor har vi valt att fokusera 

på två faktorer som har stor betydelse för hur personalen levererar butikens 

helhetserbjudande. Dessa faktorer är sympati och auktoritet, vilka vi tar upp i avsnittet om 

påverkan. Den teori vi tar upp i detta kapitel kommer senare i rapporten att jämföras med de 

resultat vi får fram i vår undersökning, och kommer att presenteras i analyskapitlet. 

2.1 Personalens betydelse för kundens helhetsupplevelse av butiken 

För att en butik ska fungera på ett bra sätt är det givetvis viktigt att det finns personal på plats 

som kan hjälpa kunden genom hans/hennes köp. Personalens uppgift är att se till att kunden 

får en så bra helhetsupplevelse av butiken som möjligt så att denne känner sig tillfredsställd 

och därmed kan tänka sig att besöka butiken på nytt, vilket kan generera i effekten lönsamhet 

för butiken. Tillfredsställelsen som kunden upplever är ett resultat av vad kunden exponeras 

för i butiken, med andra ord kundens egna erfarenheter av butikens erbjudande.11  

 

 

 

 

                                                 
11 Söderlund, (2000) s. 37, Mossberg, (2008) s. 83-86 
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                           Figur 2.1 Personalens betydelse för kundens helhetsupplevelse i butik. Mossberg, L. (2008) s. 84 

 

Enligt genomförda undersökningar där kunder tillfrågades om vilka aspekter som de ansåg 

vara viktigast för att de skulle bli tillfredsställda med en butik, blev svaren genomgående att 

personalen och dess agerande spelade den mest betydande rollen i sammanhanget. Sidor som 

personalens bemötande, trevlighet, effektivitet och hjälpsamhet ingick i undersökningarna. 

Dessa aspekter behövs för att kunden ska ha möjlighet att bygga upp ett förtroende för 

personalen och butiken som helhet, vilket ligger till grund för kundens helhetsupplevelse av 

butiken.12 

 

Produkter i en butik kan delas in i olika kategorier beroende på hur mycket konsumenten 

engagerar sig i dem, i anslutning till ett köp. Om en produkt engagerar konsumenten mycket 

kallas produkten för högengagemangsprodukt. Vad det kan vara för produkt beror främst på 

konsumentens intresse för produkten, är intresset högt är det troligare att produkten klassas 

som en högengagemangsprodukt. I den här uppsatsen ligger fokus på hemelektronikkedjor, 

där en lång rad av olika produkter återfinns. Många av dessa produkter får ofta innebörden 

högengagemangsprodukt för konsumenten, då mycket tid och tankeverksamhet läggs ner i 

samband med köpprocessen av dem.13 I butiker som säljer högengagemangsprodukter spelar 

personalen en större roll än i en butik som säljer produkter med lågt engagemang från 

kundens sida. Kunden är i situationen i större behov av information om produkten och dess 

egenskaper och vill känna sig säker på sitt köp. Säljarens uppgift består således i att hjälpa 

kunden genom köpet på ett sådant sätt som får kunden att känna sig nöjd och säker med sitt 

                                                 
12 Söderlund, (2000) s. 68 
13 Dahlén & Lange, (2007), s. 289-290 
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köp. Ett förtroende för säljaren måste uppstå hos kunden, och till följd av detta även ett 

förtroende för butiken som helhet.14 

2.2 Framtoning 

Arbetsmarknaden efterfrågar social kompetens, för att uppnå en arbetsmiljö som känns 

angenäm och med god samarbetsförmåga mellan anställda, och en emotionell kompetens som 

leder till att anställda kan hantera olika situationer oavsett hur de mår. Att individen har den 

rätta sociala och emotionella kompetensen är idag en självklar förutsättning, men det har på 

senare tid vuxit fram en ny typ av kompetens som nu efterfrågas, kallad estetisk kompetens.15 

Forskare menar i en brittisk studie att estetik handlar om sinnena syn, hörsel, känsel, smak 

och lukt, och att alla dessa faktorer är inblandade när kundens upplevelse i butiken påverkas.16 

Framtoningen, en del av det estetiska, har blivit en allt större påverkansfaktor i butiken, och 

det är just framtoningen som vi fokuserar på i vår undersökning.17 

 

Tidigare forskning, gjord av Lowe & Wrigley samt Hatfield & Sprecher, visar på att en 

säjares framtoning är viktig då han/hon arbetar nära kunder. Personalens språkbruk, klädkod, 

kroppsform, uppförande och stil ska tillsammans locka kunden till köp.18
  Andra forskare 

inom ämnet säger att en säljares framtoning, avseende utseende och klädsel, inte utesluter 

vikten av ett bra bemötande i kundsammanhang. Båda faktorerna är viktiga för att en positiv 

helhetsupplevelse av säljare ska uppstå. För att kunden ska få en positiv helhetsupplevelse av 

säljaren är det viktigt att säljarens framtoning stämmer överens med butikens koncept och 

målgruppens förväntningar på säljaren.19 

 

Utseende kan, enligt Nationalencyklopedin, beskrivas som ett synintryck ett föremåls eller en 

persons fysiska uppenbarelse gör.20 Enligt forskarna Henrietta Huzell och Patrik Larsson vid 

Karlstads Universitet har utseende och social kompetens fått en allt större betydelse i 

butikverksamheten i Sverige. Då nämnda forskare har ägnat åtskillig tid till att genomföra 

studier inom estetiken och dess betydelse för butiksverksamheten, har vi valt att använda oss 

av deras kunskaper i vår teori, då de har fått fram relevanta resultat.  I butiksverksamheten 

                                                 
14 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, (2008) s. 89 
15 Dahlkwist, (2002) s. 8, 22 
16 Johansson. Johansson, (2006) 
17 Holm-Larsson, Pålsson, Sollin, (2007) 
18 Johansson, Johansson.,(2006) 
19 Erhardsson, Eriksson, Lindell,(2005) 
20 www.ne.se 
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fungerar den anställde som butikens ansikte utåt och måste representera den på ett fördelaktigt 

sätt. Vid en undersökning, utförd av Centrum för tjänsteforskning, rörande vilka egenskaper 

svenska arbetsgivare värderar som viktiga hos sina anställda svarade 68 procent att det är 

viktigt att de är i fysiskt god form, 48 procent att de har vårdat hår, 24 procent att de inte är 

överviktiga och 40 procent att de anställda inte bär alltför utmärkande smycken. Vid en annan 

undersökning som genomfördes av undersökningsbolaget Cint med svenska respondenter i 

åldrarna 20-65 år om vad de hade för attityder till framtoningens betydelse framkom bland 

annat följande svar. 79 procent menade att vackra människor har lättare att få arbete och 59 

procent av de tillfrågande ansåg att attraktiva människor behandlas med mer respekt, än vad 

mindre attraktiva personer gör.21 Annan forskning visar på att människor automatiskt tilldelar 

vackra personer positiva egenskaper som vänlighet, talang, intelligens och ärlighet.22 Att se 

bra ut är med andra ord en viktig faktor inom serviceinriktade yrken där personalen kommer i 

personlig kontakt med kunder, exempelvis inom butiksyrket. Ett träffande citat för att 

beskriva situationen kommer från en undersökning gjord av Karlstads Universitet, där en 

företagare på frågan om hur viktigt utseendet är för försäljningen svarade: 

 

”Tyvärr måste jag konstatera att en snygg, trevlig människa säljer bättre än ofräsch, trevlig 

människa.”23 

 

Företagarna fick, vidare i undersökningen, även gradera vikten av utseende, kropp, kläder, 

utsmyckning, ålder och tal. Det framkom att alla faktorer utom ålder, längd och dialekt ansågs 

som viktiga i sammanhanget.24 Tatueringar och piercningar hör även dessa till framtoningen 

och omfattas också av företagarnas omdömen. Så länge de är synliga betraktas de som ett 

stort tabu och är inte välkomna på arbetsplatsen, men så länge de inte syns är det 

acceptabelt.25 Detta avsnitt har behandlat en individs fysiska egenskaper, såsom hår, 

kroppsform och utsmyckningar. Följande avsnitt kommer att handla om klädseln, vilken är 

betydelsefull för kundens uppfattning av butikens helhetserbjudande. 

                                                 
21 Andersson, (2009) 
22 Cialdini, (2007) s. 167 
23 Wikström, (2006) 
24 Wikström, (2006) 
25 http://lediga jobb.wordpress.com/2007/03/04/tank-pa-ditt-utseende-nar-du-soker-nytt-jobb/ 
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2.2.1 Klädsel 

I framtoningen ingår även klädsel, men den har en så pass stor betydelse och 

variationsrikedom i sammanhanget att vi har valt att behandla den separat i ett eget avsnitt. 

 

Klädseln är i många fall en del av en butiks kommunikation med kunden, alltså ett sätt att nå 

ut med sitt budskap till och påverka sin tänkta kundkrets.26 I begreppet butikskommunikation 

ingår den personliga försäljningen där en säljare i butik kommunicerar direkt, ansikte mot 

ansikte till kund, och försöker påverka denne till köp och därigenom skapa långsiktiga 

relationer.27 Den personliga försäljningen är viktig för en butik då detta är det enda tillfället 

säljaren får möjlighet till direkt respons och feedback från konsumentens sida.28 För att 

kommunikationen säljare och konsument emellan ska fungera bra och för att långsiktiga 

relationer ska kunna byggas måste säljaren vara kompetent, professionell och trovärdig. En 

viktig faktor för att säljaren skall kunna utstråla dessa betydande faktorer är således 

klädseln.29  

 

Enligt Manning & Reece finns det en risk för att människor inte uppmärksammar allt som 

sägs och ställer sig frågande till en säljares auktoritet och kompetens, om de inte snabbt 

attraheras av säljaren, eller under de första två till fyra minuterna inte gillar vad de hör och 

ser. Manning & Reece menar vidare att det inte enbart är vad en säljare säger som har 

betydelse, i detta sammanhang har det egentligen ganska liten betydelse. Kommunikationsstil, 

kroppsspråk och klädsel, alltså icke-verbal kommunikation har en större betydelse.30 

Etnologen Maja Jacobson menar att ”kläder är ett icke-verbalt kommunikationsmedel, som 

kan ge tydligare signaler än det talade språket”. Hon menar att kläderna och hela människans 

yttre består av budskapsgivande enheter, exempelvis makeup, frisyr, kläder och dess färg, 

form och stil som sänder ut olika budskap till sin omgivning om personens ålder, kön, status 

och roll. Kläder används för att skilja ut individer och grupper från omvärlden, men också för 

att förena grupper.31  

 

Den verbala kommunikationen står endast för tio procent av den totala kommunikationen vid 

en normal konversation. Tonläge, uttrycksfullhet, volym och hastighet på vad vi hör utgör 40 
                                                 
26 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 134, 145 
27 Manning & Reece, (2004) s. 11 
28 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 178 
29 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 139 
30 Manning & Reece, (2004) s. 62  
31 Jacobson et al.,(1993) s. 96-97 
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procent av kommunikationen och hela 50 procent utgörs av vad vi ser och känner. Med andra 

ord kan klädsel, gester, ögonkontakt, hållning och miner ha fem gånger större betydelse än 

den verbala kommunikationen vid en konversation mellan människor. Detta visar på att 

klädseln har en stor betydelse vid den personliga försäljningen i butik då den representerar 

och talar om mer om säljaren själv och butiken än vad dennes ord gör.32  

 

Klädseln och utseendet, framtoningen, kan även fungera som antingen en förstärkare eller 

försvagare av vad säljaren säger. Om det säljaren säger stämmer överens med vad han/hon 

utstrålar via sin framtoning, sitt utseende och sin klädsel, stärks vad denne säger och vidare 

även dennes pålitlighet och ärlighet, vilka är viktiga parametrar i säljsammanhang. Det 

motsatta infinner sig vid icke överensstämmelse mellan ord och framtoning.33  

 

När det gäller säljare i butik har klädseln en viktig roll i och med att den då skall förmedla till 

konsumenten vem/vilka som är säljare, kläderna ska identifiera vilka personalen är. Om 

konsumenten inte snabbt kan ta reda på vem som är säljare för att få hjälp med ett köp riskerar 

intresset för köpet att avta. Vidare skall klädseln även stämma överens med det helhetsintryck 

butiken vill förmedla till kunden, detta för att förstärka kundens helhetsupplevelse av butiken 

och dess erbjudande, men också dess trovärdighet.34 

 

För att exemplifiera vilken betydelse klädseln kan ha för en konsuments helhetsupplevelse, 

genomfördes en undersökning, i syfte att få fram fakta kring vilken effekt klädseln hos säljare 

har. Respondenterna fick se tre bilder föreställande en man och en kvinna iförda tre olika 

klädstilar, och med bakgrund av detta besvara ett antal frågor. På den första bilden bar 

mannen en stickad V-ringad tröja och kvinnan en dam T-shirt. På nästa bild bar båda skjorta 

och på den tredje var båda klädda i vit skjorta och kavaj. Resultatet visade att respondenterna 

i stort uppfattade personerna i de tre olika klädstilarna som lika förtroendeingivande, 

kompetenta, ärliga och seriösa. Den slutsats som drogs av undersökningen var att en butik kan 

vara flexibel i sitt val av personalklädsel så länge personalen ser vårdad ut, vilket personerna 

på bilderna gjorde. Sett till de olika åldersgrupperna som ingick i undersökningen framkom 

dock vissa skillnader. Den äldre gruppen, 46 år och uppåt, var lite mer konservativ och ansåg 

att skjorta och kavaj inger mer förtroende och utstrålar mer ärlighet och kompetens. Den 

                                                 
32 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 180 
33 Manning & Reece, (2004) s. 65 
34 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 183 
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yngre gruppen hade en mer liberal inställning till säljare och deras klädsel. Vidare var syftet 

med undersökningen att beskriva hur klädseln hos personalen påverkar viljan hos 

konsumenten att köpa olika varor och tjänster. Här mättes bland annat parametern TV/data 

och då framkom att det överlag föredrogs en enklare klädsel hos försäljningspersonalen.35 

 

Ett annat exempel på vilken betydelse klädseln har inom serviceyrken kan ses i en 

undersökning gjord vid Karlstads Universitet. Enligt, tidigare nämnda, forskarna Henrietta 

Huzell och Patrik Larsson värderade arbetsgivarna vid en anställningsintervju klädseln som 

en avgörande faktor, vilken ökar chansen att få jobb. Hela 54 procent av de tillfrågade 

arbetsgivarna svarade att detta var betydande för en ansökandes chans att få anställning. 

Klädvalet ansågs nästan lika viktigt som en formell utbildning hos den sökande, vilken siffra 

låg på 57 procent.36 

 

Enligt den amerikanske forskaren Molloy är de egenskaper som är viktigast i 

affärssammanhang auktoritet, trovärdighet och en sympatisk personlighet, vilket rätt vald 

klädsel kan skapa.37 Gällande skjortor och valet av färg på dessa kom Molloy i en amerikansk 

undersökning fram till att vita och enfärgade skjortor är de populäraste valen och får bäst 

respons av omgivningen gällande trovärdighet och gillande. Vitt visade sig även vara 

överlägset de andra kulörerna i att signalera trovärdighet, ärlighet och duglighet hos sin 

bärare. Han menar vidare att det är viktigt att klä sig på ett sätt som tydligt uttrycker vad det 

är säljaren representerar i form av ett företag med en viss affärsidé.38 

 

Molloy är inne på färger i sin forskning. Färg är något som alltid är närvarande och gör sig 

påmint i en människas omvärld. Färgen har i alla tider använts för att uttrycka olika 

sinnesstämningar och ståndpunkter i form av signaler till omvärlden. Alla påverkas av och 

reagerar på olika färger och färgkombinationer, men inte på samma sätt. Färgerna utlöser 

psykologiska reaktioner, men varierar i omfattning och styrka beroende på den utsatta 

individens personlighet, vanor, erfarenheter, humör och sociala omständigheter.39  

 

                                                 
35 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 185 
36 Andersson, (2009) 
37 Molloy, (1990) s. 57. Molloy har i sin forskning dock enbart riktat in sig på amerikanska män arbetande som 
säljare i affärssammanhang. 
38 Molloy, (1990) s. 71, 188 
39 Ahnlund, (1986) s. 8-9, 18 
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Med detta som underlag är det svårt att få fram ett svar på vilka färger människan tycker bäst 

om då förhållandena under vilka en person utsätts för färgen kan vara vitt skilda och påverka 

utvärderingen. Det gäller även att kombinera färger på rätt sätt för att få fram en gillande 

effekt hos en individ. Samspelet mellan två eller flera färger måste vara i harmoni och stämma 

överens i situationen för att den enskilda individen ska trivas med färgsättningen.40 Även om 

det kan vara svårt att uttala sig om någon övergripande favoritfärg hos människor, menar 

psykologen Karl Ryberg att det genom stora globala undersökningar framkommit att blått, 

oavsett kön, ålder, ras eller yrke, är den färg som flest människor föredrar. Efter blått föredras, 

i rangordning, rött, grönt, violett, orange och gult.41  

 

Färger fungerar även, som tidigare nämnt av Ahnlund, som förmedlare av olika budskap, i 

form av att olika färger signalerar olika saker till sin omvärld. Valet av färg på klädseln får 

även denna effekt. Exempelvis förknippas färgen vit oftast som positiv och innebär bland 

annat oskuld, renhet, glädje och perfektion.42 Svart uppfattas i motsats till vitt ofta som 

negativ och mörk, och förknippas med död, olycka, sorg och synd. Trots detta är den en 

populär färg på både klänningar och kostymer och sätts ofta i samklang med en form av enkel 

exklusivitet.43 Rött är en av de färger som uppfattas snabbast av ögat, vilket ger den ett högt 

uppmärksamhetsvärde. Röd är en varm färg som anses symbolisera liv, energi, hetta och 

kärlek, men även lidelse och krig. Blått är en kall färg, vilken många tycker om och gärna 

associerar sig med då denna har en lugnande effekt på människor och utstrålar svalka, 

stabilitet, intellekt, koncentration och uppmuntrar till reflektion och eftertanke.44  I 

kombination med klädsel, som vi tagit upp i detta avsnitt, och utseende är sympati och 

auktoritet betydelsefulla som påverkansfaktorer i vår undersökning, varför dessa faktorer 

kommer att behandlas i nästkommande kapitel.  

2.3 Påverkan 

Val av framtoning, alltså utseende och klädsel, har en förmåga att kunna påverka människor i 

olika riktningar, något som inte är sent att utnyttjas av företagare inriktade på försäljning, 

                                                 
40 Sisefsky, (1995) s. 68 
41 Ryberg, (1999) s. 70, 74. I undersökningarna inräknas inte den svart-grå-vita nyansskalan då dessa i egentlig 
mening inte är några riktiga kulörer, och därmed inte påverkar människan stimulans, gällande impulser, 
känslor och temperament i samma omfattning som övriga kulörer i färgskalan. 
42 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 87 
43 Ibid., s. 89 
44 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 89-90, Nordfält, (2007) s. 163-165 
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exempelvis butiksverksamhet. De typer av påverkan vi har riktat in oss på i uppsatsen är 

sympati och auktoritet, vilka kan utnyttjas med hjälp av framtoning 

2.3.1 Sympati 

Då sympati i hög grad påverkar har människor en naturlig tendens till att köpa saker av säljare 

som de tycker om och litar på. Ett knep som många säljare använder sig av för att uppnå dessa 

effekter av gillande och pålitlighet för att få till ett köp är fysisk attraktivitet. Fysiskt attraktiva 

människor har en stor fördel i sociala sammanhang, försäljning till kund, då dessa, på grund 

av sitt utseende, automatiskt tillskrivs andra positiva egenskaper. Detta kallas för en 

haloeffekt och kan visa sig i form av att en attraktiv person även tillskrivs drag som ärlig, 

vänlig, intelligent och talangfull. Attraktiva människor blir för det mesta mer omtyckta och 

mer övertygande, vilket kan och utnyttjas av säljare i olika sammanhang.45 I säljsammanhang 

får dock inte attraktiviteten framhävas på ett sätt som får kunden att känna distans, irritation 

eller underlägsenhet. Det är med andra ord en balansgång som gäller för att lyckas i 

säljsammanhang.46  

 

En annan faktor som är vanligt förekommande och beprövad inom säljsammanhang för att få 

kunden att tycka om och lita på säljaren är likhet. Människan har en benägenhet att tycka om 

och dras till sådana personer som är lika henne själv. Detta kan röra sig om personliga 

egenskaper, åsikter, bakgrund eller livsstil. Ett enkelt knep för att likna kunden och skapa 

förtroende är klädseln. Människor dras ofta till, och fattar tycke för säljare som klär sig som 

de själva, eftersom de då får en uppfattning om att säljaren delar dennes åsikter och livsstil. 

Detta leder även till att förtroendet för säljaren ökar, vilket är en stor förutsättning för att ett 

köp och eventuella återbesök i butiken ska bli aktuellt.47 Utöver att kunden vill tycka om 

säljaren vill denne också få en känsla av att säljaren har den kompetens som kan förväntas i 

en köpsituation, vilket vi kommer att titta närmare på i nästa avsnitt. 

2.3.2 Auktoritet 

Likt sympati kan säljare använda sig av auktoritet för att påverka kunden att genomföra ett 

köp och få kunden att återkomma till butiken. Auktoritet kan jämställas med expertis eller hög 

kompetens. Människan har redan från barnsben fått lära sig att lyssna till och lyda auktoriteter 

för att det ska gå bra för henne i livet. Människan följer och gör som den som de tror vet 

                                                 
45 Cialdini, (2007) s. 162, 167, 169 
46 Wagner, (2002) s. 252 
47 Cialdini,(2007) s. 170 



 14 

bättre, eftersom de tror att detta kan gynna dem själva, utan att de behöver anstränga sig i 

någon högre grad.48 Människor gillar personer med kompetens. Dessa underlättar för 

konsumenten att göra smartare inköp och leder till att de kan visa sig inför andra människor 

som en person som ofta väljer rätt och fattar kloka beslut. I butik gäller det dock att använda 

sig av kompetens med kundens behov i fokus, och förmedla denna på ett sätt som inte får 

kunden att känna sig inkompetent.49  

 

För att övertyga en person om en säljares auktoritet behöver denna dock inte vara riktig, en 

skenbar auktoritet fungerar oftast lika bra. Denna skenbara auktoritet kan säljaren skapa sig 

med hjälp av bland annat titlar och kläder. Genom att ha en speciell titel kan en person snabbt 

stiga i en annan persons aktning och framstå som mer auktoritär än vad personen kanske i 

själva verket är.50 Kläder är en annan aspekt som kan användas för att utstråla auktoritet. 

Människor har en stor tendens till att lita på och följa folk som klär sig på ett sätt som i 

traditionell mening förknippas med auktoritet, exempelvis polisuniform och kostym.51 

2.4 Sammanfattning av teori 

Då vi som författare av denna uppsats vill försäkra oss om att läsaren har tagit del av de 

viktigaste delarna av vår teoretiska referensram följer här en sammanfattning. 

 

För att kunden ska få en angenäm helhetsupplevelse av en butik spelar, enligt gjorda 

undersökningar, personalen den viktigaste rollen. Personalen representerar butiken och 

fungerar som ett ansikte utåt mot kundkretsen. På senare tid har den estetiska kompetensen 

hos butikspersonal vuxit sig allt starkare och blivit en mycket betydande faktor vid val av 

butikspersonal. Företagen är måna om att de personer de anställer ser fördelaktiga ut och 

genom sin framtoning lockar kunder till butiken. Personer som ser bra ut tilldelas även 

automatiskt egenskaper som ärlig, talangfull, vänlig och intelligent, vilket är mycket attraktivt 

både för butiken och kunden. Klädseln fungerar som en del av en butiks kommunikation till 

sina kunder, då denna särskiljer butiken ifrån andra butiker. Klädselns uppgift är att utstråla 

kompetens, professionalism och trovärdighet hos sin bärare, vilket kan bygga upp långsiktiga 

relationer med butikens kundkrets. Kunder bildar sig snabbt en uppfattning om personalen till 

följd av hur de ser ut och är klädda, det första intrycket spelar med andra ord en viktig roll vid 

                                                 
48 Cialdini, (2007) s. 203-204 
49 Wagner, (2002) s. 253 
50 Cialdini, (2007) s. 207-209 
51 Ibid., s. 212-213 
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butikskommunikation. Valet av färgsättning på personalens klädsel spelar även stor roll då 

denna används för att symbolisera olika saker och även väcker varierande känslor och 

associationer hos kunden. Att använda sig av framtoning, utseendet och klädseln, för att 

påverka kunden i en viss riktning utnyttjas ofta av företag i butikskommunikationssyfte. De 

vill genom fysisk attraktivitet skapa sympati, ett gillande, för butikens personal hos kunden så 

att förtroendet för personalen ökar. För att skapa förtroende hos kunden använder sig även 

säljarna av utseendet och klädseln för att framstå som auktoriteter, experter inom sitt område, 

vilket oftast uppskattas av kunden. 

 

Med en sammanfattning av vår teoretiska referensram avslutas detta kapitel. I följande kapitel 

kommer vi att beskriva hur vi gick till väga med att samla in den information som har legat 

till grund för uppsatsen. 

3 Metod 

Här följer en beskrivning av hur vi har gått till väga gällande insamlingen av den information 

som är nödvändig för att vi ska kunna besvara vår ställda problemformulering, vilken 

uppsatsen grundar sig på. En beskrivning ges på hur vi har samlat in informationen och vilka 

beslut vår informationsinsamling har grundat sig på. Informationen kommer från de kedjor vi 

har varit i kontakt med, samt fokusgrupper bestående av potentiella kunder i dessa kedjor. 

Viss teori inom undersökningsmetoder kommer också att förekomma som ett förklarande 

komplement som ger styrka och trovärdighet till de metoder vi har beslutat att använda oss av 

i uppsatsen. 

3.1 Utveckling av problemställning 

I vår undersökning är vi intresserande av att ta reda på hur konsumenter påverkas av 

personalens framtoning i en hemelektronikkedja, och hur de utvärderar personalens auktoritet 

och trovärdighet, samt helhetsupplevelsen av personalen till följd av detta. Då frågan leder 

fram till olika spekulationer och påståenden om hur förhållandet mellan konsument och 

personal kan se ut, kan vi sluta oss till att vår undersökning är empiriskt utformad.52 Nästa 

steg blir således att konkretisera vår problemformulering för att den ska bli överskådlig och 

genomförbar. Vi började därför med att avgränsa vårt undersökningsområde till ett plan som 

vi kunde hantera. Vi riktade enbart in oss på hemelektronikbutiker, då vi ansåg att dessa har 

ett stort behov av att utstråla kompetens och trovärdighet till sina kunder. Då produkterna 

                                                 
52 Jacobsen, (2009) s. 65 
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kräver ett större engagemang från kundens sida, till skillnad från många andra produkter, är 

säljaren viktig för att kunden ska känna trygghet i sitt val av produkt.  

 

Det är vanligt att kedjorna i branschen har en väl utarbetad och övergripande klädkod i sina 

butiker som de vill förmedla ett budskap till sina kunder genom, varför vi ansåg branschen 

vara intressant att undersöka närmare. Vidare planerade vi även att genomföra 

undersökningen genom ett konsumentperspektiv, där konsumenterna och deras åsikter ligger i 

fokus. Detta eftersom det är konsumenternas åsikter som är viktigast i slutändan och 

avgörande för en kedjas överlevnad på en marknad.  

 

Vi har försökt att vara rationella i våra avgränsningar, det vill säga att vi klart förklarat vad vi 

fokuserat på och inte fokuserat på i vår undersökning. Vi kan dock inte med säkerhet säga att 

vi har lyckats fullt ut med detta då vi alltid påverkas av vad som finns runtomkring oss, vilket 

får oss att fatta vissa beslut till följd av omedvetna fördomar, utan att vi är medvetna om 

varför vi gör på detta sätt. Vårt mål är dock att försöka undvika detta i så stor mån som 

möjligt.53  

 

Den problemställning vi tagit fram kommer att ligga till grund för undersökningsmetoden att 

samla in information som vi kommer att använda oss av. Här måste vi därför vara medvetna 

om vår problemformulering är klar eller oklar, förklarande eller beskrivande och om vi har 

som mål att generalisera de resultat vi får fram eller ej. Utifrån detta kan vi konstatera att vår 

problemformulering till sin natur är klar, eftersom det finns mycket teorier och modeller att 

tillgå inom ämnet för att få svar på vår fråga. Vi har i vårt arbete hittat intressanta källor i 

både bokform och elektronisk form. Vidare vill vi enbart beskriva hur det kan förhålla sig 

inom den fråga vi har valt, och inte fokusera på varför det förhåller sig på detta sätt. Vi vill 

bara skildra ett förlopp och inte ta reda på vilka orsaker som kan ligga bakom. Att ta reda på 

orsaker och förklara varför det förhåller sig på ett visst sätt anser vi gå utanför våra ramar för 

tid och resurser i samband med uppsatsskrivandet, varför vi endast nöjer oss med att beskriva 

vårt fenomen. Detta leder till att vår problemformulering får en beskrivande karaktär. Vi har 

inte heller som mål med vår problemformulering att kunna generalisera i någon större 

utsträckning, utan att de resultat vi får fram ska ses som ett möjligt scenario på hur det kan 

förhålla sig i förhållandet mellan konsumenter och personal i hemelektronikbutiker. Att 
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generalisera i det här fallet känns alltför osäkert och vi vill inte riskera att framhålla slutsatser 

som vi inte kan stå bakom med klara belägg och fakta, därför tar vi avstånd ifrån 

generalisering av resultatet. 54  

 

Vi har försökt att hålla vår problemformulering så enkel som möjligt, då vi har använt oss av 

vissa avgränsningar för att undersökningen inte ska upplevas som rörig och för spretig. Vi 

anser det bättre att behandla ett avgränsat område mer utförligt och djupgående, än att 

undersöka ett brett ämnesområde ytligt och tunt.  Vi vill även genom våra resultat vidga 

kunskapen som finns tillgänglig inom ämnet genom att belysa en begränsad mindre del av 

det. Om vi genom vår uppsats kan tillföra vårt ämnesområde mer kunskap kan vi känna oss 

nöjda med vårt arbete.55 Efter att ha belyst vår problemformulering närmare kommer vi nedan 

att beskriva hur vi gick till väga när vi samlade in nödvändig information för att kunna 

besvara vår problemformulering. 

3.2 Undersökning 

När det kommer till frågan om vilken slags information som ska samlas in finns det två vägar 

att gå, den kvalitativa och den kvantitativa. Med tanke på vad vi hittills har presenterat 

rörande vår undersökning och de beslut vi har tagit har vi kommit fram till att den kvalitativa 

metoden är att föredra för vår del. Då vi är mer intresserade av ord och olika aspekter och 

åsikter från enskilda individer i ett visst sammanhang passar denna metod vår 

problemställning bättre än den kvantitativa undersökningsmetoden.56 Vi kommer enbart att 

använda oss av denna metod eftersom den passar våra syften med undersökningen, och de 

intervjumetoder med företagsledare och konsumenter vi har ansett lämpliga. Vi kommer först 

i avsnittet att gå igenom hur vi gått till väga när vi utformat vår undersökning, sedan vilken 

metod vi använt oss av, vidare hur vi gått tillväga i informationsinsamlingen, och till sist hur 

vi gått tillväga när vi har tagit fram enheter till vår undersökning. 

3.2.1 Undersökningsutformning 

Uppläggningen på undersökningen får stora konsekvenser för undersökningens giltighet och 

tillförlitlighet. Med detta som grund är det viktigt att veta om undersökningen går på bredden 

eller på djupet, och om den är beskrivande eller förklarande. Dessa beslut kommer att påverka 
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undersökningens giltighet och tillförlitlighet.57 Vår undersökning har vi delat upp i två delar 

baserade på intervjuer, där den ena vänder sig till ledare inom olika hemelektronikkedjor, och 

den andra till potentiella konsumenter i kedjorna. Att dela upp undersökningen i två delar 

anser vi göra det lättare för oss att hantera och bearbeta den information vi får in och 

underlätta vårt arbete efter själva undersökningsmomentet. Då vi har intervjuat relativt få 

individer i de olika delarna, har vi utfört mer grundliga intervjuer där många aspekter 

framkommit, kommer undersökningen att vara av det djupare slaget. Vi vill veta hur enskilda 

individer upplever och tolkar det problem vi undersöker. Vi anser det vara mer intressant och 

givande för vår problemställning om vi får tillgång till djupare aspekter och åsikter hos några 

få individer, än ytliga och inte så djupgående svar av ett större antal individer. Denna metod 

leder dock till att det tar lång tid att samla in den information vi behöver och även kosta 

mycket i form av analysarbete.58 Detta leder också till att vi inte kommer att kunna 

generalisera våra resultat i någon större utsträckning, vilket heller inte är vår mening. Att 

generalisera i det här fallet känns för osäkert och kan ge en snedvriden bild av resultatet som 

vi inte kan stå bakom med fakta. Vi får istället fram ett resultat med en högre grad av relevans 

då vi använder oss av så pass få respondenter som vi gör.59  

 

Då vi som tidigare nämnt använder oss av en beskrivande problemformulering har vi även 

bestämt oss för att använda en så kallad tvärsnittsstudie när vi samlar in vår information. En 

tvärsnittsstudie innebär att vi enbart kommer att studera verkligheten och samla in 

information av den under enbart ett specifikt tillfälle. Detta kommer alltså att ske med varje 

ledare i de kedjor vi har valt ut, samt med de olika fokusgrupper vi har satt ihop.60 Vi anser att 

denna metod kommer att ge oss den information vi behöver för att kunna besvara vår 

problemformulering, och då vi tror att studera förhållandet över tid inte kommer att påverka 

resultatet i någon större utsträckning. Chansen till att de svarande i vår undersökning kommer 

att ändra sina åsikter inom ämnet, inom den utsatta tid vi har till förfogande för vår 

undersökning, ser vi som små. Vi har försökt att vara så öppna som möjligt under arbetets 

gång när det gäller information och nya uttryck som kan dyka upp och förändra vår syn på 

vårt problem. Öppenhet för nya infallsvinklar och tankebanor anser vi vara viktigt för att 

kunna bearbeta vår problemställning på ett, för oss, tillfredsställande sätt. Ett förändrat 

tankesätt kan hjälpa undersökningen framåt och blottlägga både problem och möjligheter som 
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tidigare inte varit synbara. Efter att vi har beskrivit hur vi utformat vår undersökning ska vi i 

nästa avsnitt visa närmare den metod vi arbetat med. 

3.2.2 Undersökningsmetod 

Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av den kvalitativa metoden för att samla information 

till vår undersökning. Metoden har sin grund i att vi ville vara öppna i vårt 

informationsinsamlande och inte vara styrda för mycket av på förhand redan utvalda frågor. 

Detta eftersom vi i förväg inte visste vad våra respondenter skulle svara, och för att ta vara på 

mer djupgående och oväntade svar. Vi ville vara flexibla och kunna anpassa vår uppsats efter 

vad vi fick fram för svar från de tillfrågade i undersökningen. Målet var även ta vara på det 

unika och specifika hos varje respondent, med bakgrund av hans/hennes erfarenheter och 

åsikter.61 Trots de nackdelar som fanns med den kvalitativa metoden, den är både tids- och 

resurskrävande, och att vi bara hade möjlighet att använda ett fåtal respondenter, beslutade vi 

ändå att använda den eftersom den var bäst lämpad utifrån vår problemställning. Att tolka den 

information vi fick in kan även vara svårt då den är väldigt nyansrik och detaljerad, vilket 

leder till att den kan vara svår att överblicka och strukturera upp på ett lättförståeligt sätt. 

Detta kan leda till att vi har missat vissa bitar av informationen, då vi automatiskt, omedvetet 

har silat bort vissa delar. Ett annat problem som kan uppstå med den kvalitativa metoden är 

att vi i våra intervjuer kommer respondenterna alltför nära, vilket leder till att vi inte förblir 

objektiva i våra iakttagelser. Trots alla dessa invändningar mot den kvalitativa metoden har vi 

ändå valt att använda oss av den i vår undersökning, då den passar våra syften bäst. Att vi 

hade så pass få respondenter ledde till att vi fick svårt att generalisera våra resultat och 

rapporten fick en låg extern giltighet. Men då detta inte var vår mening med rapporten så har 

vi bortsett från denna faktor, och istället satsat på att ge vår undersökning en så hög kvalitet 

som möjligt inom sina begränsade ramar.62 

3.2.3 Informationsinsamling 

Då vi har en kvalitativ undersökningsmetod har vi använt oss av öppna individuella intervjuer 

och öppen gruppintervju, så kallade fokusgrupper. Dessa metoder lämpar sig bäst när vi vill 

undersöka relativt få enheter och då vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och 

hur denne tolkar olika situationer och förhållanden. Den fösta delen av undersökningen, de 

individuella intervjuerna, genomförde vi via telefon. Då vi intervjuat personer som sitter i 
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företagens ledning, ser vi det svårt att komma i kontakt med dessa, ansikte mot ansikte, 

eftersom huvudkontoren inte ligger i vår närhet. Denna del av undersökningen kommer att 

vara mer strukturerad eftersom vi vill ha svar på specifika frågor.63 När vi utformade vårt 

frågeformulär till företagsledarna utgick vi ifrån vår problemformulering. 

Problemformuleringen består av en stor fråga som vi sedan delat upp i mindre delar med 

tillhörande underfrågor. För att kunna få svar på vår problemformulering måste vi först få 

svar på våra underfrågor, dessa frågor kommer att utgöra en helhet ur vilken vi sedan kommer 

att besvara vår problemformulering. Vi utarbetade frågorna utefter problemformuleringen, 

men samtidigt ur ett butikskedjeperspektiv. Det är här intressant för oss att få reda på hur 

kedjorna tänker när det gäller personalens framtoning och trovärdighet, det vill säga kundens 

helhetsupplevelse av personalen. Butikskedjornas åsikter är tänkta att sedan ligga till underlag 

för framtagandet av ett diskussionsunderlag till fokusgruppsintervjuerna.  

 

Då vi ville samla flera personer för att föra en diskussion om ett specifikt ämne, använde vi 

oss av den öppna gruppintervjun i den andra delen av undersökningen. Vi satte samman två 

fokusgrupper för ändamålet, då vi ville få fram mycket och nyanserad information. För att alla 

respondenter i gruppen skulle få en chans att säga vad de tycker och för att få med så mycket 

synpunkter som möjligt beslutade vi att grupperna skulle bestå av fem personer. Fem personer 

anser vi vara lämpligt då de får utrymme att säga vad de tycker i frågan, och samtidigt inte 

försvinner i anonymitet, till följd av att för många personer vill ha fram sin åsikt. Vi ville här 

ha en mer öppen diskussion där medlemmarna i gruppen inte bara svarar på frågor från 

moderatorn utan också ställer egna frågor till de övriga gruppmedlemmarna, som i sin tur 

besvarar dessa. Det blir en mer djupgående diskussion som ska hjälpa till att konkretisera och 

utveckla vår problemställning. 64 Diskussionsunderlaget grundar sig på, precis som frågorna 

till kedjorna, på vår problemformulering. Här lades dock fokus på kundens syn på ämnet, hur 

kunden tänker gällande personalens framtoning och trovärdighet, och hur det påverkar 

kundens helhetsupplevelse av kedjan. För att överhuvudtaget få fram ett resultat på de frågor 

vi tagit fram måste det finnas någon som svarar på dem. I nästa avsnitt behandlar vi därför hur 

vi har gått tillväga med urvalet av enheter till undersökningen. 
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3.2.4 Enheter 

För att välja ut enheter till undersökningen gjorde vi en urvalsprocess enligt följande här 

nedan med stöd av Jacobsen.65 Beträffande antal enheter till de öppna individuella 

intervjuerna, har vi för avsikt att inte undersöka speciellt många personer, allt enligt den 

kvalitativa metoden. Denna informationsinsamlingsmetod tar mycket tid i anspråk och den 

information vi får in är ofta så rik på detaljer och upplysningar att vi kan få svårigheter att 

analysera den på ett rimligt sätt. Vi vill istället undersöka det lite mer unika och speciella, och 

därför kan urvalet av respondenter komma att bli väsentlig.66 Vi har genomfört intervjuer med 

tre personer som sitter i ledningen i de kedjor vi använt oss av i undersökningen. Tre 

butikskedjor anser vi vara rimligt att granska för att få en bra bild av hur fenomenet vi 

undersökt fungerar i praktiken, dessa kedjor är Hi-Fi Klubben, SIBA och Elgiganten. Dessa 

kedjor valdes för att de alla är stora aktörer på marknaden, de har unika och skilda koncept 

inom vårt undersökningsämne, och de har olika sorters profilklädsel, vilket har betydelse för 

vår undersökning. Vi ansåg dem vara intressanta att studera på grund av att de kunde ge oss 

intressanta inblickar i branschen och hur de arbetar med frågor av detta slag. Då kedjorna har 

olika utformning av sin profilklädsel bidrar detta till en större och djupare diskussion i 

fokusgrupperna, där fler aspekter kommer fram och likheter och skillnader kan utläsas mellan 

kedjornas sätt att tänka.  

 

Vid beslutet om vilka konsumenter vi ville använda oss av i den öppna gruppintervjun, 

begränsade vi oss inte till endast kunder i de tidigare nämnda hemelektronikkedjorna. Vi utgår 

ifrån att de flesta människor med en disponibel inkomst någon gång besöker en 

hemelektronikbutik för att göra ett inköp av en produkt, varför vi anser att vi inte behöver 

begränsa oss till kunder i undersökta butiker i vårt urval av undersökningsobjekt. Men 

eftersom vi till stor del är intresserade av hur personalens klädsel påverkar kunder i butik, 

fokuserade vi på det när det rörde urvalet av respondenter. Vi grundade således urvalet på om 

personerna bär någon form av profilklädsel i sitt arbete eller ej, samt på ålder. Vi var således 

intresserade av att veta om parametrarna profilklädsel i arbetet och ålder spelar in vid 

åsikterna inom ämnet eller inte. Vid sammansättningen av fokusgrupperna ville vi ha en 

blandning mellan personer som bär profilklädsel i sitt yrke och personer som bär valfri 

klädsel. Grupperna skulle även bestå av personer i varierande åldrar. Detta för att få olika 
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personers syn och erfarenheter på ämnet och få reda på om det var några skillnader i svarens 

värderingar beroende respondenternas bakgrund. Fokusgruppsmedlemmarna utsågs från vår 

bekantskapskrets då vi ansåg att dessa skulle känna sig mer bekväma i varandras och i vårt 

sällskap, och våga utrycka sina åsikter inför varandra. Att många åsikter och tankar kom fram 

visste vi skulle vara viktigt för vår undersökning, då det är ett djup med många aspekter och 

stor nyansering bland åsikterna som vi ville ha. En nackdel med att välja respondenter ur våra 

bekantskapskretsar kan ha varit att vi fått svar och åsikter som grundar sig på samma 

värderingar inom gruppen, varför spridningen bland svaren inte blev så stor. Hade vi 

intervjuat mer externa personer hade svaren kanske blivit annorlunda och mer varierande. Vi 

eftersträvade en intervjumiljö som kändes avslappnad för fokusgrupperna så att vi kunde 

försäkra oss om att få en diskussion som inkluderade alla gruppmedlemmar. Vi genomförde 

därför gruppintervjuerna i hemmet, vilket är en bekant miljö för de intervjuade och som vi 

anser har en lugnande och avslappnande effekt på dessa. Intervjuerna förlades till kvällstid, då 

de flesta arbetar dagtid och inte kunde närvara vid någon annan tidpunkt. Vi beslutade att låta 

intervjuerna vara i mellan en till en och en halv timme, då vi ansåg att detta var ett lagom 

långt tidsintervall för att alla skulle kunna uttrycka sina åsikter, och samtidigt kunna behålla 

fokus under hela diskussionen. I samband med genomförandet med undersökningen har vi 

stött på ett problem, vilket vi kommer att förklara närmare nedan. 

3.3 Metodproblem 

En undersökning kan inte alltid genomföras som planerat då oväntade händelser kan 

uppkomma och påverka arbetsgången. Även vår undersökning stötte på problem. Tanken var 

att fokusgrupperna skulle bestå av fem personer vardera. Då en person, på grund av sjukdom, 

föll bort ur den ena gruppen och vi inte hittade en ersättare var vi tvungna att lösa problemet 

på något annat sätt. Vi bestämde oss för att som kompensation för denna förlorade åsikt i den 

ena gruppen istället tillföra en sjätte person i den andra fokusgruppen som kunde komma med 

intressanta tankar.  

3.4 Utformning av analys 

När insamlingen av den information vi behövde för att genomföra vår undersökning var klar 

började arbetet med att analysera den insamlade informationen. Detta för att vi skulle kunna 

se samband, men även motsägelser, mellan insamlad information och teori, och även för att 

kunna dra slutsatser av vad vi har tagit del av under undersökningens gång. 
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Med Jacobsens process som bas började vi att bearbeta den information vi samlat in under 

undersökningen. När vi hade renskrivit alla intervjuer till rådata, systematiserade och 

kategoriserade vi informationen i rapportens fjärde kapitel, resultat av undersökning. Detta för 

att den insamlade informationen skulle bli överskådlig och möjlig att analysera senare i 

rapporten. Vi kategoriserade texten utifrån de nyckelord vi använde oss av i vår 

problemformulering och vårt syfte, för att vara säkra på att vi utgick ifrån de perspektiv vi 

fokuserat på i uppsatsen. Risken för att komma in på fel spår och tappa bort själva 

huvudfrågan i uppsatsen är annars stor, vilket vi ville försäkra oss om att inte så blev fallet. I 

kapitlet analys sökte vi de samband som fanns mellan den teoretiska referensramen och den 

information vi samlat in i undersökningen, samt vilka likheter och olikheter dessa kapitel 

emellan som stod att finna. Resultatet av fokusgruppsdiskussionerna jämfördes med 

hemelektronikkedjornas åsikter och med insamlad teori. Allt arbete med analysdelen skulle 

sedan hjälpa oss att dra de slutgiltiga slutsatserna av vår undersökning.67 Den teori, skriftliga 

källor, vi använt för att kunna analysera undersökningsresultatet, och hur vi har lokaliserat 

den kommer vi nu att beskriva. 

3.5 Litteraturval och källkritik 

När vi startade vår undersökning utgick vi först från den kurslitteratur vi använt oss av 

tidigare och som kändes relevant för ämnet. Vi sökte i databaser efter böcker och artiklar som 

vi ansåg ha betydelse för vår rapport. Internet och Högskolan i Skövdes interna databassystem 

har vi också nyttjat i vårt sökande. I dessa databaser har vi lokaliserat ett antal uppsatser som 

haft koppling till vårt ämne, och sedan från uppsatsernas källhänvisningar hämtat information 

om ny ämneslitteratur. Genom detta har vi genomfört en så kallad kedjesökning, vilken har 

gett oss bra och relevant information om ämnet vi undersökt. För att få en bra intern giltighet i 

uppsatsen har vi kritiskt granskat den litteratur vi använt oss av. Vi har så långt som möjligt 

försökt att hålla oss till källor som har en vetenskaplig grund, då de refererar till andra 

relevanta och kontrollerade källor. Detta för att vi ska få en stabil grund i uppsatsen och i de 

resultat vi fått fram i undersökningen, och som bygger på vetenskapliga utgångspunkter. För 

oss är det viktigt att våra resultat är tillförlitliga, därför kommer vi att föra en diskussion om 

detta i nästa avsnitt. 
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3.6 Validering av resultat 

De slutsatser vi har kommit fram till i undersökningen har sin grund i de fakta som har 

kommit fram i analysdelen, där teori och insamlad information har jämförts med varandra. De 

likheter och skillnader som har hittats här har legat till grund för våra slutsatser. Vi bör dock 

vara kritiska till de slutsatser vi har dragit och ifrågasätta om de verkligen är riktiga, om de 

har en intern giltighet.68 För att ta reda på om de resultat vi har kommit fram till är 

tillförlitliga har vi jämfört vårt resultat med andra undersökningar inom ämnet för att se om 

dessa stämmer överens.69 Genom denna jämförelse kan vi konstatera att vår uppsats är 

tillförlitlig, att vi har klara belägg för de resultat vi har kommit fram till. Vi kommer att föra 

en mer djupgående diskussion angående uppsatsens interna giltighet i kapitlet reflektioner.  

 

När vi kontrollerat den interna giltigheten i undersökningen har vi granskat de källor vi använt 

oss av i vårt arbete. De enheter, vilka vi har undersökt, har vi granskat för att vara säkra på att 

dessa har lämnat ifrån sig korrekt information, samt vilken bakgrund dessa har till att lämna 

ifrån sig just den typ av information som de gör.70 Efter att ha gått igenom källorna, i form av 

enheter, värderade vi kategoriseringen i analysdelen. Vi kontrollerade att de kategoriseringar 

vi har gjort är riktiga och lämpliga för att vi ska få ett tillförlitligt resultat av 

undersökningen.71 Genom att använda oss av dessa typer av granskning har vi i högre grad 

försäkrat oss om att de resultat vi har kommit fram till i vår rapport är giltiga. De resultat vi 

fått fram av undersökningen är en produkt av den metod vi använt oss av, och vi kommer att 

presentera undersökningsresultatet närmare i nästföljande kapitel. 

4 Resultat av undersökning 

Då vi i tidigare kapitel har presenterat bakgrunden till att den här undersökningen har 

genomförts, vilka teorier den grundar sig på, samt hur vi har gått tillväga när vi genomförde 

den följer här en presentation av de resultat vi har fått fram. Kapitlet är uppdelat i två delar, 

där en första del beskriver de svar vi har fått ifrån de kedjor som ingick i undersökningen, och 

en andra del redogör för de svar vi har fått ifrån våra utvalda fokusgrupper. Innan vi redogör 

för svaren kommer dock här en kort presentation av de olika kedjorna och hur deras personal 

ser ut i säljsammanhang. 

                                                 
68 Jacobsen, (2009) s. 256 
69 Ibid., s. 257-258 
70 Ibid., s. 259-262 
71 Ibid., s. 263 
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4.1 Butiksbeskrivningar 

Här följer alltså en kortfattad beskrivning av de kedjor vi har valt att använda oss av i vår 

undersökning, nämligen Hi-Fi Klubben, SIBA och Elgiganten. Vi vill ha med den här 

beskrivningen för att på ett så tydligt sätt som möjligt ge läsaren en bra utgångsbild av vad 

som har diskuterats vidare i detta kapitel, samt för att kunna knyta an till något mer konkret 

vid senare analyser, slutsatser och diskussioner i uppsatsen. 

4.1.1 Hi-Fi Klubben 

Hi-Fi Klubben är en hemelektronikkedja som finns belägen på ett antal orter i Sverige. De har 

valt ett koncept som går ut på att de innehar hemelektronik av mer tekniskt avancerade 

märken än vad andra kedjor på området har. De kommunicerar mycket med design och känsla 

i sin marknadsföring och har till följd av detta även ett högre pris än sina konkurrenter på 

marknaden. Gällande försäljningspersonalens klädsel har Hi-Fi Klubben valt att använda sig 

av svart pikétröja och valfri byxa. Vid enstaka tillfällen kan de frångå sin vanliga svarta 

profilklädsel, exempelvis vid olika kampanjer, och då välja en annan färg på tröjan. På tröjan 

finns en vit logotyp med kedjans namn, samt en namnskylt med försäljarens förnamn. I vår 

undersökning har vi haft kontakt med Hi-Fi Klubbens försäljningschef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.1 Säljaren Fredrik i Hi-Fi Klubbens profilklädsel 

Foto: Helena Bergsten 
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4.1.2 SIBA 

Hemelektronikkedjan SIBA har en koncern bestående av varuhus i Sverige, Norge och 

Danmark. De vill i sin marknadsföring framstå som en kedja som riktar sig till hela familjen 

och har produkter som passar både gammal som ung. De vill nå ut till så många konsumenter 

som möjligt och använder sig gärna av priset som en påverkansfaktor i sin 

marknadskommunikation. Inom SIBA klär sig försäljningspersonalen i svarta byxor eller kjol, 

vit skjorta med flerfärgad randig slips, samt en röd slipover. På slipovern återfinns SIBAs 

logotyp och en skylt med försäljarens namn, och ibland även titel. I vår undersökning har vi 

vänt oss till en profilklädselsansvarig med våra frågor och funderingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.2 Butikschefen Magnus i SIBAs profilklädsel 

Foto: Ida Edman Hellberg 

4.1.3 Elgiganten 

Elgiganten är en hemelektronikkedja som återfinns på ett stort antal platser i Sverige. De har 

en bred målgrupp innefattande både familjer och singelhushåll i alla åldrar. De konkurrerar 

villigt med priset på sina produkter för att locka kunder till butikerna.  Försäljningspersonalen 

i Elgigantens butiker klär sig i svarta byxor eller kjol, vit skjorta och ljusblå- och vitrandig 

slips. På skjortan finns Elgigantens logotyp samt en namnskylt med förnamn och titel. För att 

få svar på våra frågor till undersökningen har vi här varit i kontakt med Elgigantens 

försäljningschef. 
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Bild 4.3 Säljaren Andreas i Elgigantens profilklädsel 

Foto: Ida Edman Hellberg 

 

4.2 Intervjuer med butikskedjor 

Efter en kort beskrivning av de tre kedjor vi har varit i kontakt med i vår undersökning följer 

här nu en sammanfattning av de svar vi har fått tillhanda av våra kontaktpersoner inom 

kedjorna. På Hi-Fi Klubben var vi i kontakt med en försäljningschef, på SIBA en 

profilklädselansvarig och på Elgiganten en försäljningschef. Inledningsvis kommer 

personalens utseende att diskuteras varefter dialogen förs in på valet av profilklädsel. Vi 

kommer här att behandla varje kedja för sig under varje enskilt avsnitt. 

4.2.1 Personalens framtoning 

Här nedan kommer personalens framtoning, utseende och klädsel, och dess betydelse för 

verksamheten, enligt ansvariga inom respektive kedja att presenteras. 

4.2.1.1 Hi-Fi Klubben 

Hi-Fi Klubben menar att själva utseendet hos personalen är mindre viktigt för butikens image, 

och att det istället är personligheten som har störst betydelse. Utseendet är inte heller något de 

aktivt utvärderar vid nyanställning av medarbetare. Kläderna är däremot viktiga, då dessa ska 

identifiera vem som är säljare i butiken. Hi-Fi Klubben tar inte så mycket hänsyn till hur 

kunden påverkas av säljarens utseende, då de inte för något resonemang kring detta utan 

istället försöker att framstå som professionella och förtroendeingivande genom sin 

profilklädsel. Kedjan har inte genomfört några undersökningar rörande hur utseendet kan 

påverka försäljningen utan litar istället till sina egna instinkter. 
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Vad gäller klädseln menar Hi-Fi Klubben att den viktigaste faktorn är att säljaren är hel och 

ren och har en för kedjan representativ klädsel. Profilklädseln ska hjälpa säljaren att ge ett 

professionellt intryck hos kunden, samt inge trygghet i mötet med kunden. Kedjan använder 

profilklädsel för att enhetligt och med en tydlig profil signalera vem som är säljare, och även 

för att skapa trovärdighet hos kunden. När profilklädseln utformas har kedjan en tanke att den 

ska hjälpa företaget till en positiv lönsamhet. Hi-Fi Klubben menar på att enligt tradition 

används ofta slips och skjorta för att ge ett propert och professionellt intryck. Denna stil anser 

försäljningschefen ej vara den bästa då den kan bygga barriärer mellan säljare och kund, 

varför Hi-Fi Klubben har valt att använda en mer avslappnad klädsel för att komma runt 

problemet. Varför andra kedjor använder mer strikt klädsel, tror försäljningschefen, beror på 

att kunden kopplar ihop hemelektronik med mer professionell klädsel. Hi-Fi Klubben vill 

genom sin mer avslappnade klädsel utmärka och särskilja sig från konkurrenterna. Säljaren 

bär namnskylt med enbart förnamnet på, vilket ska underlätta för kunden och skapa en 

personlig kontakt, och det blir även lättare för kunden att referera till en viss säljare. Inom 

kedjan är klädselns utformning densamma för både män och kvinnor, vilket har sin förklaring 

i att det arbetar ytterst få kvinnor inom Hi-Fi Klubben. 

 

Hi-Fi Klubben vill att profilklädseln ska ge ett neutralt intryck och har valt att använda svart 

och vitt som, enligt kedjan, skapar en bra sinnestämning hos kunden, och även återspeglar 

logotypen på ett fördelaktigt sätt.  

4.2.1.2 SIBA 

SIBA menar att i hemelektronikbranschen är det väldigt viktigt att alla anställda är välvårdade 

både vad det gäller utseende, klädsel och språk. Utseendet spelar roll, men klädseln spelar 

större roll eftersom de visar på vem som arbetar i butiken och representerar företaget. 

Klädseln ska således förknippas med något positivt, ett bra köp, ett gott bemötande och god 

service. Genom ett gott första intryck vill SIBA skapa förutsättningar för ett positivt 

butiksbesök för kunden. Förutom utseendet och klädseln är därför även bemötandet viktigt. 

Det enda som efterfrågas vid en anställning är att den sökande har god kondition, för att orka 

med säljandet. Vid en anställning kan kedjan dock begära av den sökande att göra sig av med 

synliga piercningar, och dölja tatueringar under arbetstid, då detta ingår i SIBAs policy. 

Gällande sambandet mellan utseende och försäljning tror profilklädselansvarige att kedjans 

kunder uppskattar ett propert och välvårdat utseende, då detta förstärker professionaliteten i 

yrket som säljare och kundens helhetsupplevelse av kedjan.  
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Profilklädseln inom kedjan ska vara enhetlig och tydligt visa vilka som arbetar i en butik och 

vilka kunden kan be om hjälp. Meningen med profilklädseln är dessutom att skapa 

professionalitet, kunskap och stolthet för kedjans varumärke. Policyn för profilklädseln 

grundar sig SIBA på att det viktigaste är att helhetsintrycket är tydligt i en butik. Alla ska vara 

likadant klädda och ingen anställd ska sticka ut för mycket. Profilklädselansvarige menar på 

att en proper och enhetlig klädkod ger ett tryggt och stabilt intryck på kunden, vilket i sin tur 

skapar större trovärdighet för kedjan som helhet. Att butikspersonal inom 

hemelektronikbranschen klär sig som de gör anser profilklädselansvarige ha sin grund i att en 

professionell attityd mot kunderna eftersträvas, vilken ska visa på kunskap och trygghet. Att 

visa på en trygg attityd mot kunden är viktigt då det rör sig om en bransch där mycket pengar 

involveras. Kedjan skapar trygghet för kunden genom att ha en enhetlig och professionell 

klädsel som visar på kompetenta säljare. 

 

SIBA har använt sig av sina karaktäristiska profilkläder sedan 70-talet och bygger på att 

kedjan ville skapa en gemensam profil för alla butiker när koncernen expanderade i antal. Då 

kedjan har haft sin profilklädsel under en relativt lång tid anser de sig genom den röda färgen 

särskilja sig ifrån sina konkurrenter. Meningen är att kunden alltid ska känna igen sig och veta 

att han/hon har kommit till en SIBA-butik oberoende av vart i landet han/hon befinner sig. 

Säljaren identifieras genom sin röda slipover, vilken ska associera till varumärket, och den 

karakteristiska SIBA-slipsen. Alla säljare ska dessutom bära en namnskylt med sitt förnamn, 

vilken ska förstärka den familjära känslan som SIBA vill ska finnas inom kedjan. 

Profilklädseln ska fungera som en identifikation av kedjans logotyp och förstärka hela SIBAs 

koncept. Kedjan genomför dessutom regelbundet anonyma undersökningar på plats i butik för 

att försäkra sig om att klädkoden följer företagets riktlinjer. De anställda inom SIBA är klädda 

i stort sett samma kläder, dock har de kvinnliga respektive manliga modeller på skjortor, 

slipover och tröjor. Det är också acceptabelt för kvinnlig personal att bära svart kjol om det 

finns önskemål om detta. Det viktigaste för företaget är dock att det är tydligt för kunden 

vilka som arbetar inom SIBA. 

4.2.1.3 Elgiganten 

Elgiganten anser att det inom hemelektronikbranschen är mycket viktigt att personalen är 

välvårdad och genomtänkt i såväl utseende, klädsel och sätt att prata och föra sig. Klädseln 

spelar en större roll än själva utseendet eftersom den visar vem som arbetar inom kedjan, och 
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är lättare att koppla ihop med själva företaget än utseendet. Utseendet spelar dock en stor roll, 

men inte lika stor roll som klädseln, vilken ska förknippas med allt positivt som Elgiganten 

representerar. Förutom utseendet och klädseln spelar även bemötandet en viktig roll, då detta i 

kombination med utseendet och klädseln ska skapa ett positivt intryck av kedjan hos kunden. 

Elgiganten efterfrågar inte något speciellt i utseendeväg när de anställer personal men på 

arbetsplatsen ska säljaren var hel och ren, samt inte visa piercningar eller tatueringar. 

Försäljningschefen tror att kunden uppskattar en välvårdad och proper framtoning hos 

personalen, eftersom hela kedjan då framstår som professionell och kunnig på sin marknad. 

 

Elgigantens profilklädsel ska vara hel och ren och representera kedjan på ett bra sätt. Klädseln 

ska också tydligt visa på vem som arbetar i butiken och vem kunden kan vända sig till om 

han/hon behöver hjälp. Elgiganten vill även genom sin profilklädsel ge kunden ett intryck av 

professionella och kompetenta säljare. Alla ska bära samma klädsel och framstå som en enad 

enhet ut mot kunden, det ska synas att alla anställda står bakom vad kedjan står för. Kedjan 

menar vidare att en genomtänkt och proper klädsel gör att kunden upplever trygghet och 

förtroende för personalen i samband med ett butiksbesök. Elgiganten tror att personal inom 

hemelektronikbranschen klär sig som de gör beror på att en proper klädsel med skjorta och 

slips utstrålar en professionalitet och kompetens, som kunden efterfrågar inom branschen. 

 

Elgiganten har använt sin profilklädsel under en längre tid och menar att den har fungerat bra 

och fortfarande gör det. De vill genom sin profilklädsel särskilja sig från sina konkurrenter 

men fortfarande framstå som professionella och kompetenta på hemelektronikmarknaden. 

Meningen är att kunden snabbt ska kunna identifiera säljaren och koppla ihop denne med 

Elgiganten och vad kedjan står för. Alla anställda inom Elgiganten bär samma klädsel, men 

kvinnliga respektive manliga modeller finns att tillgå då det kan bli problem med passformen 

annars. Det viktigaste med klädseln är dock att den visar på vem som arbetar inom Elgiganten 

och att dessa framstår som professionella. 

4.2.2 Påverkansfaktorer 

Efter att ha diskuterat personalens framtoning och dess betydelse kommer vi här nedan att 

beskriva hur kedjorna arbetar med olika påverkansfaktorer i sin butikskommunikation. 
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4.2.2.1 Hi-Fi Klubben 

Kedjan försöker att använda både sympati och auktoritet i sin butikskommunikation med 

kunden. De vill framstå som människor som alla andra, och som tycker om samma saker. En 

bärande faktor är att säljaren ska brinna för det de gör, vilket även ska synas utåt, och på så 

sätt visa på trovärdighet. Detta är, enligt försäljningschefen, mycket viktigare än ren 

produktkompetens som är lätt att kopiera. Personalen ska inge trovärdighet, expertis och 

professionalism genom sitt utseende och sin klädsel. De anställda säljarna inom Hi-Fi 

Klubben får kontinuerlig utbildning i både produkt- och försäljningskunskap. 

4.2.2.2 SIBA 

Det är viktigt att personalen uppfattas som kompetent, då många kunder själva har stor 

produktkännedom. Därför är det väldigt viktigt att kunden får rätt produkt i förhållande till 

vad han/hon ska använda den till. Här hjälper en enhetlig och proper klädsel till, med struken 

skjorta och välknuten slips, som ger ett stabilt och professionellt intryck. Personalen på SIBA 

får kontinuerliga utbildningar inom både produktkunskap och kundbemötande. 

4.2.2.3 Elgiganten 

Elgiganten vill att deras säljare ska uppfattas som kompetenta och kunniga på sitt område, så 

att de kan hjälpa kunden i hans/hennes val av produkt. Personalen ska framstå som trovärdig 

och professionell genom en ren och struken skjorta, strukna byxor samt en välknuten slips. Ett 

samlat helhetsintryck får kunden att känna sig trygg med säljaren. Elgigantens personal får 

kontinuerlig utbildning gällande både produkt- och försäljningskunskap.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hemelektronikkedjorna inte bryr sig om hur deras anställda 

ser ut i någon större utsträckning, så länge utseendet är välvårdat och genomtänkt. Kläderna 

spelar däremot en större roll då de ska ge ett professionellt och kompetent intryck av kedjans 

säljare. Det är även viktigt att kunden lätt kan se vem som är säljare genom att de bär 

profilkläder som underlättar identifikation. Efter att ha redogjort för hemelektronikkedjornas 

syn på hur personalen kan påverka kundens helhetsintryck av kedjan genom utseende, klädsel 

och bemötande, kommer vi nu att redogöra för kundernas syn på ämnet.  

4.3 Intervjuer med fokusgrupper 

Efter att ha presenterat de resultat vi fick fram i våra intervjuer med hemelektronikkedjorna 

som ingick i vår undersökning följer här nu en sammanfattning av de två fokusgrupper vi 
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diskuterade vår problemställning med. Den ena intervjun ägde rum i Skövde den 15: e april, 

klockan 18.30–20.00, och bestod av tre män och tre kvinnor i åldrarna 20-56 år. Av de 

intervjuade bar fem stycken profilkläder i sitt arbete. Den andra intervjun hölls i Alingsås den 

20: e april, klockan 18.00–19.15, och bestod av fyra kvinnor i åldrarna 28-41 år. Av de 

intervjuade bar två stycken profilkläder i sitt arbete. Nedan kommer nu ett sammanfattat 

resultat från fokusgruppsintervjuerna att redogöras, vilket tillsammans med intervjuerna med 

butikskedjorna kommer att utgöra grunden för följande kapitels analysdel. Intervjuerna finns 

återgivna i sin helhet, i till uppsatsen tillhörande appendix. För att underlätta för läsaren har vi 

i uppsatsen delat upp fokusgruppernas svar under olika rubriker. Hur ett förtroende skapas 

mellan säljare och kund är en av huvudpunkterna i vår uppsats. Hur resultatet av ett möte 

mellan kund och säljare blir påverkas av hur förtroendeingivande säljaren uppfattas av 

kunden. 

4.3.1 Personalens framtoning 

Inledningsvis behandlar vi personalens förtroendebyggande genom framtoning. Gällande hur 

fokusgruppernas representanter påverkas av personalens framtoning menar de att de inte bryr 

sig särskilt mycket om hur personalen ser ut så länge de kan sin sak. Utseendet är inte så 

vikigt i sig bara de är hela, rena och fräscha. Det väsentliga enligt fokusgrupperna är att 

personalen ger ett samlat helhetsintryck med ett välvårdat utseende, bra bemötande och 

kunnighet inom sitt område. De ska helt enkelt representera butiken på ett bra sätt. 

Framtoningen påverkar också de känslor en kund får för en säljare vid ett möte. 

 

Det är enligt fokusgrupperna viktigt att personalen skapar rätt sorts känslor hos kunden när 

han/hon går in i en hemelektronikbutik. Det är angeläget att få en känsla av att personalen 

förstår kunden, engagerar sig i, pratar till honom/henne, och vet vem han/hon är och vill få ut 

av sitt besök i butiken. Säljaren ska kunna anpassa sig efter kunden och hans/hennes 

kunskapsnivå så att ett förtroende uppstår för säljaren. I butiker som är större händer det att 

kunden nästan alltid får olika säljare varje gång han/hon besöker butiken. Är det en mindre 

butik är möjligheten större till att få prata med samma person ur personalen oftare, vilket 

enligt uppgiftslämnarna bidrar till att skapa ett större förtroende för säljaren. För att skapa 

förtroende för en säljare är det viktigt hur trovärdigt han/hon framstår i 

butikskommunikationen. 
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Gällande framtoningen hos personalen bidrar detta till att skapa trovärdighet hos kunden. Om 

personalen har ett vårdat yttre skapar detta större förtroende hos kunden. Säljarens framtoning 

genom hår, figur, ansikte, piercningar, tatueringar, skägg och glasögon är ingen avgörande 

faktor när det gäller trovärdighet för säljaren. Allt fungerar så länge det inte är överdrivet och 

inte stämmer överens med resten av säljarens framtoning. Det är dock viktigt att ögonen är väl 

synliga så att ögonkontakt mellan säljare och konsument kan skapas, för att därmed ge ett 

ökat förtroende för säljaren. De intervjuade menar också att förutfattade meningar spelar in i 

bilden när det gäller utseende och kläder. Detta är speciellt viktigt när det handlar om det 

första intryck en kund får av en säljare. Säljaren ska se fräsch och enhetlig ut, men det måste 

finnas en balans mellan ytterligheterna avslappnad och uppklädd. Om säljaren är för slappt 

och ledigt klädd ser det inte förtroendeingivande ut och kunden kan strunta i att gå in i 

butiken. Är kläderna å andra sidan för snobbiga uppstår en känsla av att butiken bara har dyra 

produkter, vilket leder till att kunden även här överger butiken. Kundens syn på säljaren vid 

ett första intryck har därmed betydelse för utvecklingen i den resterande delen av mötet. 

 

Första intrycket är enligt fokusgrupperna väldigt viktigt vid val av butik men även vid val av 

säljare inne i butiken. De söker sig helst till någon som stämmer överens med den bild de har 

av en bra säljare och hur denne ska se ut i deras ögon. De söker sig även till personer i 

personalen som de anser liknar dem själva mest, vilket inger en trygghet av att säljaren förstår 

kunden och dennes behov. De svarande tilldelade även de säljare som de tyckte om, utifrån 

sina egna associationer, de positiva egenskaper som deras idealsäljare innehade. Dessa 

egenskaper kunde vara glad, ärlig, positiv, humoristisk, kunnig, social, kompetent, öppen, 

intresserad och hövlig. Även om utseendet gav en första utvärdering av en säljare var de 

svarande överens om att ett dåligt första intryck kunde repareras genom att de andra delarna 

av kundbemötandet fungerade på ett bra sätt. Den sociala kompetensen och produktkunskapen 

hos säljaren måste väga upp ett dåligt första intryck på ett bra sätt för att kunden ska känna sig 

nöjd och tillfreds när han/hon lämnar butiken. Förutom utseendet är också klädseln av 

betydelse vid kundens utvärdering av säljaren, vilket kommer att diskuteras i nästföljande 

stycken 

 

När samtalet kom in på personalens klädsel och hur de intervjuade ville att de skulle se ut och 

ha för funktion blev det första och viktigaste attributet att kunden skulle kunna se vem som 

arbetade i butiken, så att de slapp att gå runt och leta efter någon. En skylt med säljarens 

förnamn uppskattades även, eftersom det ger ett mer personligt intryck av säljaren då det är 
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lättare att relatera till ett namn. Det betraktas som en slags ärlighet ifrån kedjans sida genom 

att tala om vem som representerar dem och deras koncept. En titel i samband med en 

namnskylt var inget som var önskvärt annat än då butiken är uppdelad i olika avdelningar, där 

en titel kan underlätta i samband med förfrågningar. Vidare ska personalen även se ut att 

trivas i sina kläder för att kunna representera butiken på ett bra sätt.  

 

Vid en förfrågan om varför de intervjuade tror att de utvalda kedjorna använder sig av 

profilklädsel blev svaret att de ska hänga ihop med kedjans koncept och profilering. De har 

utarbetat en strategi ur marknadsföringssynpunkt och vill sticka ut ifrån sina konkurrenter, 

men samtidigt visa på att alla butiker i kedjan tillhör samma kedja. Kunden ska kunna känna 

igen sig oberoende av vilken butik i kedjan denne besöker, och direkt förstå vart han/hon har 

hamnat. De profilkläder som butikerna använder ska kunna anpassas till både män och 

kvinnor. 

 

När diskussionen kom in på manlig respektive kvinnlig klädsel och vad de svarande ansåg om 

detta, var alla eniga om att personalen ska bära kläder som passar butikens koncept. Alla i 

personalen bör ha likadana eller liknande kläder, för att ge ett bra helhetsintryck av kedjan. 

Kläderna ska vara anpassade efter olika personers kroppstyper, exempelvis mer figursytt till 

kvinnor. För kvinnor skulle det dock finnas valmöjligheter mellan byxor och kjol beroende på 

vad den anställde själv ansåg vara bäst. Byxor uppfattades dock som tuffare och något som 

passade branschen bättre, vilket förklarades med att branschen associerades som mer manlig 

än kvinnlig. De intervjuade kände dock inte mindre förtroende för någon som använder kjol, 

så länge det ser stilrent och bekvämt ut. Höga klackar gav associationer till bimbos, vilket inte 

var positivt i fokusgrupperna. Kjol uppfattades även som mer strikt än byxor. En strikt klädsel 

bland personalen i en hemelektronikbutik var inget som uppskattades av fokusgrupperna då 

detta fungerade som en barriär som hindrar kontakten mellan säljare och kund. Slips var något 

som absolut inte fick förekomma, då detta uppfattades som alltför strikt av de svarande i 

frågan. Kunden känner en större distans till säljaren om han/hon ser för strikt och uppklädd ut. 

De uppfattar då att det är säljaren som hamnar mer i fokus än själva mötet med kunden och 

produkterna de försöker sälja, vilket inte var bra enligt de intervjuade. Klädseln får å andra 

sidan inte vara allt för avslappnad, vilket även detta kan ge en avstötande effekt på kunden. 

Klädseln ska vara ledig men ändå ordentlig och vårdad och ge ett professionellt och enhetligt 

intryck av kedjan, som passar de flesta människor. Klädseln ska med andra ord vara neutral 
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och bidra till att kunden känner sig bekväm i samband med att han/hon besöker en butik. Till 

klädvalet hör även valet av färger, vilket diskussionen fortsättningsvis behandlade. 

 

Eftersom färger är något som vi blir påverkade av är valet och sammansättningen av färger en 

central tyngdpunkt gällande hur säljarna i butik ska vara klädda. Vilka associationer 

fokusgrupperna får av de färger som butikerna använder sig av i sin kommunikation till 

kunden fick vi följande svar. Vitt uppfattades som en neutral, ren och enkel färg som 

representerar glädje, oskuldsfullhet och ärlighet. Men den kan även uppfattas som steril och 

intetsägande om det inte kombineras med någon annan färg. Vitt ger även ett strikt intryck 

eftersom en association till ingenjörsvärlden och deras vita rockar kan göras. Svart uppfattas 

av fokusgrupperna som stilrent, enkelt, elegant och neutralt. Svart uppfattas ungefär som vitt 

men med en mer tuff och professionell inriktning.  Rött ansåg de svarande ha ett högt 

uppmärksamhetsvärde och är lätt att se på lite längre håll. Rött gav även en association till 

värme och en familjär känsla. Blått uppfattades av de svarande som lugnande, avslappnande 

och stilrent.  

Vad fokusgrupperna generellt efterfrågar rörande färger i anslutning till hemelektronikbutiker 

är att de ska använda sig av en färg som syns och går att uppmärksamma på avstånd. Det ska 

vara en färg som inger förtroende hos kunden, det ska vara mjuka och lugna färger som passar 

både män och kvinnor, äldre och yngre.  Däremot ska färgen inte vara utstickande eller 

skrikig då den kan skapa en trötthetskänsla hos individen. Vid kombinationer av färger är det 

enligt fokusgrupperna viktigt att kedjan inte använder för många färger, annars kan det 

uppfattas som rörigt. Det ideala antalet uppskattades till två färger, för att ge ett harmoniskt 

intryck. I föregående stycken har vi presenterat fokusgruppernas generella syn på 

försäljningspersonalens framtoning i de hemelektronikbutiker som ligger till grund för vår 

undersökning. Vi kommer fortsättningsvis behandla varje kedja separat och ge 

fokusgruppernas specifika syn på försäljningspersonalen.   

4.3.2 Framtoningen av kedjornas försäljningspersonal 

Vid diskussionen om hur de svarande anser att de undersökta kedjornas försäljningspersonal 

stämmer överens med den bild medlemmarna i diskussionsgrupperna har av dem framkom 

följande. Diskussionen rörde inte själva utseendet i någon större utsträckning, då detta inte 

spelade någon nämnvärd roll för de tillfrågade. Fokus hamnade istället på klädseln. Alla 

ansåg att Hi-Fi Klubbens anställda har de snyggaste och mest passande kläderna, av de kedjor 

som diskuterades. Klädseln framstod som mer avslappnad och gav ett naturligt intryck på 
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konsumenterna genom sina svarta tröjor. De kände att det var lättare att skapa en bra kontakt 

och samhörighet mellan säljare och kund genom Hi-Fi Klubbens val av klädsel. 

Fokusgrupperna menar på att en barriär kan uppstå mellan kund och säljare om ett mer strikt 

klädval anammas. Fokusgrupperna anser att personalens framtoning på Hi-Fi Klubben 

stämmer väl överens med den bild de har av kedjans butiker.  

 

Gällande vad de tillfrågade ansåg om personalens framtoning på SIBA var en av de första 

kommentarerna att de ser löjliga och töntiga ut i sina kläder, vilket fick starkt medhåll från 

samtliga medlemmar av diskussionen. Att de ser löjliga ut var dock inget som uppfattades 

som störande, med endast få undantag. Detta eftersom personalens klädsel på SIBA är så pass 

inarbetad i människors medvetande att de har vant sig vid tanken på att det ska vara på det 

sättet. SIBAs val av klädsel ger ett enhetligt intryck där färgerna går igen i såväl kläder, 

logotyp och påsar. De intervjuade menar på att de direkt tänker på SIBA när de ser 

personalen. Butiken uppfattas som familjevänlig där den röda färgen representerar konceptet 

på ett genomtänkt sätt. Personalens framtoning stämmer, enligt fokusgrupperna, överens med 

den bild konsumenterna har av kedjan. 

 

Vid samma fråga men med Elgiganten i centrum svarade de tillfrågade att även dessa såg 

löjliga ut i sina kläder, men att det är lätt att se vem som arbetar i butiken. Till skillnad ifrån 

SIBA i denna fråga kopplade dock inte de tillfrågade ihop Elgigantens personals klädsel till 

just Elgiganten utan såg denna klädsel som mer anonym och intetsägande. En klädsel som kan 

förekomma i många hemelektronikbutiker, men också inom andra branscher. En ensam vit 

skjorta med slips, som bärs av Elgigantens personal, ansågs av de intervjuade vara för strikt 

och ingav ett slags falskt förtroende för säljaren, då säljaren försöker visa på en auktoritet som 

inte finns.  

 

Sammanfattningsvis kom fokusgrupperna fram till att om ett kompetent och trovärdigt intryck 

ska kunna skapas måste personalen ge ett bra och samlat helhetsintryck. Alla delar i säljarens 

framtoning måste stämma överens och vara genomtänkta. Utseende, klädsel, bemötande, 

språk och produktkunskap ska komplettera varandra och ge en sammanhängande helhetsbild 

av butiken och dess personal. Utifrån dessa åsikter delgav en fokusgruppmedlem följande 

citat som en sammanfattning av hur en säljare ska framstå och vilken betydelse de har för en 

butik: 
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”Försäljarna är ju butikens ansikte utåt och det är dem butiken står och faller med”. 

 

5 Analys 

Efter att ha presenterat både den teori, vilken har varit relevant för ämnet, och resultaten av de 

undersökningar vi har genomfört, inom ramen för uppsatsen, kommer vi att ägna detta kapitel 

åt en analys. I analysen kommer en jämförelse att göras mellan vår teoretiska referensram och 

våra insamlade intervjuresultat. Analysen ligger till grund för de slutsatser vi drar i 

nästkommande kapitel. 

5.1 Personalens betydelse för kundens helhetsupplevelse av butiken 

Enligt forskarna Söderlund och Mossberg, butikskedjor och kunder är det viktigt att det finns 

personal på plats i butiken som kan hjälpa kunden genom hans/hennes köpsituation, och att 

detta bidrar till kundens totala helhetsupplevelse av en butik. Är den totala helhetsupplevelsen 

positiv är chansen större att kunden besöker butiken på nytt. Den totala helhetsupplevelsen är 

dock individuell och skiljer sig mellan personer, beroende på vem som tillfrågas.72 För att en 

positiv helhetsbild av en butik ska uppstå är det av största vikt att ett förtroende för personalen 

uppstår hos kunden. Enligt fokusgrupperna var personalens bemötande och agerande, i 

samband med ett kundmöte, det viktigaste för att de skulle fatta tycke för en 

hemelektronikbutik och utvärdera den positivt. Dessa uttalanden får medhåll i Söderlunds 

resonemang där en undersökning med samma resultat som slutprodukt genomfördes.73 Då det 

rör sig om en bransch vars produkter i de flesta fall får klassas som 

högengagemangsprodukter spelar personalen en stor roll för att kunden ska bli nöjd och 

tillfreds med sitt besök. Både kedjor och fokusgrupper menar att personalen i det här 

sammanhanget spelar en viktig och betydande roll för försäljningen av den här typen av 

produkter, då kunden vill känna sig säker och nöjd i sitt köp. Säljaren spelar roll för att ett 

förtroende för en hemelektronikbutik som helhet ska uppstå hos kunden.74 För att få till en bra 

helhetsupplevelse spelar personalens framtoning en viktig roll, då den fungerar som kedjans 

ansikte utåt. 

                                                 
72 Söderlund, (2000) s. 37, Mossberg, (2008) s. 83-86 
73 Söderlund, (2000) s. 68 
74 Dahlén & Lange, (2007) s. 289-290, Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, (2008) s. 89 
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5.2 Personalens framtoning 

Som tidigare nämnts är den sociala kompetensen mycket viktig i butikssammanhang idag, 

vilket både kedjor och intervjuade fokusgrupper håller med om. Forskarna Henrietta Huzell 

och Patrik Larsson vid Karlstads Universitet menar dock även att den estetiska kompetensen 

har fått en allt större betydelse inom butiksverksamheten i Sverige. De menar att personalen 

fungerar som butikens ansikte utåt mot kunderna och att de måste kunna representera butiken 

på ett fördelaktigt sätt. De intervjuade hemelektronikkedjorna i undersökningen är väl 

medvetna om detta och arbetar aktivt för att en positiv bild av deras butiker ska uppstå hos 

kunden. Konsumenterna som deltog i undersökningen är även dessa medvetna om 

personalens betydelse som representanter, vilket kan beskrivas med ett tidigare nämnt 

uttalande från en av grupperna som fick starkt medhåll av övriga deltagare:  

 

”Försäljarna är ju butikens ansikte utåt och det är dem butiken står och faller med”. 

 

Av vår undersökning framgår dock att framtoningen, utseendet, inom 

hemelektronikbranschen inte är lika betydande som exempelvis inom klädbranschen. Här 

ligger, enligt de intervjuade fokusgrupperna, mer fokus på bemötande och produktkunskap 

från personalens sida, vilket förklaras av att kunden är mer intresserad av själva produkten än 

av personalen och butiken i sig. Blir framtoningen för utmärkande påverkar det kundens 

engagemang i själva produkten negativt, då säljaren hamnar i fokus istället för produkten. Det 

är viktigt att kundens första intryck av en säljare blir positivt, att säljaren uppvisar en 

kompetent och genomtänkt helhetsbild av sig själv som stämmer överens med kundens 

förväntningar. Blir kundens första intryck av en säljare mindre bra kan det vara svårt för 

säljaren att reparera denna skada under resterande delen av mötet. De intervjuade 

konsumenterna var dock överens om att ett första dåligt intryck kan repareras om de övriga 

delarna av kundbemötandet, social kunskap och produktkunskap, fungerar bra. Dock måste 

kunden då ge säljaren en andra chans, vilket inte alltid kunde vara fallet enligt de svarande, 

eftersom de genast kunde lämna butiken vid ett mindre bra första intryck. Kedjorna anser 

också att ett gott första intryck är av stor vikt för deras verksamhet, varför de arbetar aktivt 

med detta.  

 

Vad som dock var viktigt gällande framtoningen är att personalen ger ett helt, rent och fräscht 

intryck. De ska vara välvårdade och ge ett samlat helhetsintryck för att påverka kunden på ett 
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positivt sätt. Personalen kan ha vilket utseende som helst så länge de utstrålar en genomtänkt 

och trovärdig helhet mot kunden vid mötet. Om ord och framtoning stämmer överens kan 

detta förstärka vad säljaren säger, samtidigt som icke överensstämmelse kan resultera i det 

motsatta.75  

 

Kedjorna menar att de inte heller ser särskilt mycket till själva framtoningen, utseendet, när de 

anställer personal, det viktiga är att personalen ser välvårdad ut och utstrålar kompetens. 

SIBA ser dock att de anställda har god kondition, för att orka med arbetet, samt att de inte har 

några synliga piercningar och tatueringar under arbetstid, vilket de härrör till företagets 

policy, i övrigt finns inga begränsningar. Dessa uttalanden stämmer överens med 

undersökningar som har gjorts bland svenska arbetsgivare och deras värderingar av sina 

anställdas egenskaper.76  

 

För att nå ut med butikens erbjudande och därigenom kunna påverka konsumenter, spelar 

säljarens klädsel en stor roll, vilket även intervjuade konsumenter och butikskedjor instämmer 

i.77 Kläder i allmänhet används för att särskilja människor och grupper från varandra, men 

också för att visa att en grupp hör ihop och tillhör samma enhet. Detta har de undersökta 

hemelektronikkedjorna tagit fasta på och använder därmed sig av profilklädsel för att kunden 

lättare ska kunna urskilja vem som är säljare i butiken. Enligt fokusgrupperna var detta det 

viktigaste attributet när det gäller personalens framtoning, de ska snabbt kunna se vem som 

arbetar i butiken och inte behöva gå runt och leta efter en säljare. De uppskattar även att 

säljaren bär en namnskylt med sitt namn på, vilket skapar en mer personlig kontakt mellan 

säljare och kund, samt en effektivare återkoppling till en specifik säljare. Namnskylt med 

säljarens förnamn på är något som hemelektronikkedjorna tycker är viktigt att använda sig av 

för att, som kunderna nämnt, skapa en personlig relation mellan säljare och kund och därmed 

påverka trovärdigheten för kedjan.78  

 

Carlsson, Jansson och Sjöling visar i sin forskning på resultatet av en undersökning där det 

framkom att en butik kan vara flexibel gällande sin personalklädsel så länge personalen ser 

välvårdad ut. Det förelåg vissa skillnader i åsikterna mellan de äldre och yngre 

respondenterna i forskarnas undersökning. De äldre uppskattade en mer konservativ klädsel, 

                                                 
75 Manning & Reece, (2004) s. 62, 65 
76 http://ledigajobb.wordpress.com/2007/03/04/tank-pa-ditt-utseende-nar-du-soker-nytt-jobb/ 
77 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 134, 145 
78 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 139, 183, Jacobson et al. (1993), s. 96-97 
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som för dem ingav mer förtroende för säljaren. De yngre hade däremot en mer fri syn på 

säljaren och vilka aspekter i klädseln som skapade förtroende för säljaren. Vid fokus på 

hemelektronikbranschen visade det sig att konsumenterna överlag föredrog en ledigare och 

enklare stil på försäljningspersonalens klädsel.79 Till skillnad från denna undersökning 

framkom det i vår undersökning att respondenternas ålder inte var någon avgörande faktor 

gällande strikt eller ledig klädsel hos personalen. Vidare framkom i vår undersökning heller 

inga skillnader mellan de svarande beroende på vilket kön de tillhörde eller om de bar 

profilklädsel inom sitt yrke eller ej. Det efterfrågades överlag en mer ledig stil hos 

hemelektronikkedjornas säljare. Klädseln får dock inte vara för avslappnad, då kunden kan 

uppleva säljaren som frånstötande. För att säljaren ska framstå som trovärdig och kompetent 

bör klädseln, enligt fokusgrupperna, vara ledig men samtidigt välvårdad. De intervjuade ansåg 

att en mer strikt klädsel, skjorta, slips och kjol, lättare kan bygga upp en barriär mellan säljare 

och kund, där den personliga kontakten som eftersträvas därigenom kan gå förlorad. För att 

undvika att en barriär skapas, och åstadkomma en mer personlig kontakt med kunden, har Hi-

Fi Klubben medvetet valt att använda sig av en mer avslappnad klädsel för sina säljare. SIBA 

och Elgiganten har noga valt ut sin profilklädsel för att skapa ett professionellt, kompetent 

och trovärdigt intryck på kunden.  

 

Alla kedjorna tror att hemelektronikkedjor av sedvänja klär sig i en mer strikt klädsel för att 

detta av tradition förknippas med professionalitet, kompetens och trovärdighet i 

konsumentens ögon. Till skillnad från SIBA och Elgiganten har Hi-Fi Klubben valt att 

medvetet frångå denna tradition i sin butikskommunikation. Hemelektronikbranschen 

uppfattas av de intervjuade konsumenterna som en mer manlig bransch, varför en mer manlig 

klädsel, med byxor, uppskattas och ses som tuffare även på kvinnor. Dock anser de att det ska 

finnas en valmöjlighet för kvinnor att bära kjol om de så önskar, trovärdigheten varken 

minskar eller ökar för kvinnliga säljare om de bär byxor eller kjol. En av de viktigaste 

aspekterna, från fokusgrupperna, rörande säljarens klädsel inom branschen var att kläderna 

måste var anpassade efter säljarens kroppsform, de ska sitta bra och visa på att säljaren trivs i 

kläderna. Här arbetar butikskedjorna på olika sätt beroende på vilka förutsättningar de har. 

Eftersom Hi-Fi Klubben har få kvinnliga anställda väljer de att använda endast en typ av 

profilklädsel som används av båda könen. Att både kvinnor och män ska bära en passande 

profilklädsel är viktigt för såväl kedjorna som konsumenterna. Personalens klädsel ska se 

                                                 
79 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 185 
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professionell, men samtidigt bekväm ut för att kunden ska känna trovärdighet för säljaren. 

Hur denna trovärdighet kan förstärkas genom att använda en färg på profilklädseln som 

tilltalar kunden, ska vi gå in på mer utförligt i stycket nedan. 

 

Fokusgrupperna ser helst att butiker inom hemelektronikbranschen använder sig av en färg 

som drar till sig kundens uppmärksamhet så att kunden lättare kan identifiera personalen i 

butiken. De anser att lugna färger som inte sticker ut för mycket och som inger förtroende hos 

kunden är det mest lämpliga valet av profilklädsel. Rätt vald färg på klädseln skapar, enligt 

forskaren Molloy, en sympatisk och trovärdig säljare.80 Vid kombination av färger är det 

enligt fokusgrupperna viktigt att kedjorna håller sig till endast ett par färger för att framkalla 

ett mer harmoniskt intryck på kunden. Används fler färger är det viktigt att dessa passar in i 

sitt sammanhang och skapar harmoni för kunden.81  

 

Vid analysen om vilka färger konsumenterna tyckte bäst om har vi endast behandlat de färger 

som är relevanta i sammanhanget, de färger som används av kedjorna. Av 

fokusgruppsmedlemmarna uppfattades den vita färgen som neutral, ren och enkel och visar på 

ärlighet och oskuldsfullhet hos sin bärare. Som en ensam färg kan den uppfattas som steril 

och intetsägande, men kombineras den med en annan färg kan vitt få en mer livfull innebörd.  

Gällande vad färgen vit signalerar stämmer fokusgruppernas åsikter överens med Carlsson, 

Jansson och Sjölings rön om färgens innebörd.82 Däremot till skillnad från Molloys tes 

uppfattas en ensam vit skjorta, av fokusgrupperna, som för strikt och inger kunden en falsk 

bild av säljarens kompetens. En barriär skapas mellan säljare och kund då kunden tar avstånd 

från säljaren till följd av att kunden tror att säljaren försöker framstå som mer kompetent än 

vad han/hon egentligen är.83 Svart beskrivs av Carlsson, Jansson och Sjöling som en negativ 

och mörk färg där kopplingar till död, olycka, sorg och synd dras. Fokusgruppernas svar på 

vad svart representerar för dem stämmer inte överens med författarnas syn på färgen i det här 

sammanhanget. Här uppfattas istället svart som tufft, professionellt, elegant, stilrent och 

enkelt. Svart visar även på en form av enkel exklusivitet, vilket däremot nämns i Carlsson, 

Jansson och Sjölings forskning.84 Rött är en varm och familjär färg med högt 

                                                 
80 Molloy, (1990) s. 57 
81 Sisefsky, (1995) s. 68 
82 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 87 
83 Molloy, (1990) s. 71 
84 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 89 
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uppmärksamhetsvärde, och blått är en lugnande och harmoniska färg, vilket också 

fokusgrupperna påpekade.85  

 

Som nämnts tidigare spelar säljarens utseende ingen större roll för fokusgrupperna när det 

gäller förtroendebyggandet mellan säljare och kund. Däremot spelade klädsel en mer 

avgörande roll i sammanhanget då det handlade om att skapa ett förtroende för säljaren hos 

kunden. För att få en bättre kontakt med säljaren vill kunden ha en mer avslappnad klädsel 

som inger en bättre känsla av samhörighet med säljaren än om en strikt klädsel används. En 

mer avslappnad klädsel har Hi-Fi Klubben medvetet valt att använda sig av i sin 

butikskommunikation, då de i enlighet med fokusgrupperna anser att en striktare stil på 

personalklädseln bidrar till ett ökat avståndstagande mellan kund och säljare. Framtoningen 

hos personalen hos Hi-Fi Klubben stämmer väl överens med hur kunden uppfattar att 

personalen ska se ut i kedjans butiker.   Enligt Carlsson, Jansson och Sjöling föredras överlag 

en ledigare personalklädsel av kunden vid försäljning av hemelektronik.86 SIBAs klädsel är, 

enligt fokusgrupperna, löjlig och för uppklädd men den ger ändå ett enhetligt intryck på 

kunden då den genom både färg och form så starkt förknippas med just SIBA och deras valda 

koncept. Att klädseln är så formell som den är gör dock att kunden känner att en barriär bildas 

och förhindrar en god kontakt med säljaren. Fokusgrupperna anser att Elgigantens klädsel, i 

motsats till SIBAs, inte går att härleda till just Elgiganten. Fokusgrupperna känner att 

Elgigantens profilklädsel inte är lika starkt inarbetad hos kunden för att ge en sådan direkt 

koppling. Profilklädseln förväxlas lätt med andra kedjors klädsel, oberoende av bransch. 

Elgiganten anser sig framstå som kompetenta inom sitt område genom att använda sig av en 

av tradition auktoritetsförknippad klädsel.87 

5.3 Påverkan 

Ingen av kedjorna säger sig arbeta aktivt med de påverkansmetoder som undersökningen 

fokuserar på i någon större utsträckning. De vill dock framstå som sympatiska och 

kompetenta i sin butikskommunikation men har olika värderingar om vilken faktor som är 

viktigast. Av anledningar som vi ej känner till vill kedjorna inte diskutera denna fråga 

djupare. Av tidigare erfarenheter från butiksbranschen i övrigt kan det inte uteslutas att det är 

ett känsligt ämne för de tillfrågade. Det är en allmän uppfattning att säljare inom främst 

hemelektronikbranschen utstrålar en försäljarattityd med negativ ton, vilket det även fanns 
                                                 
85 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 89-90, Nordfält. (2007) s. 163-165 
86 Carlsson, Jansson & Sjöling, (2002) s. 185 
87 Erhardsson, Eriksson, Lindell, (2005) 
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undertoner till i fokusgruppernas diskussion. Med en negativ försäljarattityd menar vi att 

säljaren till varje pris vill sälja sin produkt, oavsett om kunden vill ha den eller ej. 

Påverkansmetoderna används då för att lura kunden till ett köp som den senare kan komma att 

ångra. Detta kan vara en möjlig anledning till att kedjorna inte väljer att inte ge oss några 

konkreta och utförliga svar på våra frågor om påverkansfaktorerna.  

 

Vi har i vår undersökning sett att Hi-Fi Klubben fokuserar mest på sympatibyggande åtgärder 

där säljaren ska framstå som lik kunden, för att få till ett förtroende. Då kundkretsen redan har 

stor produktkännedom vill Hi-Fi Klubben visa på att de har den produktkunskap kunden 

förväntar sig. De fokuserar därför även på auktoritet, men inte i lika stor utsträckning som 

sympati. SIBA och Elgiganten har valt en annan väg då de istället fokuserar mer på 

auktoritetsbyggande. Här ses produktkunskap som en avgörande faktor då det är viktigt att 

personalen visar att de är kompetenta inom ämnet. Detta visar de främst genom sin 

profilklädsel, som är av det striktare slaget. Enligt Cialdini är en strikt klädsel, exempelvis 

kostym, förknippad med auktoritet där människor hörsammar och gärna följer individer som 

klär sig på detta sätt.88 I vår undersökning framkom dock att så inte alltid är fallet, då 

fokusgrupperna inte såg strikt klädda säljare som mer kompetenta utan istället föredrar en mer 

avslappnad stil på klädseln. Vid diskussionen om vad titlar har för innebörd för kunden i 

mötet med säljaren framkom att detta inte har någon större betydelse. En titel fick inte 

säljaren att utstråla mer auktoritet i kundens ögon än om endast ett förnamn användes. Detta 

motsäger sig, i det här fallet, Cialdini som menar på att innehavandet av en speciell titel får en 

person att framstå som mer auktoritär än vad han/hon egentligen är.89  

 

En annan undersökning visade att attraktiva människor behandlas med mer respekt, än vad 

mindre attraktiva gör. De tilltalade personerna svarande angående denna undersökning, att det 

är främst deras egen bild av hur en attraktiv person ser ut som avgör graden av respekt de 

känner för honom/henne. De menar på att alla har olika syn på vad som är attraktivt gällande 

människors utseende.90 Vidare har människor en tendens till att tycka om och dra sig till 

människor som liknar dem själva, eftersom de då tror att dessa människor delar samma åsikter 

och värderingar. Fokusgrupperna menar att det är lättare att få en närmare kontakt med Hi-Fi 

Klubbens säljare, då dessa har en profilklädsel som liknar kundens egen vardagliga klädsel, 

                                                 
88 Cialdini, (2007) s. 212-213 
89 Cialdini, (2007) s. 207-209 
90 Andersson, (2009) 
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SIBAs och Elgigantens profilklädsel får däremot en motsatt effekt.91 Fokusgrupperna svarade 

att de även hade en tendens till att tilldela säljare, som de ansåg stämma överens med deras 

egen syn på hur en bra säljare ska se ut, de egenskaper som de ansåg att en bra säljare ska ha, 

exempelvis kompetent, social, intresserad, öppen och ärlig. Det är även på detta sätt som 

kedjorna vill att deras personal ska uppfattas, via sin framtoning, utseende och klädsel.92 Då 

vi har analyserat, det vill säga jämfört de svarandes åsikter och tankar med vad teorin har att 

säga inom ämnet, kommer vi i följande kapitel att presentera de slutsatser vi har kommit fram 

till i vår undersökning. 

 

6 Slutsatser 

Efter att vi i föregående kapitel analyserat de faktorer som vi valt att fokusera på i vår 

undersökning, ska vi nu i detta kapitel ge våra synpunkter på hur just dessa faktorer påverkar 

kundens helhetsupplevelse av en hemelektronikkedja. Hur påverkas kunden av 

butikspersonalens framtoning? Är framtoningen viktig för kundens helhetsupplevelse av 

personalen? Spelar personalens utseende och klädsel någon roll? Finns det skillnader i vad 

som anses tilltalande och auktoritetsväckande hos manlig respektive kvinnlig personals 

klädsel? Hur påverkas kundens förtroende för säjaren? Kan kundens förtroende öka eller 

minska beroende på personalens framtoning?  Genom våra synpunkter vi vill här nedan ge 

svar på vår problemformulering som lyder: Hur kan personalens framtoning påverka kundens 

helhetsupplevelse av, och förtroende för, personalen i en hemelektronikkedja? 

 

� Personalens framtoning i en hemelektronikkedja är viktig för kundens 

helhetsupplevelse och förtroendeskapande av personalen.  

 

För att kunden ska kunna få en positiv helhetsupplevelse av personalen och känna trygghet i 

sitt köp i en hemelektronikbutik, är det viktigt att säljaren framstår som kompetent och 

trovärdig. Framtoningen, där med menat utseendet och klädseln, är det som ger kunden ett 

kompetent och trovärdigt intryck av säljaren. Undersökningen har visat att det är viktigt att 

alla delar av säljarens framtoning stämmer överens med varandra för att bilda en positiv 

helhetsbild för kunden. Men vi har också kommit fram till att om framtoningen ska kunna 

                                                 
91 Cialdini, (2007) s. 170 
92 Ibid., (2007) s. 167 
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levereras på ett bra sätt, för att uppnå en tillfredsställande helhetsupplevelse, måste det ske i 

kombination med ett bra bemötande från säljaren sida.  

 

� Utseendet på försäljningspersonalen är inte viktigt så länge helhetsintrycket uppfattas 

som enhetligt och positivt.  

 

Alla har inte samma syn på vad som är attraktivt hos säljare inom 

hemelektronikbranschen. Vad som har framkommit i vår undersökning är att en säljare 

kan se ut i stort sett hur som helst så länge han/hon ger ett intryck av att vara hel ren och 

fräsch.  

 

� Kunden efterfrågar i huvudsak en ledig klädsel hos personalen. 

 

En strikt klädsel är enligt tradition den mest vanliga inom branschen. Men det är dock en 

mer ledig stil som efterfrågas av kunden, så länge den är snygg och anpassad efter 

säljaren. Det är viktigt att säljaren också känner sig bekväm i sin klädsel. Gällande 

kvinnliga säljare föredrar fokusgrupperna en mer manlig klädsel, men det har ingen 

betydelse för säljarens uppskattade kompetens och förtroendeingivande om denne bär 

byxa eller kjol. När det gäller färg på klädseln, har just färgen ingen större betydelse enligt 

vår undersökning, så länge den kombineras på ett genomtänkt sätt. Färgen vit får dock inte 

användas i för stor utsträckning, då den ensam framstår som steril, strikt och intetsägande. 

 

� Kedjorna är inte medvetna om vad deras kunder efterfrågar i profilklädesväg. 

 

Ingen av kedjorna har genomfört någon form av undersökning för att anpassa kedjans 

profilklädsel till vad kunden egentligen önskar att säljaren bär. Det finns inget underlag 

för hur de ska utforma sin profilklädsel för att kunden ska få en bra helhetsupplevelse av 

personalen. Hos två av kedjornas profilklädsel, SIBA och Elgiganten, finns ett traditionellt 

tänkande om hur en professionell säljare bör klä sig, alltså en lite mer strikt profilklädsel. 

Hi-Fi Klubben använder sig av en mer ledig klädsel, då de anser att detta bidrar till en 

bättre kontakt mellan säljare och kund. Inga undersökningar har dock gjorts av Hi-Fi 

Klubben, men deras profilklädsel stämmer överens med resultatet av vår undersökning, 

det vill säga att en kund efterfrågar en ledig klädsel hos personalen i en 

hemelektronikkedja. 
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Viktigt att notera är att det inte har framkommit några skillnader i åsikter beroende på om de 

tillfrågade i fokusgruppernas ålder, kön, eller om de bär någon form av profilklädsel i sitt 

arbete eller ej.  

 

7 Reflektioner 

När vi i efterhand ser tillbaka på det arbete vi har lagt ner i samband med skrivandet av 

uppsatsen vill vi påstå att vi är mycket nöjda med resultatet. Vi anser att vi har lyckats med att 

besvara vår problemformulering och uppfyllt vårt syfte med uppsatsen på ett mycket bra sätt. 

Vi har engagerat oss med både själ och hjärta i skrivandet och verkligen brunnit för att 

produkten av vår undersökning ska bli lika tillfredsställande och intressant för uppsatsens 

läsare som för oss författare. Vi vill genom skrivandet bidra, om än i liten skala, till att 

kunskaperna inom ämnet vidgas och ges nya perspektiv och infallsvinklar.  

 

De skriftliga källor vi använder oss av i uppsatsen har vi varit noga med att kontrollera utifrån 

ett vetenskapligt perspektiv, att de har varit tillförlitliga med belägg för sina påståenden. Vi 

har använt oss av flera olika sökvägar för att hitta relevant teori, och sedan granskat resultaten 

med ett kritiskt förhållningssätt för att försäkra oss om att den mest lämpliga teorin har 

kommit oss tillhanda.  

 

Gällande kategoriseringen i vårt analyseringsarbete hade vi till en början svårt med att hitta en 

överordnad benämning på de aspekter vi ifrån början avsett att undersöka, nämligen utseende 

och klädsel. Till en början såg vi begreppet utseende som en helhetsbild av en individ, men 

fick relativt snabbt klart för oss att människor i första hand associerar utseendet till ansiktet. 

På grund av detta var vi tvungna att hitta ett annat begrepp på det fenomen vi ville beskriva i 

vår uppsats. Efter lång och intensiv diskussion kom vi fram till att begreppet framtoning 

passade våra syften med uppsatsen bra. Med framtoning fick vi fram ett gemensamt 

överordnat begrepp för utseendet och klädseln, men även hur en individ kan uppfattas som 

sympatisk, auktoritär och förtroendeingivande med hjälp av dessa aspekter. När vi väl hade 

fullt fokus på, och en välformulerad problemformulering framskred den resterande delen av 

arbetet utan större komplikationer. Vi kände att vi hade en bra avgränsning som hjälpte oss att 

hålla rätt riktning genom arbetet mot ett, för oss, synligt mål.  
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Om vi jämför våra resultat med vad andra har kommit fram till inom ämnet kan vi se att de i 

det stora hela stämmer överens och kompletterar varandra på ett tillfredsställande sätt. Vi vill 

genom detta uttalande påstå att vår undersökning har ett högt validitetsvärde, och att läsaren 

inte behöver tvivla på våra resultats trovärdighet. Uppsatsen är av det kvalitativa slaget varför 

en generalisering inte är möjlig i någon vidare utsträckning, men de resultat vi har fått fram 

ser vi, till följd av noggrant och organiserat insamlande av teori och information, samt ett gott 

analysarbete av dessa delar, som trovärdiga och tillförlitliga. Risken finns dock alltid att våra 

respondenter inte har varit helt ärliga i sina svar till oss, då de kanske vill framstå som bättre 

och klokare än vad de egentligen är. Vi är medvetna om detta problem men vi ser inte vårt 

resultat som mindre tillförlitligt för det, då vi tror att vi har lyckats få fram relativt ärliga svar 

från våra respondenter, och vi ser heller inte att de i undersökningen skulle ha någon direkt 

fördel av att inte säga sanningen. 

 

Avslutningsvis vill vi bara säga att arbetet med uppsatsen har varit väldigt intressant och 

givande för vår del. Diskussionerna vi har haft har öppnat nya tanke- och synsätt för oss, både 

inom ämnet men även i ett vidare perspektiv. Vi känner att vi har fått djupare kunskaper inom 

ämnet vi undersökt och som vi hoppas kan vara till nytta för oss i vårt framtida arbetsliv. 
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Bilagor och appendix 

Frågor till butikskedjor 

 

1) Är personalens utseende viktigt för butikens image? I så fall på vilket sätt? Om inte varför?  

 

2) Vid nyanställning, vad söker ni vad gäller utseende hos de sökande?  

 

3) Kan ni rekommendera de sökande att ändra sitt utseende om de inte redan har det utseende 

som ni efterfrågar?   

 

4) Hur arbetar ni för att skapa ett gott första intryck mellan kund och säljare?  

 

5) Hur tänker ni när det gäller sambandet mellan utseende och försäljning?  

 

6) Hur tror ni kunden påverkas av säljarens utseende?  

 

7) Hur kan personalens utseende påverka kundens förtroende för, och stärka dennes 

helhetsupplevelse av butiken?  

 

8) Vad grundar ni er policy angående profilkläder på, när det gäller vetenskap, praxis? Alla ska 

följa profilen.   

 

9) Har ni genomfört undersökningar på hur kunder uppfattar säljarnas utseende och hur ni kan 

använda er av den informationen på bästa sätt? Nej. 

 

10) Vilka känslor vill ni skapa hos kunden genom personalens utseende och klädsel?  

 

11) Påverkar säljarens utseende trovärdigheten hos kunden? Hur?  

 

12) Varför använder ni er av profilklädsel? Sedan när? Varför infördes den?. 

 

13) Hur ser ni på kopplingen mellan profilkläder och försäljning av hemelektronikprodukter?  

 

14) Hur kan kunden identifiera vem som är säljare genom klädseln?  



 

 

15) Har det någon betydelse att olika färger speglar olika sinnesstämningar hos individer och 

signalerar olika saker till sin omgivning när er profilklädsel utformas?  

 

16) Vid färgsättning av färgkombinationer, hur tänker ni då?  

 

17) Finns det skillnader i vad som anses tilltalande hos manlig respektive kvinnlig personals 

utseende och klädsel?  

 

18) Har ni lika klädsel för manlig respektive kvinnlig personal? Varför/varför inte? ( 

 

19) Vad gäller konkurrerande butiker, är det viktigt att utmärka sin profilklädsel för att särskilja 

sig och inte likna konkurrenterna?  

 

20) Varför klär sig butikspersonal inom hemelektronikbranschen som de gör?  

 

21) Hur inverkar personalens utseende på företagets lönsamhet? Är det något ni tänker på när ni 

anställer och utformar profilklädsel?  

 

22) Har personalen någon namnskylt på sig där det nämns vad de har för titel, ex. butikschef, 

säljare etc. Varför?  

 

23) Gällande påverkansfaktorerna sympati (trovärdighet genom gillande) och auktoritet (expertis, 

hög kompetens inom produktområdet), arbetar ni med dessa, och i så fall hur?  

 

24) Är det viktigt att personalen framstår som experter inom området? Varför/varför inte? Hur 

återspeglas detta genom utseendet och klädseln?  

 

25) Hur omfattande utbildning i produktkunskap får medarbetarna?  

 

26) Får personalen någon form av utbildning i hur de ska skapa ett gillande hos kunden?  



 

Diskussionsunderlag fokusgruppsintervju 

 
Hur påverkas ni av personalens utseende? 

 
Stämmer personalens utseende med butikens helhetsbild? 

� Hi-Fi Klubben 
� SIBA 
� Elgiganten 

 
Har ni som kund någon inblick i hur personalens utseende kan påverka butikens försäljning? 
Har ni någon kunskap i hur personalens utseende kan påverka butikens försäljning? 

 
Vad hos personalen skapar känslor hos er? Vilka känslor skapas av vad? 
 
Hur viktigt är ett vårdat yttre hos personalen för att skapa trovärdighet hos er? 
 
Vilken funktion anser ni att personalens klädsel ska ha? 

 
Varför tror ni att butikerna använder sig av profilkläder? 

 
Vad betyder färger för er? Vilka färger tycker ni att personalen ska ha på sina kläder? Hur 
känner ni inför olika färger? 

 
Vad anser ni om manlig/kvinnlig klädsel i de butiker vi studerat? 

� Lika/olika? Manligt/kvinnligt? 
� Framstå som experter? 

 
Ska klädseln vara ledig eller mer strikt? Varför? 

 
Skapar personalens utseende och klädsel trovärdighet hos kunden och förtroende för 
personalen och butiken som helhet? 

 
Hur tycker ni att kvinnor/män som arbetar i butiken ska se ut? 

 
Hur ska personalen se ut för att skapa ett kompetent intryck? 
 
Hur viktigt är första intrycket av personalen för er? Kan ett dåligt första intryck repareras 
under resterande del av mötet? 
 
Vilka egenskaper vill ni se att personalen har? 

 
Hur föreställer ni er att en till utseendet attraktiv säljare är som person? Vilka egenskaper tror 
ni denne har? 

 


