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Sammanfattning 

För att ett företag inom handeln ska vara lönsamt i dagens konkurrenssamhälle är det viktigt 

att särskilja sig från mängden. En stor del av handeln består av företag som är aktiva inom 

detaljhandeln. Inom detaljhandeln pågår en ständig kamp om kundernas uppmärksamhet och 

dess lojalitet. Att ha kompetent personal, som är skickliga på att kommunicera med sina 

kunder, kan göra att företaget sticker ut ur mängden och blir unikt på marknaden.  Genom att 

använda rätt kommunikation kan företagets budskap förmedlas på ett korrekt och 

intresseväckande sätt.  

Kommunikation kan delas in i två skilda delar, verbal samt icke-verbal kommunikation. 

Denna studie kommer att fokusera på den icke-verbala kommunikationens vikt vid påverkan 

av kunders uppfattning om bemötande i butik. Syftet med studien är att belysa vilka icke-

verbala faktorer som har störst inverkan på kunders uppfattning om bemötande. Resultatet av 

denna studie önskas hjälpa butikspersonal i deras dagliga arbete, genom att visa vikten av den 

icke-verbala kommunikationen. De huvudsakliga faktorer som innefattas är kroppspråk, 

kroppsberöring, klädsel, ögonkontakt samt hur rösten används.  

Studiens huvudsyfte är att besvara vald problemformulering, som lyder; Hur kan en säljare 

genom sin icke-verbala kommunikation påverka kundens uppfattning om bemötandet i en 

säljsituation? För att kunna besvara detta har en kvalitativ metod baserat på kvantitativt 

dataunderlag använts. En enkätundersökning genomfördes för att få fram ett relevant och 

diskuterbart underlag. Resultatet av undersökningen visar att samtliga icke-verbala faktorer 

som innefattats kan påverka konsumenters uppfattning om bemötandet i butik. Det 

framkommer dock att vissa faktorer påverkar i större utsträckning än andra. Ögonkontakt 

visade sig vara den faktor som har störst påverkan på majoriteten av de potentiella 

konsumenterna. Undersökningen indikerar även att en kombination av flera icke-verbala 

faktorer kan vara att föredra, förslagsvis ögonkontakt i samband med ett leende.  

Gällande vissa faktorers möjlighet till påverkan av kund visade det sig att kunders ålder och 

kön har en betydande roll. En butik bör med detta i åtanke, i vissa situationer, anpassa sitt 

agerande efter målgrupp. Att som säljare ha kunskap inom detta område kan vara av stor vikt 

för den egna butiken. Genom att utnyttja ett eller flera av de icke-verbala verktygen kan en 

säljare, på ett effektivt och smart sätt, påverka kundens uppfattning om bemötande i butik.  
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Abstract 

To make a retail company profitable in today´s competitive society, it is important that the 

retail company stand out and create an own identity. A majority of the trade businesses 

consist of companies who are active in retail. In retail there is a constant struggle to get the 

customers attention and also their loyalty. If a company has qualified staffs, who 

communicate well with the customers, the company can be unique and noticed by the 

customers.  If the company uses the right way to communicate, the company’s message will 

probably be perceived as correct and interesting.   

Communication can be divided into two separated parts, verbal and non-verbal 

communication. This study focuses on the importance of non-verbal communication and how 

it influences the customers. The purpose of the study is to show which of the non-verbal 

communication factors having the most impact on the costumer’s opinion regarding the 

interaction with the staff. The result of this study will hopefully help and guide the staff in 

their daily work, by showing the importance of the correct non-verbal approach. The factors 

that are included in the study are body language, body contact, clothing, eye contact and how 

to use the voice.   

The aim of the study was to answer the following question; how can a salesperson with non-

verbal communication affect a customer’s opinion about their interaction? To be able to 

answer this question a qualitative method has been used based on quantitative information. A 

survey was performed to receive relevant material. The result of the study shows that all the 

non-verbal factors that were studied affect a customer’s opinion about their experience in the 

store. It appears all though that some factors have bigger impact than others. It showed that 

eye contact is the most important factor among the majority of the potential customers. The 

study indicates also that a combination of several non-verbal factors can be preferable, for 

example eye contact associated with a smile.  

It could also be seen in the test results that age and gender had an impact of how the factors 

were graded. Based on this fact a company should adapt their behavior depending on target 

groups. A salesperson that has knowledge in this area can be really important for the store. By 

utilizing one or several of the non-verbal tools a salesperson can, in an effective and smart 

way, affect a customer’s opinion about their interaction.   
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1 Inledning 

Nedanstående avsnitt behandlar relevant bakgrund till valt ämne. Det innefattar även syftet 

med studien samt problemformuleringen som önskas besvaras genom kommande avsnitt.  

1.1 Problembakgrund 

Handelssektorn har en betydande ställning i samhället och står för en stor del av den 

ekonomiska omsättningen i landet. En stor del av handelssektorn består av företag inom 

detaljhandeln (Hedenborg & Åmossa, 2000 i Tykesson-Bergman, 2006). Inom detaljhandeln 

pågår en ständig kamp om kundernas uppmärksamhet och dess lojalitet. Det är viktigt för ett 

företag att särskilja sig och vara unik på marknaden. Genom att fokusera på specifika 

konkurrensmedel kan butiken på ett effektivt sätt särskilja sig från konkurrenterna (Hernant & 

Boström, 2010). Det finns en rad olika konkurrensmedel som kan användas för att göra 

butiken mer attraktiv ur kundens perspektiv. Med hjälp av butikens egenskaper så som 

personal, priser och servicetjänster kan kundens val av butik påverkas. Beträffande 

personalens möjlighet till påverkan av kundens upplevelse av servicemötet har det 

framkommit att personalens beteende har en betydande roll (Hernant & Boström, 2010). Det 

vill säga att om butikens personal är medveten om hur de bör kommunicera och agera för att 

påverka kunden kan detta vara en stor fördel. Personalens beteende genomsyrar dess 

bemötande gentemot kunden och innefattas av både verbal samt icke-verbal kommunikation. 

Kommunikation pågår ständigt under en säljsituation och innefattar det samspel som sker 

mellan säljare och kund. Det påverkas bland annat av vilken attityd du har som säljare, vilka 

ord du använder, hur du använder ditt kroppsspråk samt vilket tonfall du väljer att använda 

(Rosell, 2011).  

Echeverri (2010) hävdar att bemötandet i en servicesituation är en viktig ingrediens i kundens 

kvalitetsupplevelse av besöket i butiken, ofta är det just bemötandet som kunden anmärker på 

vid eventuellt missnöje. Ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna är följaktligen genom att 

ha serviceinriktad personal. Inom dagens detaljhandel förväntar sig kunden att bli bemött på 

ett trevligt sätt (Echeverri, 2010). Enligt Bitner (1999, i boken Hernant & Boström, 2010) 

räcker det dock inte med att personalen är trevlig och välkomnar kunden, kundbemötandet är 

komplext och det är något som säljaren måste ha förståelse för. Det handlar om att ta hänsyn 

till de små detaljerna, så som minspel och ögonkontakt, för att på så sätt skapa starkare band 

med kunden. Sundaram och Webster (2000) påstår att den verbala kommunikationens 

budskap förstärks med hjälp av den icke-verbala och de hävdar även att båda dessa delar är 
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lika viktiga för kundens upplevelse av en säljsituation. Benämningen verbal innebär att en 

person uttrycker sig genom ord. Det innefattar språket samt talet och kan uttryckas i både tal 

och text. Icke-verbal däremot innefattar kommunikation som ej är kopplat till tal. Genom 

icke-verbal kommunikation förmedlas känslor och tankar utan att ord brukas, exempelvis via 

kroppsspråk (www.ne.se). Sundaram och Webster (2000) delar in den icke-verbala 

kommunikationen i fyra skilda aspekter; hur rösten används, kroppsspråk, kroppsberöring 

samt klädkoder.  

Enligt Sundaram och Webster (2000) finns det relativt lite forskning om den icke-verbala 

kommunikationens betydelse vid interaktion mellan säljare och kund. Detta är förvånansvärt 

då det framkommit att icke-verbal kommunikation är av lika stor betydelse som verbal 

kommunikation vid ett lyckat kundmöte (Darian et al., 2001; Kurtz et al., 2000; Winsted, 

2000, i McKechnie et al., 2007). Den icke-verbala kommunikationen kan användas för att 

förstärka uppbyggnaden av tillfredställande relationer mellan säljare och kund. Icke-verbal 

kommunikation kan dock även verka i motsatt riktning, undvikande av ögonkontakt och 

sluten kroppshållning signalerar exempelvis ovänlighet och dominans (Sundaram & Webster, 

2000).  

Vi vill genom denna rapport visa betydelsen av den icke-verbala kommunikationen och dess 

inverkan på kundens uppfattning om säljarens agerande i en säljsituation. Att endast använda 

verbal kommunikation i en säljsituation är inte tillräckligt i dagens hårda konkurrens. Genom 

en fördjupning inom icke-verbal kommunikation i en säljsituation önskar vi bringa viss 

klarhet i hur detta fenomen kan påverka kundens uppfattning om bemötandet i en 

säljsituation.  

1.2 Problemformulering 

Baserat på ovanstående problembakgrund har följande problemformulering utformats;  

Hur kan en säljare genom sin icke-verbala kommunikation påverka kundens uppfattning om 

bemötandet i en säljsituation? 

  

http://www.ne.se/
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1.3 Syfte  

Vi vill genom denna studie beskriva hur en säljares icke-verbala kommunikation inverkar på 

kundens upplevelse om bemötandet i en säljsituation. En säljare som behärskar det icke-

verbala språket kan troligtvis påverka kunden till en mer positiv köpupplevelse vilket kan leda 

till att kunden får en positiv bild och vill återkomma till butiken. Resultatet av denna studie 

kan genom att belysa icke-verbala verktyg hjälpa butikspersonal i deras dagliga 

kundbemötande.  
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2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt innefattar relevanta teorier inom ämnesvalet. Teorier som benämns i 

nedanstående avsnitt kommer sedan att användas för att analysera empiri. 

2.1 Kommunikation 

Människor behöver enligt Dimbleby och Burton (1995) ha ett motiv till att kommunicera, vi 

kan exempelvis ha ett behov av att förmedla ett budskap eller ett syfte att uppnå någonting. 

Kommunikation kan bland annat användas för att kunna samarbeta med andra, för att skapa 

och upprätthålla relationer eller för att ge och ta emot information. Kommunikation kan 

beskrivas som ett utbyte av idéer, tankar och åsikter. Vår kommunikation utvecklas med 

tiden, vi tar efter andra och härmar exempelvis deras gester och dess sätt att tala (Dimbleby & 

Burton, 1995). 

2.1.1 Kommunikationens påverkan 

Sundaram och Webster (2000) hävdar att säljarens känslomässiga egenskaper ofta har en 

positiv påverkan på kunders uppfattning om kvalitén i en köpupplevelse. Genom att vara 

tillmötesgående, lyhörd och intresserad kan en säljare påverka kunden i en positiv riktning. I 

kundens ögon kan en säljare som hälsar och är artig höja kvalitén i köpupplevelsen (Elizur, 

1987, i Webster & Sundaram, 2000). Den verbala kommunikationen är en viktig del av 

kundbemötandet. Däremot har vikten av den icke-verbala kommunikationen hamnat lite i 

skymundan, då resultat av en säljares handlingar och egenskaper kan vara svåra att identifiera 

och sätta i perspektiv till köpbeslutet (Sundaram & Webster, 2000).  

Forskning inom kommunikation har visat att både den verbala samt den icke-verbala 

kommunikationen i stort sett har lika stor betydelse vid interaktion med kund (Barnum & 

Wolniansky, 1989, Burgoon et al., 1990, i Sundaram & Webster, 2000). Detta styrks av 

Mehrabian (1981, i Sundaram & Webster, 2000) som konstaterat att nästan hälften av all 

kommunikation mellan människor sker genom icke-verbala verktyg. Även Barnum och 

Wolniansky (1989, i Sundarm & Webster, 2000) har undersökt området och kommit fram till 

att närmare 70 procent av kommunikationen får uttryck genom icke-verbala kanaler. Rosell 

(2011) hävdar att endast 10 procent av kommunikationen sker verbalt, tonfallet och röstläget 

utgör 40 procent och de kvarvarande 50 procenten är kroppsspråket. 

2.2 Icke-verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation kan ses som ett sätt att tala men utan att ord används. Vid 

interaktion mellan flera parter sker kommunikation oavsett om någon talar eller inte. 
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(Backlund, 2006). Det icke-verbala språket innefattar kommunikation som inte sker via tal 

eller skrift, det används snarare för att förstärka det som uttrycks. Den icke-verbala 

kommunikationen gör det lättare för individer att förstå och tolka de budskap som framförs. 

Är en person lycklig kan detta förstärkas genom ett leende (Dimbleby och Burton, 1995).   

2.2.1 Associationer i kundmötet 

Om kunden upplever positiv icke-verbal kommunikation från säljarens sida, så som ett glatt 

leende, ökar chansen att de kopplar samman säljaren och butiken med något positivt. Om de 

istället möts av en negativ icke-verbal kommunikation blir med största sannolikhet även 

associationen negativ (Sundaram & Webster, 2000). En säljare bör enligt Sundaram och 

Webster (2000) alltid öppna interaktionen med kund med ett leende, för att på så sätt skapa 

förtroende och bygga en god relation. De hävdar även att säljaren bör avsluta kundmötet med 

ett trevligt leende då kunder ofta har en benägenhet att komma ihåg det som utspelade sig i 

slutet av en situation. Douglas (2001) påstår att när en säljare ler åt en kund så upplevs detta 

ofta som om säljaren är trevlig och på bra humör, så är dock inte alltid fallet. Företag kan, 

genom normer, styra säljarens bemötande för att skapa en viss bild av företaget ut mot 

omvärlden. 

2.2.2 Fyra aspekter av icke-verbal kommunikation 

Sundaram och Webster (2000) delar in den icke-verbala kommunikationen i fyra skilda 

aspekter; kroppsspråk, kroppsberöring, klädkoder samt hur rösten används. 

2.2.2.1 Kroppsspråk 

Kroppsspråket, eller kroppsrörelser står enligt Sundaram och Webster (2000) för en viktig del 

av den icke-verbala kommunikationen. Genom att använda kroppsspråket på olika sätt och i 

olika situationer kan en person signalera känslor och tankar utan att använda ord. Ett glatt 

leende i samband med en öppen hållning och en stadig ögonkontakt ger ett helt annat intryck 

än en person med stram mun, ihopkrupen hållning och flackande blick. Genom att använda 

kroppspråket kan en individ medvetet eller omedvetet signalera känslor och möjliga 

egenskaper, undvikande av ögonkontakt och sluten kroppshållning kan signalera ovänlighet 

och dominans (Burgoon et al, 1990, i Sundaram & Webster, 2000). 

2.2.2.2 Kroppsberöring 

Sundaram och Webster (2000) påstår att kroppsberöring innefattar avståndet mellan de 

interagerande parterna liksom den eventuella beröring som sker vid interaktionen. Beröring 

har visat sig ha en positiv effekt vid interaktion och det kan även öka engagemanget hos 

personen som involveras (Price et al., 1995, i Sundaram & Webster, 2000). Det har visat sig 
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att människor som involveras genom beröring ofta har stor benägenhet att associera den 

person som utförde beröringen med något positivt, de som blir berörda är även mer villiga att 

göra något positivt för personen som rörde vid dem (Patterson et al.,1986, i Sundaram & 

Webster, 2000).  

2.2.2.3 Klädkoder 

Genom användning av passande klädkoder kan bilden av ett företag förstärkas. Om hela 

personalstyrkan har liknande kläder skapar detta en känsla av professionalitet och kunder kan 

lättare urskilja vilka som arbetar i butiken. Hänsyn bör även tas till vilket budskap som vill 

förmedlas och hur kunderna önskas uppfatta butiken. Klädkoder skiljer sig åt beroende på 

bransch och det är därför viktigt att anpassa efter rådande förutsättningar (Sundaram & 

Webster, 2000). 

2.2.2.4 Hur rösten används 

Sundaram och Webster (2000) hävdar att de icke-verbala aspekterna av ett budskap är av 

samma vikt som orden som förmedlas. Genom att variera tonhöjd och röstläge kan budskapet 

uppfattas på helt skilda sätt, det handlar även om vilket flyt som finns i talet och hur pauserna 

sker. Flytande tal upplevs som mer tillförlitligt om det inte innehåller allt för långa pauser, 

upprepningar eller osäkerhet (Erickson et al., 1978, i Sundaram & Webster, 2000).  

2.2.3 Könets påverkan vid interaktion mellan säljare och kund  

Enligt en studie gjort av McKechnie et al., (2007) spelar kön in i interaktionen mellan säljare 

och kund. De hävdar att interaktionen i kundmötet skiljer sig beroende på om säljaren 

respektive kunden är man eller kvinna. Ovan nämnda studie gav följande slutsatser; Om båda 

parter är kvinnor använder säljaren överlag mer ögonkontakt och nickar mer frekvent med 

huvudet genom hela kundmötet, detta kan upplevas som att säljaren är mer uppmärksam på 

kunden. Om båda parter var män observerades ögonkontakt men nickande återfanns inte lika 

frekvent. Om kunden var man och säljaren kvinna upplevdes ofta säljaren som mer reserverad 

när det gällde att använda ögonkontakt och nicka med huvudet, båda handlingarna gick dock 

att observera (McKechnie et al. 2007). 

2.2.4 Kroppspråkets innehåll 

Kroppspråk innefattar enligt Dimbleby och Burton (1995) bland annat mimik, gester och 

kroppshållning. När en säljare ska bruka sitt kroppspråk i en säljsituation är det viktigt att ta 

hänsyn till kunden och att utifrån den anpassa sig. En säljare kan förbättra villkoren i en 

säljsituation genom att anpassa sitt kroppsspråk efter kundens (Rosell, 2011). Med hjälp av 

ansiktsuttryck, även kallat mimik, kan människor förmedla kommunikation genom olika 
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miner. Det första som en människa fokuserar på i mötet med en ny individ är dess 

ansiktsuttryck och det är genom detta det första intrycket skapas (Dimbleby & Burton 1995).  

När människor för samtal med varandra används mer eller mindre kroppspråk. Här gäller det 

att bruka kroppsspråk som passar in i situationen och sammanhanget. Med hjälp av vissa 

rörelser och uttryck kan budskapet förstärkas och mottagaren av informationen kan få en 

tydligare bild (Dimbleby och Burton 1995). Enligt Pease (2003) tenderar människor att korsa 

sina armar framför bröstet i situationer där de känner sig hotade eller nervösa. En slags barriär 

bildas för att stänga ute besvär eller hot. Vissa människor anser att denna gest kan användas i 

ett bekvämlighetssyfte, men Pease (2003) påstår att det faller sig naturligt för en person som 

är nervös eller har en negativ attityd i grunden att korsa armarna. Enligt Peases (2003) studie 

uppfattas en sådan kroppsställning alltid som negativ. Även Backlund (2006) hävdar att de 

korsade armarna kan vara ett tecken på att personen i fråga inte känner sig trygg eller önskar 

avskärma sig. Människor tar enligt Rosell (2011) kroppspråket på för stort allvar när 

exempelvis korsade armar förknippas med en försvarsställning. Det är lätt att missförstå en 

person om fokus ligger för mycket på kroppsspråket, det kan nämligen vara svårt att tolka. 

Rosell (2011) hävdar att kroppspråk inte behöver ha en särskild betydelse utan att det kan 

användas på grund av bekvämlighetsskäl. Det är därför viktigt att ta hänsyn till situationen där 

kroppspråket brukas.  

2.2.5 Ögonkontakt 

Ögonkontakt utgör en del av kroppsspråket. Att ha ögonkontakt under en längre tid ökar 

enligt Hemsley och Doob (1978, i Sundaram & Webster, 2000) trovärdigheten hos 

förmedlaren medan brist av ögonkontakt ofta skapar minskat förtroende. Genom att 

kombinera ögonkontakt med ett varmt leende ökar chansen för att säljaren ska lyckas göra ett 

bestående intryck på kundens uppfattning. Medan ögonen signalerar uppriktighet och kan 

skapa förtroende förmedlar leendet en känsla av värme och godhet (Hemsley och Doob, 1978, 

i Sundaram & Webster, 2000).  

Genom att se en person i ögonen öppnas enligt Pease (2003) vägar för ett samtal. Genom 

blicken går det att tyda hur en person känner i en viss situation. En äldre vedertagen sanning 

är att det är av stor vikt att titta en person i ögonen under ett samtal. Vill den ena parten 

påverka den andra parten i en konversation positivt ska blickarna mötas ca 60-70 procent av 

tiden. Det kan vara svårare att lita på en person som är nervös eftersom den sällan fäster 

blicken och helst undviker ögonkontakt under en längre tid (Pease, 2003). Rosell (2011) 
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hävdar att det är angeläget att tänka på hur blicken används i en säljsituation. Det är viktigt att 

fokusera på kunden och inte på vad som händer runt omkring. Genom att tyda kundens 

kroppsspråk kan säljaren få en tydligare bild om vad kunden önskar uppnå med besöket i 

butiken (Rosell, 2011). 

2.2.6 Kroppskontakt 

Mängden kroppsberöring som sker mellan två individer under ett samtal berättar mycket om 

deras förhållande till varandra. Används kroppskontakt under samtalet tenderar dessa 

personer naturligt att komma varandra närmare, både fysiskt och psykiskt. Kroppskontakt är 

någonting som säljare kan använda för att komma närmare en kund, dock måste det finnas en 

medvetenhet om det faktum att mängden kroppskontakt som är acceptabelt skiljer sig 

beroende på kulturella förhållanden samt att det till viss del kan påverkas av kundens och 

säljarens kön (Dimbleby & Burton, 1995). Echeverri (2010) påstår att beroende på vilket 

fysiskt avstånd som finns mellan två personer påverkas upplevelsen av situationen. Det går att 

dela in avstånden i fyra olika zoner, den intima, personliga, sociala och offentliga zonen.  Den 

intima zonen mellan två parter brukar vara omkring cirka 50 centimeter. Det är viktigt att ta 

hänsyn till detta avstånd, om ena parten kommer närmare kan detta kränka den andra 

personens integritet och situationen kan då kännas obekväm. Ett professionellt möte sker ofta 

inom den sociala zonen, här är avståndet cirka 120-350 centimeter (Echeverri, 2010).  

2.2.7 Hur rösten används 

Enligt Gabbott och Hogg (2000, i McKechnie, 2007) består den icke-verbala 

kommunikationen delvis av hur rösten används, exempelvis tonläge och röstens intonation. 

Även Sundaram och Webster (2000) innefattar vikten av hur rösten används i sin definition av 

icke-verbal kommunikation. De hävdar att hur orden uttrycks och vilket tonläge som används 

är minst lika viktigt som ordens innebörd. Enligt Echeverri (2010) är det viktigt att ha i åtanke 

hur orden uttrycks. Genom tonläget går det att utläsa om ett samtal har en positiv eller negativ 

riktning. Om tonläget sänks i slutet av en mening kan detta påvisa att personen i fråga är 

ointresserad. Om personen däremot höjer tonläget kan detta istället medföra ett upplevt ökat 

intresse. Betoning av ord är även det någonting som kan sända olika signaler. Genom att 

betona vissa ord kan exempelvis sympati förmedlas. Känslor uppkommer lättare när ord 

betonas, till skillnad från om inga betoningar görs. I vissa fall kan människor själva styra över 

det som de vill förmedla, genom att betona ordvalen på olika sätt (Echeverri, 2010).  
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2.2.8 Personalens klädsel 

Hur en person klär sig säger mycket om individen, även frisyr och smink har en stor inverkan. 

Människor tenderar att utifrån en persons utsmyckade utseende och materiella ägodelar, så 

som klockor och bilar, bilda sig en uppfattning om personen (Dimbleby och Burton 1995). 

Det är enligt Rosell (2011) viktigt att som säljare ha kunskap i vad olika kläder och stilar 

signalerar. Det är av stor vikt att anpassa klädsel efter situation samt att bortse från kläder som 

påvisar ett visst ställningstagande. Han påstår även att en servicesituation blir enklare om 

klädseln är anpassad efter butikens kundkrets.    
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3 Metod 

Metoden innefattar vägen från utformning av problemförmulering fram till funnen slutsats. 

Detta avsnitt inkluderar även delar som utveckling av problemformulering, vald metod, 

datainsamling samt etiska aspekter. Metoden belyser vilket tillvägagångssätt som använts och 

innefattar resonemang kring de beslut som fattats men även kritik mot de val som gjorts.  

3.1 Utveckling av problemställning 

Rådande problemställning tog form efterhand då valet av ämne ej var givet från start. 

Processen som ledde fram till val av problemställning var komplex då vi var tvungna att tänka 

om flera gånger innan vi kom på en problemställning som var givande men som samtidigt 

gick att besvara. Denna process har varit lärorik då vi har varit tvungna att tänka i andra banor 

i förhållande till vår ursprungsidé. Andra ämnesområden fanns med i åtanke och det tog tid 

innan slutgiltigt ämnesval fastställdes. Ett stort personligt intresse för bemötande i 

säljsituationer ligger till grund för vårt ämnesval och detta mynnade med tiden ut i vår 

problemställning som lyder; Hur kan en säljare genom sin icke-verbala kommunikation 

påverka kundens uppfattning om bemötandet i en säljsituation? Enligt Jacobsen (2002) finns 

det olika sätt att formulera en problemställning beroende på vilket resultat som önskas. Vår 

formulering kan ses som klar och beskrivande då målet med studien är preciserat och den 

kommer att beskriva hur ett visst tillstånd ser ut i dagläget.  

3.2 Val av undersökningsutformning 

Vid val av undersökningsutformning finns det enligt Jacobsen (2002) två skilda aspekter att ta 

hänsyn till. Det första är om studien är intensiv eller extensiv, det vill säga om fokus ligger på 

djup eller bredd. Den andra aspekten som bör beaktas är om studien kan ses som deskriptiv 

eller kausal, det vill säga om målet är att beskriva eller förklara något. Denna studie har en 

någorlunda intensiv utformning då målet är att resultatet ska ge en tydligare bild av vad 

respondenter anser är viktigt gällande den icke-verbala kommunikationen i en säljsituation. 

Målet med studien är att beskriva ett ställningstagande vilket gör att den klassas som 

deskriptiv snarare än kausal.  

3.3 Val av undersökningsmetod 

Gällande val av undersökningsmetod bör hänsyn tas till studiens formulerade frågeställning 

(Jacobsen, 2002). Utifrån detta har beslut tagits om att en kvantitativ metod bör användas för 

att uppnå önskat resultat. Den kvantitativa metoden kommer att baseras på kvantitativt 

dataunderlag och vi kommer även använda oss av kvantitativ bearbetning. Valet att inte 

använda en kvalitativ metod grundas i det faktum att kvalitativa metoder behandlar få enheter 
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mer djupgående, vilket vi inte önskar göra i denna studie. Vi önskar istället få en mer 

övergripande bild av vad många enheter anser om ett specifikt ämne. Vid användning av en 

kvantitativ metod ska ett större antal respondenter tillfrågas. Ett större antal respondenter 

medför en ökad möjlighet till jämförelse av åsikter kring valt ämne (Jacobsen, 2002).  

Kvantitativ data består av olika mått, exempelvis i form av tal, storlek och mängd (Rienecker 

& Stray Jörgensen, 2008).  Detta gör sammanställningen av insamlad data mer tidseffektiv 

men medför dock att utformningen och förarbetet blir betydligt viktigare (Jacobsen, 2002). Då 

denna studie baseras på kvantitativ data kommer frågeformulär med givna svarsalternativ 

användas som grund (Jacobsen, 2002). För att få en något djupare diskussion kring ämnet 

kommer även frågor av öppnare karaktär förekomma i enkätundersökningen. Vid användning 

av enkätundersökningar samlas data in som ej så djupgående, det är snarare mer ytliga svar. 

Sammanställningen av dessa data visar dessutom endast vad respondenterna påstår sig tycka 

och inte hur de verkligen gör (Jacobsen, 2002). Vi valde trots detta att endast använda oss av 

enkätundersökningar då vi önskar belysa vad ett större antal respondenter anser om valt ämne 

och inte fördjupa oss i varför de tycker som de gör.  

3.4 Val av enheter 

Vid insamling av kvantitativ data bör ett större antal respondenter tillfrågas (Jacobsen, 2002). 

För att samla in data kommer en kombination av olika urvalskriterier att användas. Antalet 

tillfrågade respondenter förväntas uppgå till 100 potentiella konsumenter i åldrarna 18-69 år 

och innefatta både män och kvinnor. Detta för att kunna tyda eventuella skillnader som kan 

förekomma mellan olika ålderspann och/ eller kön. Valet av respondenter uppskattas ge en 

relativt bred bild av vad konsumenter uppfattar samt värderar hos en säljare. Urvalet bör vara 

representativt, detta görs genom ett stickprov vars uppgift är att likna samt representera 

populationen (Jacobsen, 2002). Respondenterna i denna studie representerar delvis 

populationen men urvalet är ej tillräckligt omfattande för att resultatet av studien ska gå att 

generalisera. Respondenterna kommer att består av personer i författarnas yttre 

bekantskapskrets. Den yttre bekantskapskretsen kommer här innefatta personer som ej 

befinner sig i författarnas allra närmsta umgängeskrets utan snarare människor ett led längre 

bort. Detta urval kan i viss mån likställas med ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett rent 

bekvämlighetsurval innebär dock att de enheter som är lättast att få tag på väljs ut, exempelvis 

då respondenterna är slumpmässiga personer på ett shoppingcenter (Jacobsen, 2002). Genom 

att använda ett rent bekvämlighetsurval kommer endast en viss typ av respondenter tillfrågas 

vilket kan påverka resultatet i en viss riktning, detta är något som vi i denna studie önskar 
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undvika. Genom att vända oss till personer i den yttre bekantskapskretsen innefattas personer 

som har olika stort intresse för shopping och service, vilket kan ses som en fördel då det blir 

ett mer representativt urval. Då denna studie är kvantitativ i grunden utgör det angivna antalet 

respondenter ett stabilt och diskuterbart underlag.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

Insamling av data kommer att ske via frågeformulär med givna svarsalternativ. Detta medför 

att respondenten blir relativt styrd i sina svar. Svaren kommer befinna sig inom de ramar som 

fastställts på förhand, detta för att endast relevant data ska samlas in (Jacobsen, 2002). 

Studien baseras på primärdata i form av en enkätundersökning. Primärdata innefattar data 

som samlas in för fösta gången, det kan exempelvis röra sig om information från nygjorda 

intervjuer eller enkätundersökningar. Sekundärdata är redan tidigare insamlad fakta, 

undersökaren använder sig här exempelvis av data från redan tryckta vetenskapliga artiklar 

(Jacobsen, 2002), vilket vi inte kommer använda oss av i denna studie. Insamlingen av 

primärdata kommer att ske via enkäter. Utlämning av enkäter kommer ske genom mellanled, 

vi lämnar utskriva enkäter till personer i vår närhet som sedan lämnar de vidare till sina 

bekanta. Insamling av enkäter kommer gå till på liknande sätt, respondenterna lämnar de 

ifyllda enkäterna till mellanleden som sedan lämnar de vidare till oss. Då studien fordrade ett 

relativt högt antal respondenter visade det sig att det ej var tillräckligt att endast använda 

utskriva enkäter som lämnades via mellanled, därför skickades och mottogs vissa enkäter via 

mail.  

3.6 Metodkritik 

Delar av litteraturen är utgiven för ett antal år sedan, detta kan medföra att källorna i vissa 

avseenden inte är helt tillförlitliga. Information och forskning inom valt område utvecklas och 

kan förändras, vilket leder till att litteraturen inte alltid håller den kvalité som önskas. I 

studien förekommer litteratur som ej är baserad på vetenskapliga källor. Det finns även 

litteratur som är skriven helt utan källhänvisning och som troligtvis är baserad på författarens 

egna tolkningar och tidigare kunskaper, vilket gör källan mindre pålitlig. För att öka 

trovärdigheten granskas och används flera källor, för att på så sätt finna likheter där källorna 

styrker varandra. Genom detta minskar risken att källorna är opålitliga.  

Antalet respondenter kan anses vara otillräckligt vid insamling av kvantitativ data men vi 

anser att detta antal ger ett skäligt underlag. Vi är dock medvetna om att ett större urval kunde 

varit fördelaktigt och att det hade gett en stabilare grund för studiens resultat. Att urvalet av 

respondenter återfinns i författarnas yttre bekantskapskrets kan i vissa fall minska 
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undersökningens trovärdighet. Det skulle exempelvis kunna ta uttryck genom att 

respondenterna vinklar svaren utefter vad de tror att undersökarna vill uppnå. Vi är väl 

medvetna om detta faktum och kan därför inte helt bortse från att ett annat urval kunde ökat 

studiens trovärdigt ytterligare. Jacobsen (2002) påstår att urvalet bör representera 

populationen. Då vi har valt respondenter i vår yttre bekantskapskrets kan detta medföra en 

ojämn fördelning gällande ålderspann samt kön. Risken med detta är att underlaget från 

insamlad data kommer skifta i graden av tillförlitlighet beroende på antalet respondenter inom 

respektive urvalsgrupp.  

3.7  Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att studien har en hög giltighet och relevans.  Giltighet och relevans kan delas in 

i internt giltighet samt externt giltighet. Den interna giltigheten behandlar om de data som 

samlats in verkligen svarar på det som vi från början önskar belysa. För att öka den interna 

giltigheten är det av stor vikt att ständigt kontrollera och kritiskt granska de resultat som 

framkommer (Jacobsen, 2002). Genom ett noggrant förarbete vid utformning av 

frågeformulär kan vi öka möjligheten för att uppnå en god intern giltighet. Resultatet kommer 

att påverkas av det förarbete som tidigare gjorts. Om de frågor som ställs i enkäten är 

formulerade så att samtliga respondenter förstår dess innebörd ger detta ett mer rättvisande 

resultat. Om frågorna däremot inte är väl bearbetade kan detta leda till bortfall och 

misstolkningar, vilket kan minska trovärdigheten. Detta ställer höga krav på frågeformulärets 

utformning och vår förmåga att formulera relevanta frågor. Den externa giltigheten behandlar 

vikten av att kunna applicera studiens resultat i andra situationer, exempelvis på företag inom 

samma bransch (Jacobsen, 2002). Resultatet av denna studie kan ej generaliseras då vi ej har 

det underlag som krävs. För att en generalisering ska vara möjlig krävs en mer djupgående 

undersökning och även ett större urval.  

Studiens resultat bör ha en hög tillförlitlighet och trovärdighet. Detta kan påverkas av olika 

faktorer under arbetets gång, så som datainsamlingsmetod och urval (Jacobsen, 2002). Att 

urvalet av respondenter återfinns i författarnas yttre bekantskapskrets skulle kunna minska 

undersökningens trovärdighet då de tillfrågade eventuellt besvarar frågorna på det sätt som de 

tror att vi önskar. Vi är väl medvetna om detta faktum men anser ändå att studiens urval är 

godtagbart. Då denna studie till största del vill beskriva hur valt område uppfattas och därmed 

inte förmedla vad som är rätt och fel, anser vi att respondenterna åtminstone till viss del 

förefaller opartiska. Tillförlitligheten kan även påverkas av det faktum att vi fokuserar på ett 

brett ålderspann, då detta kan medföra att det förekommer färre respondenter i vissa 
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urvalsgrupper. Trots detta är vår uppfattning att urvalet ger en någorlunda representativ bild 

av populationen.  

3.8 Undersökningsetik 

Då material till en studie ska samlas in och analyseras är det av stor vikt att hänsyn tas till 

etiska aspekter. Det finns enligt Jacobsen (2002) tre viktiga krav som bör beaktas vid 

uppsatsskrivande, dessa är informerat samtycke, krav på privatliv samt krav att bli korrekt 

återgiven. Informerat samtycke handlar om att respondenterna frivilligt ska svara på 

frågeformuläret utan påtryckningar, de har även rätt att få fullständig information om syftet 

med undersökningen samt få veta varför informationen samlats in (Jacobsen, 2002). Samtliga 

utvalda respondenter har frivilligt svarat på utlämnat frågeformulär utan några direkta 

påtryckningar. Vi är dock medvetna om att då respondenterna befinner sig i vår yttre 

bekantskapskrets så kan det vara svårare för dem att tacka nej till att medverka i 

undersökningen. Vi anser trots detta att samtliga respondenter frivilligt lämnat informationen. 

Det finns även respondenter som valt att inte svara på samtliga frågor i formuläret och detta 

respekteras självklart. Vi anser att vi har varit tydliga med undersökningens syfte redan från 

början. Respondenterna har erhållit en kort beskrivning av vad den information de lämnar 

kommer att användas till och vid eventuella frågor har utökad förklaring getts.  

Respondenternas rätt till privatliv innefattar bland annat hur känslig den insamlade 

informationen är (Jacobsen, 2002). Vi anser inte att informationen som samlats in är av det 

känsligare laget då det handlar om hur respondenterna önskar bli bemötta i en butik, det vill 

säga i ett offentligt sammanhang.  Insamling av data skedde huvudsakligen via utlämning av 

enkäter. Då samtliga enkäter, efter insamling, lades i en hög skapas en viss anonymitet. För 

att uppnå ett tillräckligt analyserbart underlag skickade även ett antal enkäter ut via mail. 

Dessa enkäter håller inte lika hög anonymitet från början men de blir mer anonyma då de 

skrivs ut och blandas med resterande enkäter. Gällande personlig fakta fick respondenterna 

fylla i kön samt ålderspann, vilket gör att enkäterna är relativt anonyma.  

Det är viktigt att insamlad data återges på ett korrekt sätt. Då frågorna i enkätundersökningen 

har givna svarsalternativ gör detta att det är enklare att sammanställa informationen på ett 

korrekt sätt, det blir få misstolkningar. Det finns dock en fråga där respondenterna fritt 

beskriver en situation vilket ökar svårigheten för korrekt sammanställning, vi har därför valt 

att i flera fall citera utvalda respondenter. Överlag anser vi att insamling av data har skett på 
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ett etiskt korrekt sätt och vi ser inga större hinder till varför uppsatsen inte bör anses etiskt 

godtagbar.   
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I nedanstående avsnittet redovisas insamlad och bearbetad data. Dessa data kommer sedan 

ligga till grund för den analys och slutsats som slutligen ska besvara studiens 

problemformulering.  

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Underlaget för nedanstående empiri är grundat på enkäter från 108 utvalda respondenter i 

åldrarna 18-69 år. Respondenterna består av både män och kvinnor, där kvinnliga 

respondenter är i majoritet sett till antal enheter. För att få en rättvisande bild redovisas 

resultatet därför i procentsatser och ej i antal enheter. För att samtliga respondenter skulle 

utgå ifrån liknande situationer vid besvarande av enkäten valde vi att kort beskriva ett 

tänkbart scenario.  

4.1.1 Vikten av icke-verbal kommunikation  

Då denna studie har sin utgångspunkt i den icke-verbala kommunikationens vikt i en 

säljsituation är det av stor angelägenhet att ta reda på om konsumenter över huvudtaget lägger 

märke till den icke-verbala kommunikationen från en säljare. Då denna fråga är central i 

studien formulerades den inledande frågan i enkätundersökning enligt följande; Lägger du 

märke till en säljares icke-verbala kommunikation? 40 procent av respondenterna svarade att 

de alltid lägger märke till en säljares icke-verbala kommunikation. Över hälften svarade att de 

lägger märke till det ibland och endast en liten andel besvarade frågan med att de sällan lägger 

märke till den icke-verbala kommunikationen. Av de 108 respondenterna var det ingen som 

svarade att de aldrig lägger märke till den icke-verbala kommunikationen hos en säljare, se 

Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Lägger du märke till en säljares icke-verbala kommunikation? 

 

Vid beaktning av frågan ur ett åldersspannsperspektiv framkommer det att respondenterna i 

de två äldsta målgrupperna, 50-59 samt 60-69, i över 50 procent av fallen alltid lägger märke 

till den icke-verbala kommunikationen. I de övriga åldersspannen svarade majoriteten istället 
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att de ibland lägger märke till den icke-verbala kommunikationen (bilaga 4). Om vi istället ser 

på frågan ur ett genusperspektiv framkommer det att lika stor andel män som kvinnor alltid 

lägger märke till den icke-verbala kommunikationen, det visar alltså ingen skillnad mellan 

könen (bilaga 5).  

Respondenterna fick besvara frågan om vad de anser är viktigast av verbal- och icke-verbal 

kommunikation i en säljsituation. Majoriteten, hela 69 procent, anser att båda delarna är lika 

viktiga. 25 procent av de tillfrågade anser att den verbala kommunikationen är viktigast 

medan endast 5 procent anser att den icke-verbala kommunikationen var viktigast. Detta visar 

att betydligt fler konsumenter lägger märke till den verbala kommunikationen i jämförelse 

med den icke-verbala.  Som visas i Figur 2 är det hela 99 procent av de tillfrågade som tänker 

på hur kommunikationen sker.  

 

 

 

 

Figur 2 - Vad anser du är viktigast i en säljsituation? 

 

Om vi ser till de olika åldersspannen framkommer det att majoriteten av respondenterna i 

åldersgrupperna, förutom de i åldrarna 60-69, anser att den verbala samt icke-verbala 

kommunikationen är lika viktig (bilaga 4). Av de som svarade att verbal samt icke-verbal 

kommunikation är lika viktigt finns det en klar uppdelning mellan könen. Hela 78 procent av 

kvinnorna tycker att båda delarna är lika viktiga medan denna siffra hos männen är märkbart 

lägre, på 47 procent. Totalt sett framkommer det att de tillfrågade kvinnorna fokuserar mer på 

vikten av båda delarna medan männen i 50 procent av fallen anser att det ena eller det andra 

är viktigast. Samtliga kvinnliga respondenter tänker på kommunikationen i säljsituationer 

medan en något mindre andel av männen svarade att de tänker på kommunikationen (bilaga 

5).  

Frågan ställdes angående hur betydelsefull den icke-verbala kommunikationen är i en 

säljsituation. Bland respondenterna anser 3 av 10 att den icke-verbala kommunikationen är 

mycket betydelsefull. Majoriteten anser dock att den endast är betydelsefull medan en mindre 

andel anser att den icke-verbala kommunikationen är mindre betydelsefull, se Figur 3.  
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Figur 3 - Hur betydelsefull är den icke-verbala kommunikationen i en säljsituation? 

 

Baserat på hur respektive åldersspann svarade framkommer det att majoriteten av 

respondenterna i åldrarna 18-59 anser att den icke-verbala kommunikationen är betydelsefull. 

Bland de tillfrågade i gruppen 60-69 svarade 43 procent att den är betydelsefull och lika stor 

andel svarade att den icke-verbala kommunikationen till och med är mycket betydelsefull 

(bilaga 4). Ur ett genusperspektiv framkommer det att omkring en tredjedel av både männen 

och kvinnorna anser att den icke-verbala kommunikationen är mycket betydelsefull. 7 procent 

av männen anser att den icke-verbala kommunikationen inte alls är betydelsefull medan ingen 

av de kvinnliga respondenterna besvarar frågan på samma sätt, här finns alltså en märkbar 

skillnad. Totalt sett framkommer det att majoriteten av respondenterna oavsett kön anser att 

den icke-verbala kommunikationen i någon utsträckning är en viktig del i en säljsituation 

(bilaga 5).  

4.1.2 Säljarens klädstil 

En säljares klädstil är en del av den icke-verbala kommunikationen. Respondenterna fick 

frågan; Kan en säljares klädstil påverka din uppfattning om bemötandet i en butik? Här 

svarade nästan hälften av de tillfrågade att säljarens klädstil kan påverka i stor utsträckning 

medan en något mindre andel anser att klädstilen kan påverka, men dock i mindre 

utsträckning. Totalt sett anser 85 procent av respondenterna att säljarens klädstil påverkar 

uppfattningen om bemötandet i någon utsträckning, se Figur 4.  

 

 

 

 

 

Figur 4 - Kan en säljares klädstil påverka din uppfattning om bemötandet i en butik? 
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Ur ett åldersspannsperspektiv framgår det att majoriteten av respondenterna i gruppen 18-29 

anser att en säljares klädstil påverkar deras uppfattning om bemötandet i stor utsträckning, 

medan endast cirka en tredjedel i gruppen 60-69 svarade desamma. I de två äldsta 

åldersspannen svarade uppemot en tredjedel av respondenterna att säljarens klädstil inte 

påverkar deras uppfattning om bemötandet (bilaga 4). Cirka hälften av både de manliga och 

de kvinnliga respondenterna anser att säljarens klädstil kan påverka uppfattningen om 

bemötandet i stor utsträckning. Totalt sett ur ett genusperspektiv anser 80 procent av männen 

och 87 procent av kvinnorna som tillfrågats att säljarens klädstil kan påverka i större eller 

mindre utsträckning. En femtedel av de manliga respondenterna tycker inte att klädstilen 

påverkar uppfattningen över huvudtaget medan samma siffra bland de kvinnliga 

respondenterna är en tiondel, här finns det en relativt stor skillnad mellan könen. De 

tillfrågade männen påverkas enligt denna undersökning inte lika mycket, i sin uppfattning om 

bemötandet, som de tillfrågade kvinnorna av säljarens klädstil (bilaga 5).  

4.1.3 Kroppsspråk och gester 

Lite över hälften av respondenterna påstår att de ibland lägger märke till hur säljaren använder 

sitt kroppsspråk medan en något mindre andel anser att de alltid lägger märke till säljarens 

kroppsspråk. Det är relativt få respondenter som sällan eller aldrig lägger märke till 

kroppsspråket hos säljaren, se Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Lägger du märke till hur en säljare använder sitt kroppsspråk under en säljsituation? 

 

Ur ett åldersspannsperspektiv kan det utläsas att majoriteten av respondenterna i de olika 

åldrarna alltid eller ibland lägger märke till en säljares kroppspråk. Cirka hälften av de 

tillfrågade i åldersspannen 40-49 samt 50-59 uppmärksammar alltid kroppsspråket, det är 

betydlig fler än i övriga åldersspann (bilaga 4). Ur ett genusperspektiv kan det utläsas att män 

och kvinnor har väldigt liknande åsikter gällande denna fråga (bilaga 5).  
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Respondenterna fick även besvara en fråga som behandlade om deras uppfattning av 

bemötandet i butik påverkas av säljarens kroppsspråk och gester. Här svarade majoriteten, 60 

procent, av respondenterna att säljarens kroppsspråk och gester kan påverka dess uppfattning 

om bemötandet, se Figur 6.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Påverkas din uppfattning om bemötandet i butik av säljarens kroppsspråk & gester? 

 

Genom granskning av respektive åldersspann framkommer det att majoriteten av 

respondenterna i åldrarna 18-59 anser att säljarens kroppsspråk kan påverka uppfattningen om 

bemötandet. I gruppen 50-59 var andelen så stor som 68 procent. Detta kan jämföras med 

gruppen 60-69 där endast 29 procent besvarade frågan på samma sätt (bilaga 4). Vid 

granskning av män och kvinnor var för sig framkom det vissa skillnader. Det är betydligt 

större andel kvinnor än män som anser att deras uppfattning om bemötandet påverkas 

beroende på säljaren kroppspråk och gester (bilaga 5).  

4.1.4 Ögonkontakt 

Majoriteten av respondenterna, 64 procent, anser att det är mycket viktigt att säljaren 

uppmärksammar dem genom ögonkontakt. En stor del av resterande respondenter anser att 

ögonkontakt är ganska viktigt medan endast en liten del svarade att ögonkontakt är mindre 

viktigt, se Figur 7.  

 

 

 

 

 

Figur 7 - Hur viktigt är det att säljaren uppmärksammar dig genom ögonkontakt? 
 

Det framgår tydligt att majoriteten av respondenterna inom samtliga åldersspann anser att det 

är mycket viktigt att säljaren uppmärksammar dem genom ögonkontakt (bilaga 4). Det finns 



21 
 

11% 

47% 

42% 

Instämmer helt Instämmer delvis

Instämmer inte

61% 

38% 

1% 0% 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

även stora likheter sett till procentenheter mellan de kvinnliga samt manliga respondenterna 

(bilaga 5). 

4.1.5 Kroppsberöring 

Endast 11 procent av respondenterna anser att kroppsberöring kan öka engagemanget hos den 

som involveras. Lite mindre än hälften av de tillfrågade instämmer delvis i ovanstående 

resonemang medan resterande inte anser att kroppsberöring ökar engagemanget, se Figur 8.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Kroppsberöring sägs öka engagemanget hos den som involveras, instämmer du? 

 

Vid beaktning av respondenter i respektive åldersspann visas en tydlig skillnad beroende på 

vilket ålderspann som beaktas. I grupperna 30-39 samt 60-69 är det 67 procent respektive 71 

procent som inte instämmer i påståendet. I övriga åldersspann är denna procentsats märkbart 

lägre (bilaga 4). När det gäller de kvinnliga samt manliga respondenterna så framkommer det 

att åsikterna delvis skiljer sig åt. Diagrammen visar att nästan dubbelt så många män som 

kvinnor anser att kroppsberöring ökar deras engagemang (bilaga 5).  

4.1.6 Ett leendes påverkan av köpupplevelsen 

99 procent av respondenterna anser att de, alltid eller ibland, får en mer positiv köpupplevelse 

om de möts av ett glatt leende från säljaren. Bland de tillfrågade var det ingen som svarade att 

deras upplevelse inte påverkades till det positiva då de möts av ett leende, se Figur 9.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Om du möts av ett glatt leende från säljaren, ger det då en mer positiv köpupplevelse? 
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Det går att utläsa att majoriteten av respondenterna i grupperna 18-29, 40-49 samt 50-59 anser 

att de varje gång får en mer positiv köpupplevelse om de möts av ett glatt leende från en 

säljare. Samtliga respondenter i åldern 40 och uppåt påstår att de varje gång eller ibland får en 

mer positiv köpupplevelse. 17 procent av respondenterna i åldern 30-39 får oftast inte en mer 

positiv köpupplevelse om säljaren bemöter dem med ett glatt leende (bilaga 4). Om vi ser på 

frågan ur ett genusperspektiv kan det utläsas att män och kvinnor har relativt liknande, men ej 

identiska, åsikter. Majoriteten bland både de kvinnliga samt manliga respondenterna anser att 

de varje gång får en mer positiv upplevelse då de möts av ett glatt leende. Det är dock en 

något större andel kvinnor än män alltid får en mer positiv upplevelse (bilaga 5). 

4.1.7 Hur rösten används 

Säljarens tonläge kan påverka uppfattningen av den icke-verbala kommunikationen. 

Majoriteten av de tillfrågade, hela 82 procent, påstår att tonläget kan påverka hur bemötandet 

i en säljsituation upplevs, se Figur 10.  

 

 

 

 

Figur 10 - Kan en säljares tonläge påverka din upplevelse av bemötandet i en säljsituation? 

 

Om vi ser till respektive åldersspann kan vi utläsa att 100 procent av respondenterna i 

åldrarna 30-39 anser att tonläget kan påverka upplevelsen av bemötandet. Även i grupperna 

18-29, 40-49 samt 50-59 är denna procentsats hög och ligger mellan 80-88 procent. I gruppen 

60-69 är andelen något lägre, på 57 procent (bilaga 4). Ur genusperspektiv framkommer det 

att hela 90 procent av de manliga respondenterna anser att tonläget kan påverka, bland de 

kvinnliga respondenterna är denna siffra något lägre (bilaga 5).  

4.1.8 Viktiga faktorer inom icke-verbal kommunikation 

De utvalda respondenterna blev ombedda att rangordna ett antal icke-verbala faktorer utefter 

vad som har störst påverkan på dem gällande bemötande i butik. Dessa faktorer är följande; 

ögonkontakt, kroppsberöring, klädsel, tonläge samt kroppsspråk. Utifrån en sammanställning 

går det att utläsa att ögonkontakt är det som de allra flesta anser är viktigast gällande 

bemötande i butik. 67 procent av respondenterna valde att placera ögonkontakt på första plats. 
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Det är svårt att urskilja en klar andra- samt tredjeplacering då kroppsspråk och tonläge ligger 

relativt nära varandra. Efter sammanställning av flertalet tabeller hamnar klädsel på en fjärde 

plats när det gäller vilken faktor som har störst påverkan. Den faktorn som majoriteten anser 

är minst viktig inom den icke-verbala kommunikationen är kroppsberöring. Hela 76 procent 

av respondenterna anser att kroppsberöring har minst påverkan gällande bemötande i butik. 

Vid uträkning av medelvärdet av samtliga faktorer framkommer det återigen att ögonkontakt 

har störst påverkan, därefter kommer kroppsspråk tätt följt av tonläge. Säljarens klädstil 

kommer på fjärde plats och kroppsberöring hamnar långt efter på en femte och sista plats. Här 

förändras alltså placeringarna något jämfört med tidigare, det beror på att resultatet redovisas 

och beräknas på ett annat sätt.  

4.1.9 Beskrivning av önskat bemötande i butik  

Avslutningsvis ombads respondenterna att kort beskriva hur de önskar bli bemötta av en 

säljare i en butik. Nedan beskrivs återkommande teman som har kunnat utläsas utifrån svaren 

i enkäterna, samt utvalda citat som styrker dessa teman.  

 

Ett återkommande tema bland respondenterna är att de önskar bli bemötta av ett glatt hej och 

med ett leende från säljaren, ”Med ett leende” (Man, 40-49). Det är för många även viktigt att 

bli bemött med ögonkontakt. Majoriteten av respondenterna vill bli uppmärksammade och 

sedda då de kommer in i en butik, ”Med ögonkontakt och ett hej” (Man, 30-39). Det finns 

tydliga teman som visar att delar av respondenterna vill att säljaren ska fråga om de vill ha 

hjälp medan andra heller vill få hjälp när de själva ber om det, ”Vill ha hjälp när jag själv ber 

om det” (Kvinna, 40-49). Det är viktigt att säljaren respekterar om kunden tackar nej till hjälp 

och hellre vill titta runt i butiken själv, ”Att de frågar om man vill ha hjälp men respekterar 

om man vill se sig om ifred” (Kvinna, 60-69).  

 

Det framkommer även att respondenterna anser att tonläget är en påverkande faktor i en 

säljsituation. Det uppskattas om säljaren har ett trevligt och positiv tonläge vid bemötande av 

kund, ”Med ögonkontakt och trevligt tonläge” (Kvinna, 18-29). Dock var det ingen av 

respondenterna som svarade att det endast är tonläget som har en betydelse. Det framgår att 

flera av respondenterna inte uppskattar då en säljare är allt för påträngande. De vill kunna titta 

runt i butiken i lugn och ro utan att känna att de blir övervakade av säljaren, dock uppskattas 

det om säljaren finns tillgänglig vid behov, ”Få erbjudande om hjälp men inte för 

påträngande” (Kvinna, 50-59). En respondent hävdar till och med att beröring är 

integritetskränkande, detta verkar dock skilja sig mellan individer, ”Vänligt och positivt på ett 
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naturligt sätt, bli sedd och lyssnad på. OBS! Beröring är Integritetskränkande!” (Man, 40-49). 

Det finns följaktligen ett flertal olika faktorer som kan påverka en kunds uppfattning om 

bemötandet i butik, baserat på citaten ovan framkommer det att respondenterna har skilda 

önskemål angående hur de vill bli bemötta av en säljare.  
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5 Analys  

Detta avsnitt behandlar kopplingar mellan den teoretiska referensramen och insamlad 

empiri. Genom att analysera dessa två delar har relevanta samband framkommit. Dessa 

samband kommer mynna ut i en slutsats samt besvara studiens problemfrågeställning. 

5.1 Kommunikationens betydelse 

Dimbleby och Burton (1995) påstår att människor behöver ha ett motiv för att kommunicera, 

det kan exempelvis handla om att förmedla ett budskap. Genomförd enkätundersökning visar 

att hela 99 procent av respondenterna tänker på kommunikationen som sker under en 

säljsituation. Detta innebär att de antingen förmedlar ett budskap eller tar del av det budskap 

som säljaren önskar framföra, oavsett vilket blir de genom detta agerande delaktiga i 

kommunikationen som sker. Genom detta samspel bekräftas Dimbleby och Burtons (1995) 

teori, då det ständigt finns ett motiv för den kommunikation som sker. Rosell (2011) hävdar 

att kommunikation ständigt pågår och att det innefattar det samspel som sker mellan säljare 

och kund. Det är av stor vikt att budskapet tolkas på rätt sätt, genom att behärska 

kommunikation kan misstolkningar undvikas och ett korrekt budskap förmedlas. En säljare 

bör vara medveten om vilka signaler som sänds ut och hur detta uppfattas av kunder, detta 

bekräftas då 99 procent av respondenterna uppfattar kommunikationen i en säljsituation.  

Kommunikation kan delas in i två olika områden, verbal samt icke-verbal kommunikation. 

Forskning har visat att den verbala samt den icke-verbala kommunikationen överlag har lika 

stor betydelse vid interaktion med kund (Barnum & Wolniansky, 1989, Burgoon et al., 1990, i 

Sundaram & Webster, 2000). I enkätundersökningen ombads respondenterna ta ställning till 

vilken del av kommunikationen som de anser är viktigast i en säljsituation. Majoriteten anser 

att både verbal samt icke-verbal kommunikation är lika viktigt, här finns det en tydlig 

koppling till Barnum och Wolniansky (1989) samt Burgoons et al., (1990) tidigare forskning 

inom området. Dock finns det en klar uppdelning mellan könen, endast 47 procent av männen 

i förhållande till hela 78 procent av kvinnorna betonar vikten av denna kombination. De 

kvinnliga respondenterna styrker alltså ovanstående teori medan det inte finns en lika tydlig 

koppling sett till de manliga respondenterna.  

Barnum och Wolnianskys (1989, i Sundarm & Webster, 2000) hävdar att den icke-verbala 

kommunikationen utgör närmare 70 procent av all kommunikation. Om 70 procent av 

kommunikationen uttrycks icke-verbalt kan det tyckas att det icke-verbala språket borde vara 

av stor vikt oavsett situation. Endast 5 procent av respondenterna anser dock att den icke-
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verbala kommunikationen är viktigast i en säljsituation. Trots att det är en relativt liten andel 

av respondenterna som anser att den icke-verbala kommunikationen är viktigast i en 

säljsituation så svarade över 90 procent av de tillfrågade att de alltid eller ibland lägger märke 

till den icke-verbala kommunikationen. Detta visar att det icke-verbala språket trots allt har 

betydelse men i varierad utsträckning.  

5.2 Klädsel 

Sundaram och Webster (2000) anser att bilden av ett företag kan stärkas om personalen har 

arbetskläder som speglar företagets image. De anser att företag borde beakta vilket budskap 

de vill förmedla och även hur kunderna önskas uppfatta butiken. Det är som säljare viktigt att 

ha kunskap om vad olika klädstilar signalerar, en säljare ska kunna anpassa klädseln efter 

situation (Rosell, 2011). Respondenterna blev tillfrågade om de anser att en säljares klädstil 

kan påverka deras uppfattning om bemötandet i en butik. 85 procent av de tillfrågade svarade 

att en säljares klädstil kan påverka deras uppfattning om bemötandet, men i varierande 

utsträckning. Detta styrker delar av Sundaram och Websters (2000) teori och påvisar att det är 

viktigt för personalen att klä sig på ett visst sätt för att framstå som önskat. Det har 

framkommit att konsumenter ofta är uppmärksamma på hur personalen klär sig och att det 

som personal är viktigt att tänka på hur de framstår. Majoriteten av respondenterna i 

åldersgruppen 18-29 anser att en säljares klädstil påverkar deras uppfattning om bemötandet i 

stor utsträckning medan en betydligt mindre andel svarade på samma sätt i åldersgruppen 60-

69. Baserat på resultaten från figur 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5 (bilaga 4) framkommer det, 

bortsett från mindre avvikelser, att ju äldre kunden är desto mindre påverkan har säljarens 

klädsel. Detta visar att åldersgruppen med de yngsta respondenterna påverkas i större 

utsträckning av hur en säljare klär sig och därmed bekräftar Sundaram och Websters (2000) 

teori om att säljarens klädsel påverkar hur kunderna uppfattar butiken. Det går även att utläsa 

att det är svårare för företag att, genom klädsel, påverka äldre konsumenters uppfattning av 

företaget, då de ej påverkas i samma utsträckning som yngre konsumenter.  

5.3 Kroppsspråk 

Enligt Sundaram och Webster (2000) är kroppsspråket, eller kroppsrörelser, en viktig del av 

den icke-verbala kommunikationen. En individ kan signalera tankar och känslor genom att 

endast använda sin kropp. Enligt Dimbleby och Burton (1995) innefattas bland annat mimik, 

gester och kroppshållning i kroppsspråket. Två femtedelar av respondenterna lägger alltid 

märke till säljarens kroppsspråk medan lite fler än hälften påstår att de ibland lägger märke till 

hur säljaren använder sitt kroppsspråk. En relativt liten andel av de tillfrågade lägger sällan 
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eller aldrig märke till säljarens kroppspråk. Detta påvisar att kroppsspråk är något som 

vanligvis uppmärksammas av kunder och att det är en viktig del av den icke-verbala 

kommunikationen, vilket stödjer Sundaram och Websters (2000) teori. Insamlad data visar att 

kroppsspråk har en relativt stor påverkan på kundens uppfattning gällande bemötande i butik, 

det är exempelvis betydligt viktigare än säljarens klädsel.  

Kroppsspråk kan sända ut skilda signaler. Enligt Pease (2003) tenderar människor exempelvis 

att korsa sina armar framför bröstet i situationer där de känner sig hotade eller nervösa, det 

bildas på så sätt en skyddande barriär. Backlund (2006) hävdar att korsade armar kan 

uppfattas som att personen i fråga vill avskärma sig eller känner sig otrygg i situationen. 

Rosell (2011) påstår att de korsade armarna istället kan användas i ett bekvämlighetssyfte, 

men Pease (2003) hävdar att det är naturligt för en individ som har en negativ attityd i 

grunden eller som är nervös att lägga armarna i kors. Enligt Peases (2003) studie uppfattas en 

sådan kroppsställning alltid som negativ. Dock hävdar Rosell (2011) att många människor tar 

kroppspråket på för stort allvar, förslagsvis då korsade armar sammankopplas med en 

försvarsställning. Han påstår även att om ett för stort fokus läggs på kroppsspråket så kan det 

ofta uppstå missförstånd. Kroppspråk behöver inte alls ha en viss betydelse utan Rosell (2011) 

anser att det istället kan brukas i ett syfte av bekvämlighet. Ovanstående studier visar alltså att 

kroppspråk kan tolkas på olika sätt, vilket säljare bör vara medvetna om. 60 procent av 

respondenterna påstår att säljarens kroppsspråk och gester kan påverka deras uppfattning om 

bemötandet medan 31 procent svarade att deras uppfattning påverkas ibland. Som nämndes 

ovan påstår Rosell (2011) att vissa kroppsrörelser kan användas av rena bekvämlighetsskäl 

och att kroppsspråket ej ska tas på allt för stort allvar. Utifrån genomförd enkätundersökning 

framkommer det, som tidigare nämnts, att kroppsspråket kan påverka en kunds uppfattning 

om bemötandet i butik. Beroende på situation kan ett visst kroppsspråk passa bättre in än ett 

annat. En säljare ska uppträda professionellt inför kunden vilket medför att ett visst 

kroppsspråk bör användas i en säljsituation, för att förmedla rätt känsla. Med detta i åtanke 

kan en kombination av ovanstående teorier av Rosell (2011) och Pease (2003) vara lämpligt. 

Oavsett om en säljare korsar armarna av bekvämlighetsskäl eller inte kan kunden uppfatta 

detta som att säljaren har en negativ attityd och bygger upp en barriär. McKechnie et al., 

(2007) påstår att kön spelar in i interaktionen mellan säljare och kund. De hävdar att 

interaktionen i kundmötet skiljer sig beroende på om säljaren respektive kunden är man eller 

kvinna. Ur ett genusperspektiv framgår det att en större andel kvinnor än män anser att deras 

uppfattning om bemötandet påverkas av säljaren kroppspråk och gester, här framgår det alltså 
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att det ena könet påverkas i större utsträckning av kroppsspråket i en säljsituation än det 

andra.  

5.4 Ögonkontakt 

Enligt Hemsley och Doob (1978, i Sundaram & Webster, 2000) ökar trovärdigheten hos 

förmedlaren genom att ha en stabil ögonkontakt under en längre tid. Ögonen signalerar 

uppriktighet, och kan skapa förtroende. Genom att se en person i ögonen öppnas, enligt Pease 

(2003), vägar för ett samtal. Hela 64 procent av respondenterna anser att det är mycket viktigt 

att säljaren uppmärksammar dem genom ögonkontakt. Ögonkontakt ses dessutom som den 

viktigaste faktor inom icke-verbal kommunikation när det gäller påverkan i säljsituationer. 

Majoriteten av de tillfrågade önskar alltså bli bemötta med ögonkontakt, denna gest bekräftar 

att de blivit sedda och uppmärksammade. När säljaren väl uppmärksammat kunden är det 

troligtvis enklare att inleda vidare samtal, vilket bekräftar Peases (2003) teori. Av de 

resterande respondenterna svarade en stor del att ögonkontakt är ganska viktigt medan endast 

en liten skala besvarade frågan med att ögonkontakt är mindre viktigt. Att fokusera på kunden 

och inte på vad som händer runt omkring är, enligt Rosell (2011), av stor vikt. Detta 

påstående bekräftas då stor andel av respondenterna, i samtliga ålderspann, önskar få 

ögonkontakt med säljaren under ett butiksbesök.  

5.5 Kroppsberöring 

Sundaram och Webster (2000) hävdar att kroppsberöring innefattar avståndet mellan de 

interagerande parterna liksom den eventuella beröring som sker vid interaktionen. Beröring 

har visat sig ha en positiv verkan vid interaktion och det kan även öka engagemanget hos 

personen som involveras (Price et al., 1995, i Sundaram & Webster, 2000). Endast märkbara 

11 procent av respondenterna instämmer med resonemanget om att kroppsberöring ökar 

engagemanget hos den involverade parten. Cirka två femtedelar av respondenterna instämmer 

inte i resonemanget medan resterande instämmer delvis. Insamlad data stämmer alltså inte 

överens med Sundaram och Websters (2000) teori.  

Enligt Dimbleby och Burton (1995) tenderar personer som använder kroppskontakt under ett 

samtal att komma varandra närmare. Detta är någonting som säljare kan utnyttja för att skapa 

en relation med kunden. Dock är det viktigt att vara medveten om att mängden kroppskontakt 

som anses som godtagbar varierar beroende på kunden och säljarens kön samt om det finns 

kulturella skillnader (Dimbleby & Burton, 1995).  Echeverri (2010) påstår att hur en situation 

upplevs påverkas av vilket fysiskt avstånd som finns mellan två individer. Vid ett möte 

mellan säljare och kund är avståndet ofta 120-350 centimeter. Echeverri (2010) påstår även att 
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det är väldigt viktig att vara observant när det gäller att hålla avstånd. Det kan hända att ena 

parten känner sig kränkt om den andre kommer allt för nära. Respondenterna fick berätta fritt 

om hur de vill bli bemötta av personalen i en butik. En man i åldern 40-49 svarade att han 

tycker rent ut sagt att beröring är integritetskränkande. Det finns alltså en skör tråd mellan vad 

som är ett godtagbart avstånd eller inte. Kroppsberöring är den faktorn som majoriteten av 

respondenterna anser är minst viktig inom den icke-verbala kommunikationen, hela 76 

procent anser att kroppsberöring har minst påverkan. När det gäller kvinnliga samt manliga 

respondenter framkommer det att nästan dubbelt så stor andel män som kvinnor anser att 

kroppsberöring ökar deras engagemang. Detta styrker delvis Dimbleby och Burtons (1995) 

påstående om att kundens och säljarens kön spelar in.  

5.6 Ett leendes påverkan av köpupplevelsen 

Om kunden upplever positiv icke-verbal kommunikation från säljarens sida, så som ett glatt 

leende, ökar chansen att de kopplar samman säljaren och butiken med något positivt. En 

säljare bör alltid öppna interaktionen med kund med ett leende, för att skapa förtroende och 

bygga en god relation (Sundaram & Webster, 2000). 99 procent av respondenterna anser att 

de, alltid eller ibland, får en mer positiv köpupplevelse om de möts av ett glatt leende från 

säljaren. Detta bekräftar och stärker Sundaram och Websters (2000) teori om att positiv icke-

verbal kommunikation kan ge positiva associationer.  

Douglas (2001) påstår att en säljares leende inte alltid speglar personens äkta humör utan att 

det snarare speglar företagets regler kring bemötande av kunder. Då en kund inte vet om 

säljarens leende är äkta eller påklistrat är detta ej av avgörande betydelse, utan återigen är det 

kundernas önskan om att bli bemötta av ett leende som spelar roll. Flertalet respondenter 

önskar bli bemötta av ett glatt leende från säljaren, om de får själva får välja. Då 

respondenterna ombads beskriva hur de önskar bli bemötta svarade exempelvis en man i ålder 

40-49 att han vill bli bemött med ett leende. Detta styrker Sundaram och Websters (2000) 

teori angående att en säljare alltid bör bemöta kunden med ett leende.  

5.7 Hur rösten används 

Enligt Gabbott och Hogg (2000, i McKechnie, 2007) består den icke-verbala 

kommunikationen delvis av hur rösten används, exempelvis tonläge och röstens intonation. 

Fyra av fem respondenter anser att tonläget kan påverka hur bemötandet i en säljsituation 

upplevs. En mindre andel anser att tonläget kan påverka upplevelsen ibland. Totalt sett 

stämmer detta väl överens med Sundaram och Websters (2000) teori där de innefattar vikten 
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av hur rösten används i sin definition av icke-verbal kommunikation. De hävdar att hur orden 

uttrycks och vilket tonläge som används är minst lika viktigt som ordens innebörd.  

Sett ur ett åldersperspektiv framkommer det att samtliga respondenter i åldersspannet 30-39 

anser att tonläget alltid kan påverka deras uppfattning om bemötandet i en säljsituation. I 

gruppen 60-69 var denna procentsats betydligt lägre, endast 57 procent. I resterande 

åldersgrupper var motsvarande procentsats relativt hög, mellan 80-88 procent. Fyra av fem 

åldersgrupper bekräftar alltså Sundaram och Websters (2000) antagande. Enligt Echeverri 

(2010) är det viktigt att ha i åtanke hur orden uttrycks. Genom tonläget går det att utläsa om 

ett samtal har en positiv eller negativ riktning. I en säljsituation är det av största vikt att 

kunderna uppfattar stämningen och atmosfären som positiv, vilket även det visar vikten av 

tonlägets innebörd vid interaktion mellan säljare och kund. Då respondenterna ombads 

rangordna fem givna icke-verbala faktorer framkom det att en stor del av respondenterna 

anser att tonläge har en relativt stor påverkan gällande uppfattningen om bemötandet i butik. 

Ögonkontakt hade utan konkurrens störst påverkan men efter det rankades tonläge 

tillsammans med kroppsspråk. Även detta stödjer Sundaram och Websters (2000) påstående.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatser baserade på studiens analys, som bygger på kopplingar 

mellan insamlad data och teoretisk referensram, Även studiens problemformulering kommer 

att besvaras.  

Insamlad data visar att en stor del av potentiella konsumenter lägger märke till 

kommunikationen som sker vid interaktion mellan säljare och kund. Det har framkommit att 

majoriteten av respondenterna anser att både den verbala samt den icke-verbala 

kommunikationen är lika viktig i en säljsituation, detta ger utrymme för en säljare att utnyttja 

olika kommunikationskanaler. Detta faktum är något som vi anser att företag inom handeln 

bör ta i beaktning. Genom att bemöta kunden med ett varmt leende och ett hej involveras både 

den verbala samt den icke-verbala kommunikationen. Vår uppfattning är att denna 

kombination kan upplevas som positiv från kundens perspektiv då majoriteten av 

respondenterna anser att både den verbala samt den icke-verbala kommunikationen är lika 

viktiga i en säljsituation. Om kunden automatiskt kopplar butiken och dess personal med 

något positivt tror vi att detta i längden kan leda till ökad lönsamhet, då nöjda kunder kan bli 

lojala.  

Under studiens gång har det framkommit att ögonkontakt är den faktor som har störst 

påverkan på majoriteten av respondenternas uppfattning gällande bemötande i butik, oavsett 

målgrupp. Genom att använda ögonkontakt anser vi att en säljare har goda möjligheter att 

påverka kundens uppfattning. Kunden känner sig sedd och bekräftad vilket vi tror kan leda till 

en mer positiv upplevelse. Utifrån resultatet av undersökningen är en viktig slutsats att en 

säljare aldrig bör bortse från vikten av att möta kundens blick. Genom att skapa ögonkontakt 

kan säljaren öppna vägar för vidare samtal, vilket vi tror kan vara fördelaktigt för företaget. 

Om säljaren dessutom möter kunden med ett glatt leende tror vi att upplevelsen kan stärkas 

ytterligare. Vår tolkning av detta är att det är fördelaktigt för en säljare att använda sig av 

flertalet icke-verbala verktyg. En säljare kan aldrig veta vilka faktorer som påverkar en 

specifik kund. Genom att involvera fler faktorer under kundmötet tror vi att chansen ökar att 

lyckas påverka kunden genom icke-verbal kommunikation.  

Resultatet av undersökningen visar även att kroppsspråk och tonläge är faktorer som har 

relativt stor påverkan på kundens köpupplevelse. Då majoriteten av konsumenterna påverkas 

av säljarens kroppsspråk anser vi att detta bör tas på allvar. Ibland kan kroppsspråk användas i 

ett bekvämlighetssyfte men då det inte går att vara helt säker på hur det uppfattas av andra 
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personer bör stor vikt läggas på vilket kroppsspråk som används i respektive situation. Vår 

tolkning är att en säljare aldrig kan veta hur kroppsspråket tolkas och uppfattas av möjliga 

konsumenter, vi anser därför att det är av stor vikt att anpassa kroppspråket efter situation för 

att på så sätt undvika att sända ut felaktiga signaler. Ett kroppsspråk som kan uppfattas som 

fientligt tror vi kan verka ogynnsamt för butiken, då kunderna kan uppleva det som att de ej är 

välkomna. Gällande tonläge kommer majoriteten av kunderna, baserat på vår 

enkätundersökning, uppfatta och påverkas av hur säljaren använder sin röst, det är därför 

enligt oss av stor vikt att som säljare uttrycka sig väl vid interaktion med kund. Utifrån 

resultatet av genomförd enkätundersökning är vår tolkning att en säljare genom att variera sitt 

tonläge samt betona utvalda ord kan påverka kunden i en viss riktning.  

Samtliga faktorer som benämnts i denna studie har visat sig påverka kunders uppfattning om 

bemötandet i butik. Det finns dock tydliga indikationer som visar att faktorerna klädsel och 

kroppsberöring tenderar att påverka kunders uppfattning i mindre utsträckning. Det har 

framkommit att klädsel har en benägenhet att påverka i större eller mindre utsträckning 

beroende på målgruppens ålder. Bortsett från mindre avvikelser framgår det att yngre 

konsumenters uppfattning om bemötandet i butik tenderar att påverkas i högre grad av 

personalens klädsel. Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen att butiker som riktar sig mot 

en yngre målgrupp bör lägga större fokus på vilka signaler personalens klädsel sänder ut. Till 

skillnad från klädsel så skiljer sig uppfattningen om kroppsberöring snarare utifrån kön än 

ålder baserat på resultatet av vår enkätundersökning. Det har visat sig att kroppsberöring ökar 

engagemanget hos större andel män än kvinnor, men totalt sett framgår det att många 

potentiella konsumenter inte alls anser att kroppsberöring ökar engagemanget. Vår tolkning 

av detta är att en säljare som väljer att använda kroppsberöring bör göra detta sparsamt, för att 

på så sätt ta reda på hur kunden reagerar. Det har framkommit i enkätundersökningen att 

kroppsberöring ej alltid ses som något positivt, vilket vi anser att en säljare bör beakta vid 

interaktion med kund. Kroppsberöring kan till och med uppfattas som integritetskränkande av 

vissa kunder vilket vi tror kan leda till att kunden får en negativ uppfattning om bemötandet. 

Här framgår det alltså att vissa icke-verbala faktorer kan verka såväl positivt som negativt, det 

beror troligtvis på vem som involveras och dennes personliga uppfattning. 

Baserat på insamlad data kan vi konstatera att samtliga icke-verbala faktorer som innefattats i 

undersökningen kan påverka kundens uppfattning om bemötandet i butik, dock i varierande 

utsträckning. Vi anser att en säljare har ett stort antal möjligheter att genom icke-verbal 

kommunikation påverka kunden, det gäller dock att läsa av och anpassa bemötandet efter 
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situation. Vi kan efter genomförd enkätundersökning konstatera att en säljare genom olika 

icke-verbala medel kan påverka kundens uppfattning om bemötandet i butik. Vår uppfattning 

är att detta i längden kan verka gynnsamt för den verksamhet som berörs.  

6.1 Diskussion samt bidrag till framtida forskning 

Resultatet av denna studie väcker funderingar som framtida forskning inom ämnet icke-verbal 

kommunikation kan fokusera på för att nå en djupare förståelse. Det faktum att yngre 

konsumenter påverkas i större utsträckning av säljarens klädsel är något som väcker ett 

intresse. Kan det vara så att butikens målgrupp bör styra vilket icke-verbalt språk som bör 

användas av säljare vid interaktion med kund? Om så är fallet är detta något som företag bör 

utnyttja för att nå fördelar inom kommunikation. Genom att göra observationer samt 

djupgående intervjuer med olika målgrupper kan ovanstående antagande förhoppningsvis 

bekräftas och då ligga till grund för vidare forskning. Då det dessutom framkommit att 

konsumentens kön i vissa fall kan påverka uppfattningen om bemötandet är även detta en 

intressant aspekt att undersöka vidare. Vid framtida forskning inom ämnet icke-verbal 

kommunikation kan andra undersökningsmetoder användas för att få en mer djupgående bild 

av området. Genom djupare personliga intervjuer kan forskare förhoppningsvis få svar på 

varför respondenterna tycker som de gör. Om observationer dessutom genomförs kan det 

även framgå om det som respondenterna säger i intervjuerna stämmer överens med 

verkligheten eller inte. Människor kan ha en förmåga att säga en sak men göra en annan, 

därför kan det vara fördelaktigt med en kombination av nyss nämnda metoder.  

 

Vår uppfattning är att det inte bara är säljare som bör ha kunskap inom ämnet icke-verbal 

kommunikation, det är även någonting som konsumenter bör ha kännedom om. Genom att 

fördjupa sig i konsumenters kunskap om den icke-verbala kommunikationens påverkan 

framkommer troligtvis en ny och intressant infallsvinkel. Om en konsument inte är medveten 

om vilket icke-verbalt budskap han själv förmedlar kan missförstånd uppstå. Det kan vara 

svårt för en säljare att läsa av och anpassa sitt bemötande efter konsumentens behov om 

exempelvis konsumentens kroppspråk signalerar en sak och tonläget en annan. Om en 

konsument behärskar det icke-verbala språket kan han förhoppningsvis på ett mer effektivt 

sätt få sina behov uppfyllda. Genom att göra konsumenter mer uppmärksamma på vilka 

signaler de själva sänder ut kan detta medföra ett bättre samspel vid interaktion mellan säljare 

och kund. Detta kan vara svårt att mäta och dokumentera men vi anser ändå att det är ett 

område som är intressant för vidare forskning.  
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Bilaga 1. 

Egna reflektioner, Emelie Laitinen  

Att skriva en B-uppsats har under hela utbildningen känts ganska avlägset. Jag har varit väl 

medveten om att det ska göras men samtidigt har det funnits så mycket annat som ska 

genomföras innan det är dags för det slutliga examensarbetet. När det väl var dags att fundera 

på vem jag ville skriva med och vad jag ville skriva om var åtminstone ena valet relativt 

självklart. Jag och Therese hade sen en tid tillbaka bestämt att vi skulle skriva examensarbetet 

tillsammans. Vi var medvetna om att det kunde vara både fördelar och nackdelar att skriva 

arbetet tillsammans med en kompis, någon som man umgås med även privat. Trots detta var 

det egentligen inga diskussioner, vi har arbetat ihop tidigare och det har alltid fungera bra. Att 

välja ämne var dock inte lika självklart. Vi ville från början skriva om merförsäljning, då det 

är ett viktigt område inom handeln. Det visade sig dock att det var svårare än vi trodde att 

hitta teorier kring ämnet vilket gjorde att vi valde att tänka om angående ämnesvalet.  

Vi valde istället att fokusera på kommunikationen mellan säljare och kund under en 

säljsituation. Att fokusera på både verbal samt icke-verbal kommunikation visade sig vara allt 

för brett, vilket ledde till vår slutliga fokusering som nu handlar om vikten av icke-verbal 

kommunikation i en säljsituation. Såhär i efterhand känns det som att vi gjorde rätt som bytte 

ämne då det visade sig vara svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar även om ett ämne 

som är så pass omskrivet som kommunikation. Att leta vetenskapliga artiklar är något som jag 

efter detta arbete blivit betydligt bättre på men jag hade ändå önskat att vi hade arbetat mer 

med det under utbildningens gång för att på så sätt slippa delar av den osäkerhet som fanns 

där i början av examensarbetet.  

Då B-uppsatsen ska skrivas under flera månader kan det uppstå problem med planering och 

tidsdisposition. Trots att vi försökte vara så tidseffektiva som möjligt så kan jag såhär i 

efterhand känna att vi borde lagt upp en tydligare tidsplan för samtliga moment under arbetets 

gång. Vi har troligtvis lagt ner betydligt mer tid på detta arbete än vad som egentligen hade 

behövts. Detta beror troligtvis på att vi ibland kunde tappa fokus på det vi egentligen skulle 

göra och istället lägga tiden på mindre relevanta saker. Om jag hade arbetet med någon som 

jag inte umgås med privat hade detta antagligen inte skett i lika stor utsträckning men jag 

ångrar ändå inte mitt val av arbetspartner. Vi har som sagt antagligen lagt ner mer tid men 

samtidigt har vi haft roligt under tiden vilket för mig är otroligt viktigt. Jag tror att ett arbete, i 

slutändan, blir bättre om författarna är intresserade av ämnet och har roligt under skrivtiden. 
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Under arbetets gång har det varit en jämn fördelning av arbetsuppgifterna. Vi har skrivit i 

princip allt tillsammans vilket har gjort att det blivit en text som vi båda kan stå för. Om jag 

skulle göra om arbetet hade jag valt att göra på samma sätt uppdelningsmässigt men jag hade 

med största sannolikhet styrt upp planeringen mer noga från början.  

Detta arbete har lärt mig mycket om vikten av att disponera tiden på ett så bra sätt som 

möjligt. Det har varit tillfällen då vi verkligen arbetat under tidspress och såhär i efterhand 

inser jag att vi hade kunnat undvika detta om vi varit mer strukturerade. Då jag aldrig tidigare 

skrivit ett arbete av denna omfattning är det vissa saker som blivit extra lärosamma, speciellt 

saker rörande metodvalet samt genomförandet av insamling av data. Valet av metod var från 

början väldigt rörigt enligt min mening. Jag hade svårt att förstå vad som var vad och även 

hur insamlingen av data skulle ske för att det skulle uppfylla kraven för respektive metod. När 

vi väl fick koll på de olika metoderna framgick det att vi skulle använda en kvalitativ metod 

baserat på ett kvantitativt dataunderlag. Trots den inledande förvirringen känns det som att 

just detta är något som jag lärt mig väldigt mycket av och som jag kommer ha nytta av nästa 

gång jag skriver ett liknande arbete. Vi valde att göra en enkätundersökning för att samla in 

underlag till arbetets empiri, vilket jag från början inte trodde skulle vara så svårt. Det visade 

sig dock vara betydligt mer avancerat än vad jag trodde. För det första tog det relativt lång tid 

innan utformningen av enkäten blev korrekt och sen gällde det dessutom att få in tillräckligt 

många svar för att kunna göra en bra analys. Då det blev vissa bortfall på frågor i enkäten har 

detta lärt mig att inför nästa arbete vara ännu noggrannare med formuleringen av 

undersökningsfrågor, för att på så sätt undvika ytterligare bortfall. Även sammanställningen 

av enkätundersökningen var mer tidskrävande än jag hade räknat med. Samtliga dessa insikter 

gör att jag känner mig mer trygg inför nästa gång jag ska skriva ett arbete i denna omfattning. 

Att skriva ett examensarbete är verkligen inte bara en positiv upplevelse, det krävs mycket 

hårt arbete och vi har lagt ner många timmar innan vi slutligen nådde fram till önskat resultat. 

Jag har efter detta arbete lärt mig mycket om vikten av den icke-verbala kommunikationen, 

inte bara i säljsituationen utan även i det vardagliga livet. Jag kan ärligt talat säga att jag innan 

detta arbete inte hade en aning om hur betydelsefull den icke-verbala kommunikationen 

faktiskt är men jag ska från och med nu verkligen försöka applicera det i det dagliga arbetet. 

Att skriva ett arbete om ett ämne som jag kan ha nytta av även efter avslutad utbildning var av 

stor vikt för mig. Därför känns det extra bra att nu kunna säga att jag verkligen lärt mig 

någonting som jag kan ha med mig privat men framför allt i arbetslivet, oavsett om jag arbetar 

som säljare eller som butikschef.  
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Individuella reflektioner, Therese Samuelsson 

Innan examensarbetet hade börjat var jag väldigt förväntansfull eftersom jag inte tidigare gjort 

något liknande. Jag hade höga förväntningar och hoppades på att processen skulle vara rolig 

givande och lärorik. Det jag kanske inte hade räknat med tidigare var de svårigheter som 

uppstod under tidens gång. När vi skulle välja ämne till uppsatsen var vi båda inne på samma 

spår. Vi ville inrikta oss mot försäljning i någon form, vi kom efter många spekuleringar fram 

till att vi ville skriva en uppsats om merförsäljning. Vi var väldigt nöjda med vårt ämnesval 

men stötte dock på problem när vi skulle hitta relevant teori. Vi fick tänka om och valde ett 

annat ämne att skriva om istället. Vi ville skriva om en säljares verbala samt icke-verbala 

kommunikation. Då vi inte funnit tillräckligt mycket teori angående den verbala 

kommunikationen bestämde vi oss för att välja bort den delen och bara fokusera på den icke-

verbala kommunikationen. Vi hade återigen fått tänka om men nu kände jag mig mer säker på 

att denna infallsvinkel skulle fungera. Det fanns mycket information att hämta in om den 

icke-verbala kommunikationen som skulle kunna utgöra grunden för arbetet. Någonting som 

vi tyckte var väldigt svårt i början var att utforma en frågeställning som skulle kunna 

besvaras. Vi funderade mycket och ändrade den fram och tillbaka, slutligen kom vi fram till 

en som vi hoppas kunna besvara med tiden. Hade vi haft en annan infallsvinkel än den vi hade 

resultatet kunnat komma att bli väldigt olikt det vi har kommit fram till idag. Hade vi istället 

valt att fokusera på säljarnas synvinkel istället för kundernas skulle resultaten troligtvis vara 

väldigt olikt.  

Jag anser att mitt och Emelies samarbete har varit väldigt bra. Vi har under processen gjort 

alla delar tillsammans och kommit väldigt bra överens. Jag tycker att vi kompletterar varandra 

väldigt bra vilket har underlättat väldigt mycket. Vi skriver på ett relativt liknande sätt vilket 

har gjort att vi kunnat få ut en bra text som vi står för. Eftersom vi bor grannar har vi haft 

möjlighet att ses i princip när som helst och skrivit på examensarbetet. Detta har underlättat 

det faktum att vi har kunnat skriva på examensarbetet både tidig morgon eller sen kväll om så 

behövdes. Jag tror dock att vi hade varit något mer effektiva i vårt skrivande om vi hade 

träffats i skolan och arbetat.  

Sen tidigare har jag ett stort intresse för försäljning och hur säljare agerar. Detta har 

underlättat arbetet då vi skriver om någonting som jag tycker är väldigt intressant. Jag har 

märkt att sen vi började skriva denna uppsats har jag blivit ännu mer observant när det gäller 

säljare i butiker och hur dem agerar.  Denna process har varit väldigt givande och jag har lärt 
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mig väldigt mycket. Det som främst förvånade mig var att allting tar så mycket längre tid än 

vad man från början tror. Det går inte att bara skriva utan att det krävs en noga och 

genomtänkt planering. Vi var tvungna att tänka om vid några tillfällen vilket även de har varit 

mycket lärorikt. Ett examensarbete är inte en dans på rosor utan man kan stöta på många olika 

problem längs vägen. Jag tror att detta är någonting som jag kommer att bära med mig. 

Allting blir inte så som man från början hade trott. Jag kommer även bära med mig de 

slutsatser vi kommit fram till i framtiden. Detta kan hjälpa mig i mitt framtida arbetsliv. När 

jag kommer agera säljare kommer jag tänka på hur jag använder den icke-verbala 

kommunikationen.  

Hade vi fått göra om examensarbetet så tror jag att jag hade gått in med inställningen att saker 

och ting tar tid om man vill ha ett bra resultat. Jag tror att vi kunde arbetat mer effektivt och 

varit ett steg före än vad vi har varit. Vi skulle kunna ha upprättat en tidsmall som vi kunde 

följt och då inte befinna oss under tidspress periodvis. En anledning till att vi inte har varit så 

effektiva under processen tror jag beror på att vi har skrivit examensarbetet hemma hos 

varandra och inte i skolan. Hade vi varit i skolan så hade arbetsprocessen troligen gått fortare 

men samtidigt så tror jag inte att vi skulle ha lika roligt som vi faktiskt hade. Jag har under 

denna process lärt mig väldigt mycket och under tidens gång haft det väldigt roligt.  
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Bilaga 2. 

Enkätundersökning – Icke-verbal kommunikation i en säljsituation 
Scenario: Tänk er att ni befinner er i en klädbutik och ska inhandla ett plagg. 

Verbal kommunikation – Vad säljaren säger, vilka ord som används 

Icke-verbal kommunikation – Kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt, säljarens klädsel  

Kön:    Man  Kvinna 

 

Ålder:  18-29  30-39  40-49  50-59 60-69 

 
1. Lägger du märke till en säljares icke-verbala kommunikation? 

 Alltid 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

2. Vad anser du är viktigast i en säljsituation, verbal eller icke-verbal kommunikation?  

 Verbal kommunikation 

 Icke-verbal kommunikation 

 Lika viktiga 

 Tänker inte på kommunikationen 

 

3. Hur betydelsefull är den icke-verbala kommunikationen i en säljsituation? 

 Mycket betydelsefull 

 Betydelsefull 

 Mindre betydelsefull 

 Inte alls betydelsefull 

 

4. Kan en säljares klädstil påverka din uppfattning om bemötandet i en butik? 

 Ja, i stor utsträckning 

 Ja, men i mindre utsträckning 

 Nej 

 Vet inte 

 

5. Lägger du märke till hur säljaren använder sitt kroppspråk under en säljsituation? 

 Alltid 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
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6. Påverkas din uppfattning om bemötandet i en butik av säljarens kroppsspråk och gester? 

 Ja 

 Ibland 

 Nej 

 Har inte tänkt på det 

 

7. Hur viktigt är det att säljaren uppmärksammar dig genom ögonkontakt? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Mindre viktigt 

 Inte viktigt alls 

 

8. Kroppsberöring sägs öka engagemanget hos den som involveras, instämmer du?  

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 

9. Om du möts av ett glatt leende från säljaren, ger det då en mer positiv köpupplevelse? 

 Ja, varje gång 

 Ja, ibland 

 Oftast inte 

 Nej, aldrig 

 

10. Kan en säljares tonläge påverka din upplevelse av bemötandet i en säljsituation? 

 Ja 

 Ibland 

 Nej 

 

11. Rangordna följande icke-verbala verktyg utefter vad som har störst påverkan på dig gällande 

bemötandet i butik. Rangordna på en skala 1-5, där 1 har störst påverkan och 5 har minst påverkan.  

 Ögonkontakt 

 Kroppsberöring 

 Personalens klädsel 

 Tonläge, hur rösten används 

 Säljarens kroppsspråk 

 

12. Beskriv kort hur du vill bli bemött av en säljare i en klädbutik: 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

40% 

54% 

6% 

0% 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

25% 

5% 
69% 

1% 

Verbal Icke-verbal

Lika viktiga Tänker inte på det

30% 

55% 

13% 

2% 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

Bilaga 3.  

Diagram – Sammanställning av enkäter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Lägger du märke till en säljares icke-verbala kommunikation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Vad anser du är viktigast i en säljsituation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Hur betydelsefull är den icke-verbala kommunikationen i en säljsituation? 
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48% 

37% 

13% 

2% 

Ja, i stor utsträckning Ja, i mindre utsträckning

Nej Vet inte

41% 

52% 

6% 

1% 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

60% 

31% 

3% 

6% 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Kan en säljares klädstil påverka din uppfattning om bemötandet i en butik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Lägger du märke till hur en säljare använder sitt kroppsspråk under en säljsituation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Påverkas din uppfattning om bemötandet i butik av säljarens kroppsspråk & gester? 
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64% 

29% 

6% 1% 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

11% 

47% 

42% 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte

61% 

38% 

1% 0% 

Ja varje gång Ja ibland Oftast inte Nej aldrig

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Hur viktigt är det att säljaren uppmärksammar dig genom ögonkontakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Kroppsberöring sägs öka engagemanget hos den som involveras, instämmer du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Om du möts av ett glatt leende från säljaren, ger det då en mer positiv köpupplevelse? 
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82% 

17% 

1% 

Ja Ibland Nej
 

 

 

 

 

 
Figur 10 - Kan en säljares tonläge påverka din upplevelse av bemötandet i en säljsituation? 
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33% 

61% 

6% 0% 

Ålder 18-29 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

17% 

50% 

33% 

0% 

Ålder 30-39 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

39% 

56% 

5% 0% 

Ålder 40-49 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

54% 

46% 

0% 0% 

Ålder 50-59 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

57% 29% 

14% 

0% 

Ålder 60-69 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

Bilaga 4.  

Diagram – Sammanställning efter ålder  

Figur 1.1 - Lägger du märke till en säljares   Figur 1.2 - Lägger du märke till en säljares 

icke-verbala kommunikation? Ålder 18-29  icke-verbala kommunikation? Ålder 30-39 

Figur 1.3 - Lägger du märke till en säljares  Figur 1.4 - Lägger du märke till en säljares 

icke-verbala kommunikation? Ålder 40-49  icke-verbala kommunikation? Ålder 50-59 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.5 – Lägger du märke till en säljares 

icke-verbala kommunikation? Ålder 60-69 
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30% 

0% 67% 

3% 

Ålder 18-29 

Verbal Icke-verbal

Lika viktigt Tänker inte på det

16% 

17% 
67% 

0% 

Ålder 30-39 

Verbal Icke-verbal

Lika viktigt Tänker inte på det

30% 

7% 

59% 

4% 

Ålder 40-49 

Verbal Icke-verbal

Lika viktigt Tänker inte på det

23% 
4% 

73% 

0% 

Ålder 50-59  

Verbal Icke-verbal

Lika viktigt Tänker inte på det

43% 

14% 

43% 

0% 

Ålder 60-69 

Verbal Icke-verbal

Lika viktigt Tänker inte på det

 

Figur 2.1 - Vilken typ av kommunikation anser   Figur 2.2 - Vilken typ av kommunikation anser 

du är viktigast i en säljsituation? Ålder 18-29  du är viktigast i en säljsituation? Ålder 30-39 

Figur 2.3 – Vilken typ av kommunikation anser  Figur 2.4 - Vilken typ av kommunikation anser 

du är viktigast i en säljsituation? Ålder 40-49  du är viktigast i en säljsituation? Ålder 50-59 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.5 - Vilken typ av kommunikation anser 

du är viktigast i en säljsituation? Ålder 60-69 
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24% 

52% 

18% 

6% 

Ålder 18-29 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

16% 

67% 

17% 0% 

Ålder 30-39 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

34% 

58% 

8% 0% 

Ålder 40-49 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

38% 

54% 

8% 0% 

Ålder 50-59 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

43% 

43% 

14% 0% 

Ålder 60-69 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

 

Figur 3.1 – Hur betydelsefull är den   Figur 3.2 – Hur betydelsefull är den  

icke-verbala komminikationen i en säljsituation?  icke-verbala kommunaiktionen i en  

Ålder 18-29     säljsituation? Ålder 30-39 

 

Figur 3.3 – Hur betydelsefull är den   Figur 3.4 – Hur betydelsefull är den  

icke-verbala komminikationen i en säljsituation?  icke-verbala kommunaiktionen i en  

Ålder 40-49     säljsituation? Ålder 50-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 – Hur betydelsefull är den icke-verbala  

kommunikationen i en säljsituation? Ålder 60-69 
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61% 
36% 

3% 0% 

Ålder 18-29 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

50% 50% 

0% 0% 

Ålder 30-39 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

52% 

48% 

0% 0% 

Ålder 40-49 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

41% 

29% 

26% 

4% 

Ålder 50-59 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

34% 

33% 

33% 

0% 

Ålder 60-69 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

 

Figur 4.1 - Kan en säljares klädstil påverka din   Figur 4.2 – Kan en säljares klädstil påverka din 

uppfattning om bemötandet i en butik? Ålder 18-29 uppfattning om bemötandet i en butik?  

    Ålder 30-39 

 

Figur 4.3 - Kan en säljares klädstil påverka din   Figur 4.4 – Kan en säljares klädstil påverka din 

uppfattning om bemötandet i en butik? Ålder 40-49 uppfattning om bemötandet i en butik?  

    Ålder50-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 – Kan en säljares klädstil påverka din 

uppfattning om bemötandet i en butik? Ålder 60-69  
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27% 

64% 

9% 0% 

Ålder 18-29 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

33% 

67% 

0% 0% 

Ålder 30-39 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

48% 

47% 

5% 0% 

Ålder 40-49 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

54% 38% 

4% 4% 

Ålder 50-59 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

14% 

72% 

14% 

0% 

Ålder 60-69 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

Figur 5.1 - Lägger du märke till hur säljaren   Figur 5.2 - Lägger du märke till hur säljaren 

använder sitt kroppsspråk under en   använder sitt kroppsspråk under en 

säljsituation? Ålder 18-29   säljsituation? Ålder 30-39 

Figur 5.3 - Lägger du märke till hur säljaren   Figur 5.4 - Lägger du märke till hur säljaren 

använder sitt kroppsspråk under en   använder sitt kroppsspråk under en 

säljsituation? Ålder 40-49   säljsituation? Ålder 50-59 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5 – Lägger du märke till hur säljaren  

använder sitt kroppsspråk under en säljsituation?  

Ålder 60-69  
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55% 30% 

3% 
12% 

Ålder 18-29 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

50% 
33% 

0% 17% 

Ålder 30-39 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

55% 
42% 

0% 3% 

Ålder 40-49 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

68% 

24% 

4% 4% 

Ålder 50-59 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

29% 

57% 

14% 

0% 

Ålder 60-69 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

Figur 6.1 - Påverkas din uppfattning om   Figur 6.2 - Påverkas din uppfattning om 

bemötandet i butiken av säljarens kroppsspråk   bemötandet i butiken av säljarens kroppsspråk 

och gester? Ålder 18-29   och gester? Ålder 30-39 

 

Figur 6.3 - Påverkas din uppfattning om   Figur 6.4 - Påverkas din uppfattning om 

bemötandet i butiken av säljarens kroppsspråk   bemötandet i butiken av säljarens kroppsspråk 

och gester? Ålder 40-49   och gester? Ålder 50-59 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.5 – Påverkas din uppfattning om  

bemötandet i butiken av säljarens kroppsspråk 

och gester? Ålder 60-69  
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66% 
28% 

6% 0% 

Ålder 18-29 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

83% 

17% 0% 0% 

Ålder 30-39 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

63% 
26% 

8% 3% 

Ålder 40-49 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

57% 
39% 

4% 0% 

Ålder 50-59 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

71% 

29% 

0% 0% 

Ålder 60-69 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

 

Figur 7.1 - Hur viktigt är det att säljaren   Figur 7.2 - Hur viktigt är det att säljaren 

uppmärksammar dig genom ögonkontakt?   uppmärksammar dig genom ögonkontakt? 

Ålder 18-29    Ålder 30-39 

Figur 7.3 - Hur viktigt är det att säljaren   Figur 7.4 - Hur viktigt är det att säljaren 

uppmärksammar dig genom ögonkontakt?   uppmärksammar dig genom ögonkontakt? 

Ålder 40-49    Ålder 50-59 

   

  

 

 

 

 

 
 

Figur 7.5 – Hur viktigt är det att säljaren  

uppmärksammar dig genom ögonkontakt?  

Ålder 60-69  
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Instämmer inte

14% 

40% 

46% 

Ålder 40-49 

Instämmer helt Instämmer delvis
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40% 

Ålder 50-59 

Instämmer helt Instämmer delvis
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29% 

71% 

Ålder 60-69 

Instämmer helt Instämmer delvis

Instämmer inte

 

Figur 8.1 - Kroppsberöring sägs öka   Figur 8.2 - Kroppsberöring sägs öka 

engagemanget hos den som involveras,   engagemanget hos den som involveras, 

instämmer du? Ålder 18-29   instämmer du? Ålder 30-39 

Figur 8.3 - Kroppsberöring sägs öka   Figur 8.4 - Kroppsberöring sägs öka 

engagemanget hos den som involveras,   engagemanget hos den som involveras, 

instämmer du? Ålder 40-49   instämmer du? Ålder50-59 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.5 – Kroppsberöring sägs öka engagemanget 

 hos den som involveras, instämmer du? Ålder 60-69 
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76% 

21% 

3% 0% 

Ålder 18-29 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

33% 

50% 

17% 0% 

Ålder 30-39 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

64% 

36% 

0% 0% 

Ålder 40-49 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

60% 

40% 

0% 0% 

Ålder 50-59 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

43% 

57% 

0% 0% 

Ålder 60-69 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

 

Figur 9.1 - Om du möts av ett glatt leende från   Figur 9.2 - Om du möts av ett glatt leende från 

säljaren, ger det då en mer positiv köpupplevelse?  säljaren, ger det då en mer positiv  

Ålder 18-29     köpupplevelse? Ålder 30-39 

Figur 9.3 - Om du möts av ett glatt leende från   Figur 9.4 - Om du möts av ett glatt leende från 

säljaren, ger det då en mer positiv köpupplevelse?  säljaren, ger det då en mer positiv  

Ålder 40-49    köpupplevelse? Ålder 50-59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9.5 – Om du möts av ett glatt leende från  

säljaren, ger det då en mer positiv köpupplevelse?  

Ålder 60-69   
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82% 

18% 

0% 

Ålder 18-29 

Ja Ibland Nej

100% 

0% 0% 

Ålder 30-39 

Ja Ibland Nej

80% 

17% 

3% 

Ålder 40-49 

Ja Ibland Nej

88% 

12% 0% 

Ålder 50-59 

Ja Ibland Nej

57% 

43% 

0% 

Ålder 60-69 

Ja Ibland Nej

Figur 10.1 – Kan en säljares tonläge påverka   Figur 10.2 – Kan en säljares tonläge påverka  

din upplevelse av bemötandet i en säljsituation?   din upplevelse av bemötandet i en  

Ålder 18-29    säljsituation? Ålder 30-39 

Figur 10.3 – Kan en säljares tonläge påverka   Figur 10.4 – Kan en säljares tonläge påverka  

din upplevelse av bemötandet i en säljsituation?   din upplevelse av bemötandet i en  

Ålder 40-49   säljsituation? Ålder 50-59 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10.5 - Kan en säljares tonläge påverka  

din upplevelse av bemötandet i en säljsituation?  

Ålder 60-69  
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40% 

52% 

8% 0% 

Kvinnor 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

40% 

57% 

3% 0% 

Män 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

37% 

13% 

47% 

3% 

Män 

Verbal Icke-verbal

Lika viktiga Tänker inte på det

21% 

1% 

78% 

0% 

Kvinnor 

Verbal Icke-verbal

Lika viktiga Tänker inte på det

33% 

47% 

13% 
7% 

Män 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

29% 

58% 

13% 0% 

Kvinnor 

Mycket betydelsefull Betydelsefull

Mindre betydelsefull Inte alls betydelsefull

Bilaga 5.  

Diagram - Män och Kvinnor 

Figur 1.6 - Lägger du märke till en säljares   Figur 1.7 - Lägger du märke till en säljares 

icke-verbala kommunikation? Män  icke-verbala kommunikation? Kvinnor 

 

Figur 2.6 - Vad anser du är viktigast i en   Figur 2.7 - Vad anser du är viktigast i en 

säljsituation? Män   säljsituation? Kvinnor 

Figur 3.6 - Hur betydelsefull är den   Figur 3.7 - Hur betydelsefull är den 

icke-verbala kommunikationen i en säljsituation?  icke-verbala kommunikationen i en  

Män     säljsituation? Kvinnor 
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53% 

27% 

20% 
0% 

Män 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

46% 

41% 

10% 3% 

Kvinnor 

Ja, i stor utsträckning I mindre utsträckning

Nej Vet inte

37% 

50% 

10% 3% 

Män 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

42% 

53% 

5% 0% 

Kvinnor 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

47% 

33% 

7% 

13% 

Män 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

65% 

30% 

1% 4% 

Kvinnor 

Ja Ibland Nej Har inte tänkt på det

 

Figur 4.6 - Kan en säljares klädstil påverka din   Figur 4.7 - Kan en säljares klädstil påverka din  

uppfattning om bemötandet i en butik? Män  uppfattning om bemötandet i en butik? Kvinnor 

Figur 5.6 - Lägger du märke till hur säljaren   Figur 5.7 - Lägger du märke till hur säljaren  

använder sitt kroppsspråk under en säljsituation?  använder sitt kroppsspråk under en  

Män     säljsituation? Kvinnor 

Figur 6.6 - Påverkas din uppfattning om   Figur 6.7 - Påverkas din uppfattning om 

bemötandet i butik av säljarens kroppsspråk   bemötandet i butik av säljarens kroppsspråk 

& gester? Män    & gester? Kvinnor 
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63% 

30% 

7% 0% 

Män 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

65% 

29% 

5% 1% 

Kvinnor 

Mycket viktigt Ganska viktigt

Mindre viktigt Inte alls viktigt

17% 

46% 

37% 

Män 

Instämmer helt Instämmer delvis

Instämmer inte

9% 

47% 

44% 

Kvinnor 

Instämmer helt Instämmer delvis

Instämmer inte

54% 
43% 

3% 0% 

Män 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

61% 
38% 

1% 0% 

Kvinnor 

Ja varje gång Ja ibland

Oftast inte Nej aldrig

 

Figur 7.6 - Hur viktigt är det att säljaren   Figur 7.7 - Hur viktigt är det att säljaren 

uppmärksammar dig genom ögonkontakt? Män  uppmärksammar dig genom ögonkontakt?  

    Kvinnor 

Figur 8.6 - Kroppsberöring sägs öka   Figur 8.7 - Kroppsberöring sägs öka 

engagemanget hos den som involveras,   engagemanget hos den som involveras, 

instämmer du? Män   instämmer du? Kvinnor 

Figur 9.6 - Om du möts av ett glatt leende från   Figur 9.7 - Om du möts av ett glatt leende från 

säljaren, ger det då en mer positiv   säljaren, ger det då en mer positiv  

köpupplevelse? Män   köpupplevelse? Kvinnor 
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90% 

7% 3% 

Män 

Ja Ibland Nej

79% 

21% 

0% 

Kvinnor 

Ja Ibland Nej

 

Figur 10.6 - Kan en säljares tonläge påverka   Figur 10.7 - Kan en säljares tonläge påverka 

din upplevelse av bemötandet i en   din upplevelse av bemötandet i en 

säljsituation? Män   säljsituation? Kvinnor 
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Bilaga 6. 

Rangordning av icke-verbala faktorer på en skala 1-5, där 1 har störst påverkan och 5 har 

minst påverkan i en säljsituation. 

Ögonkontakt 

Placering 1 2 3 4 5 

Antal 

respondenter 

66 18 10 2 3 

 

Kroppsberöring 

Placering 1 2 3 4 5 

Antal 

respondenter 

3 1 3 17 75 

 

Klädsel 

Placering 1 2 3 4 5 

Antal 

respondenter 

4 5 18 53 19 

 

Tonläge 

Placering 1 2 3 4 5 

Antal 

respondenter 

14 38 29 16 2 

 

Kroppsspråk 

Placering 1 2 3 4 5 

Antal 

respondenter 

12 37 39 11 0 

 


