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Vi har i denna uppsats haft som syfte att studera butikssäljare och hur de agerar i sin 

yrkesroll. Fokus i denna uppsats ligger på hur butikssäljarna själva upplever sin 

yrkesroll och de uppgifter som följer med den. Då vi har utfört denna studie utifrån en 

deduktiv ansats har vi använt oss av Erving Goffmans rollteorier som teoretiska 

antaganden. Studien har utförts utifrån en kvalitativ ansats och vi har till denna 

undersökning gjort ett strategiskt urval om sex informanter som alla jobbar i olika 

butiker. Dessa informanter har vi sedan utfört kvalitativa intervjuer med. Materialet har 

sedan kodats i ett antal meningskategorier för att lättare kunna analyseras. De stora 

kategorierna om kodades var roll, fasad, arbetsmarknad och interaktion, under dessa 

konstruerades sedan ytterligare underkategorier.  Vi har även i denna studie utfört 

deltagande observationer för att se om vi kunde identifiera det som våra informanter 

berättade för oss och få en djupare förståelse för vad yrkesrollen innebär. 

Resultatet i studien har sedan visat att rollintagande sker till viss del i butikerna då 

butikssäljarna anpassar sitt agerande efter kunden men att detta rollintagande anses vara 

en del av dem själva och en självklarhet då man som butikssäljare förväntas uppträda på 

ett visst sätt inför kunden. 
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Roll, Interaktion, Agerande, Säljstrategier 
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Mode är aldrig ute, snarare tvärtom, trender kan komma och gå, men mode kommer alltid att 

bestå. Idag konfronteras vi med mängder av information gällande kläder och mode, allt från 

tv-reklam, bloggar, tidningar och annonser om hur vi bör se ut och klä oss. Statistik visar att 

yrkesrollen butiksäljare är ett attraktivt yrke, med många arbetande i denna roll. Men vad 

innebär egentligen rollen som butiksäljare? Och skiljer sig rollen beroende på vilken typ av 

modebutik man jobbar i? 

 

I statistik från SCB, statistiska centralbyrån kan man finna resultat från de trettio största 

yrkena i Sverige för anställda personer i åldrarna 16-64 år. I undersökningen deltar 1 128 233 

kvinnor och 686 669 stycken män. Statistiken visar på att försäljare inom fackhandel finns 

med bland dessa trettio största yrkena i riket.  

  Kvinnor  Män  

Yrkesgrupp Samtliga 
Andel 
(%) Medelålder 

Andel 
(%) Medelålder  

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m         
Försäljare, fackhandel  100 800 62 34 38 35 

O*?/&&!474!I,(-@&&1*!4TYTP!E<!/H-/<!A<)/3!)N,!#$6!C/1/&E&1/<!9::V!

 

!  Totalt antal  Kvinnor Män 
!! Yrke  anställda  (%) (%) 
Stockholm  Försäljare, fackhandel 14 500  65 35 

!

O*?/&&!479!"-N<(-*!A<)/,*!%!(-#<(-*1)#CC.,/<,*!9::V!!

 

(http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2009A01/AM0208_2009A01_SM_AM33SM1101.
pdf) 

 

Med vår bakgrund som butikssäljare inom modebranschen har vi en viss förförståelse för 

vilka egenskaper som krävs i rollen som butikssäljare och vad som förväntas av dig i butiken. 

Trots att denna typ av jobb inte kräver någon meriterande utbildning så ställs det ändå en hel 

del krav på dig som butikssäljare, däribland social kompetens, som torde vara en av de högst 

rankade egenskaperna i denna typ av yrke. Utifrån vår egen förförståelse tycker vi denna 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2009A01/AM0208_2009A01_SM_AM33SM1101.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2009A01/AM0208_2009A01_SM_AM33SM1101.pdf
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egenskap är viktig både i relation till kunder och kollegor. Det ovan nämnda antar vi vara den 

allmänna uppfattningen om butikssäljare i modebutiker.  

 

Varje dag konfronteras butikssäljare med olika typer av kunder, de kan vara trevliga, 

otrevliga, glada, stressade och mer eller mindre krävande. Många sociologer har tidigare 

forskat i ämnet servicearbete, en av dem är Erving Goffman. Vi har använt oss av hans teorier 

om interaktion och roller, där han bland annat beskriver möten mellan individer, och jämför 

dem, med ett scenframträdande där intrycket på sin publik är avgörande.  

+,+*-"./%**
 
Vi har i denna uppsats haft som syfte att studera hur butikssäljare i klädbutiker och 

modebutiker agerar i sin yrkesroll och hur de upplever denna. Intressant i denna studie är även 

att undersöka om butikssäljare agerar olika gentemot sina kunder beroende på vilken typ av 

butik de arbetar i, kedjor eller high-fashion.  

 

För att undersöka detta tänker vi utföra ett antal intervjuer med personer som arbetar i 

klädbutiker och modebutiker.  Vi vill utifrån deras perspektiv få fram en syn på yrkesrollen 

butikssäljare och vad den innebär.  

+,0*1(23%4/5&&67638(*
 
Nedan följer de huvudsakliga forskningsfrågorna till denna studie. 
 
 

 Hur upplever personalen sin yrkesroll som butikssäljare och är man medveten om sin 

roll?  

- Finns det givna roller man förväntas anta som säljare i butik?  

  

 Vilka kvalifikationer krävs för att erhålla ett jobb i en klädbutik?  

- Skiljer sig kvalifikationskraven beroende på vilken typ av butik man jobbar i, 

butikskedja eller high-fashion?  

 

 Vilken status har yrket butikssäljare? Finns en given karriärplan för butiksanställda?  
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 Har butikerna några speciella säljstrategier och hur påverkas rollen av företagets 

säljstrategier?  

- Agerar butikssäljare olika mot olika kunder? 

 

 Hur personlig får man vara som butikssäljare?  

- Var går gränsen för när man blir för personlig?  

- Finns det en konflikt mellan privatroll och yrkesroll? 

 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av Erving Goffmans 

teori om roller i Jaget och maskerna  en studie i vardagslivets dramatik, som grund till vår 

undersökning. Vidare kommer vi även att titta på annan teori och tidigare forskning, bland 

annat teorier om emotionellt arbete och interaktion.  

+,9*:%.767/7'6*8;*<%3(%==*
 
Innan vi påbörjar denna studie vill vi definiera ett antal begrepp viktiga för att få ett 

sammanhang i denna studie. I denna studie använder vi oss av följande begreppsdefinitioner: 

 

 Interaktion är ett möte mellan två individer. När vi nämner begreppet interaktion så 

avser vi både den verbala kommunikationen och de aktiviteter som vi utför i varandras 

fysiska närvaro.  

 Begreppet Roller definierar vi utifrån en individs arbetsliv, den roll man eventuellt 

antar vid interaktion individer emellan. Det sociala beteende en individ antar i sin 

sociala position i samhället.  

 Presentation av sig själv som ett framträdande. Detta framträdande definieras som 

den totala aktiviteten en individ utför vid ett givet tillfälle som har som syfte att på ett 

eller annat sätt påverka den andra individen som är delaktig i denna interaktion.  

 Begreppet fasad definieras som den uttrycks utrustning av standardtyp som används 

både medvetet och omedvetet av individen vid dennes presentation av sig själv. 

 Social kompetens definierar vi som en individs förmåga att samspela med andra 

individer.  
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Vi har i denna studie avgränsat oss så tillvida att vi endast avser att titta på det känslomässiga 

arbetet som butikssäljare dagligen använder sig av och hur de hanterar privata känslor i sin 

yrkesroll och sitt agerande. Studien syftar även till att undersöka hur de agerar i sin yrkesroll 

men även hur de själva upplever roll som butikssäljare. 

+,@*:74='47/7'6**
 
Denna uppsats börjar med en inledning om vårt valda ämne, följt av syfte och 

frågeställningar. Vi redogör i teoriavsnittet för de teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

som ligger till grund för studien. Efter detta följer en redovisning av tidigare forskning inom 

ämnet. I metodavsnittet presenteras våra valda metoder och vi beskriver ingående hur vi 

genomfört studien, även urval och datainsamling ingår i detta avsnitt. Vidare presenterar vi 

även våra etiska överväganden och hur bearbetning och analys av material gått till. Därefter 

presenteras våra resultat och slutligen följer en diskussion varvid studiens resultat diskuteras, 

kritiska reflektioner över arbetet och de förslag vi tycker vore intressant för vidare forskning 

inom ämnet.  

97!O/#</-%()*!.-'E,'(2.,)-/<!
Under denna rubrik redogörs för vår valda teori och dess byggstenar samt tidigare forskning 

som finns inom området. Som utgångspunkt i denna studie har vi använt oss av Erving 

Goffmans teori och samhällssyn kallad det dramaturgiska perspektivet. Dramaturgi innefattar 

även begreppet intryckstyrning och innebär i korta drag att individer antar en roll i olika 

sociala situationer i syfte att alltid framställa sig på bästa möjliga sätt.  Den litteratur vi använt 

för denna teori är jaget och maskerna  en studie i vardagslivets dramatik. Original titel på 

denna bok är The Presentation of Self in Everyday Life (1959). Erving Goffman (1922-82) var 

professor i antropologi och sociologi vid University of Pennsylvania. Under sin livstid skrev 

Goffman flertalet artiklar och böcker med utgångspunkt i den mänskliga interaktionen.  
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För att veta hur vi ska agera i olika situationer behöver vi först kunna definiera situationen 

(2002:11). Vi försöker definiera den andre personen med vilken interaktionen kommer att ske, 

detta för att i förväg kunna veta vad man kan vänta sig av varandra. Ett sätt att identifiera en 

individ är att iaktta dennes uppträdande och utseende. Genom att göra detta erinrar vi oss om 

liknande individer vilket ger oss en uppfattning om hur vi bör agera gentemot den främmande 

individen (ibid). Vår förmåga att uttrycka oss kan delas in i två olika slag av teckenaktivitet. 

Den första innebär uttryck som vi sänder ut, t.ex. den verbala kommunikationen vi dagligen 

använder oss av. Den andra innebär uttryck vi överför, detta sker vanligtvis genom de 

aktiviteter vi utför. Kombinationen av dessa två sätt att uttrycka sig bidrar till hur vi 

presenterar oss själva i interaktion till andra människor (2002:12). 

 

Att det första intrycket är betydelsefullt i vårt vardagsliv är en självklarhet för de flesta 

människor. Dom som arbetar inom serviceyrken är således beroende av att kunna ge ett gott 

första intryck samt att behålla det. När en individ presenterar sig inför andra kommer denne 

att agera på det sätt som han tror kunna forma den andre personens uppfattning om honom 

och situationen på det sätt som han önskar, alltså kommer dennes handlingar att vara 

avgörande för hur en situation upplevs. Detta handlande kan komma att vara antingen 

medvetet eller omedvetet. Ett medvetet handlade beror ofta på att individens sociala 

grupptillhörighet kräver och förväntar sig ett visst beteende medan det omedvetna handlandet 

uppstår naturligt utifrån individens vardag. Vidare innebär detta att en individ kan skapa 

intryck hos andra utan att själv vara medveten om detta (2002:15). 

 

En individ kommer alltid att agera på ett sätt som för denna är fördelaktigt. Goffman 

poängterar även de andras respons på individens agerande (2002:16). Då de andra är 

medvetna om individens framställande av sig själv i fördelaktig dager så kan de särskilja hur 

dem kommer uppfattar och bemöter beteendet. Ena sättet handlar om den verbala 

kommunikationen, denna kan vara relativt lätt för individen att manipulera eftersom det består 

av hans verbala försäkringar. Det andra sättet att bemöta agerandet på är hur vi väljer att 

hantera de överförbara uttrycken som vanligen uppträder ur våra aktiviteter. Vi bemöter inte 

enbart den andre individens agerande utifrån dennes verbala kommunikation utan värderar 

samtidigt de uttryck som den andre individen sänder ut i vår definition av situationen. 

(2002:16). Då man kan anta att andra använder sig av både den verbala förmågan och 



 

 6 

individens handlande när de värderar en individs agerande så kommer denna individ försöka 

att anpassa sitt beteende så det uppfattas som pålitligt (2002:16). Goffman menar att det finns 

en brist på symmetri i kommunikationsprocessen då individerna förmodligen inte är medvetna 

om deras kommunikationsströmmar medan betraktarna är medvetna om båda dessa (2002:16). 

 

Som ovan nämnt är det första intrycket väldigt betydelsefullt, framför allt inom serviceyrken. 

Anställda inom serviceyrken kommer således att vara beroende av att kunna behålla initiativet 

till en god kundrelation. För att uppnå detta krävs ett utstuderat agerande hos den 

serviceanställde, framför allt då denne har en lägre socio-ekonomisk status än kunden 

(2002:19).  

 

Människor använder sig av olika metoder för att upprätthålla och definiera möten och 

interaktion mellan varandra. En individs framträdande inför en annan individ innefattar 

många olika motiv för att vilja ha kontroll över situationen. Interaktion är ett viktigt begrepp i 

handlingen individer emellan och definieras som deras ömsesidiga inflytande på de 

handlingar de utför samt hur de väljer att bete sig i varandras närvaro. Framträdande är 

ytterligare en viktig aspekt i interaktion mellan individer. Hur man presenterar sig själv och 

individens samlade aktiviteter kan påverka hur man uppfattas av andra. (2002:23). 

1(8C/(5)86)%*

 
Vid framträdande antas individen förutsätta att det denna förmedlar tas på allvar av 

observatörerna (2002:25). Det innebär att observatörerna förväntas tro att individen besitter de 

ar 

individens egen tro på den äkthet som finns i dennes agerande. Den ena extremen beskriver 

hur individen själv är fullständigt övertygad om att agerandet är äkta, medan den andre 

extremen beskriver att individen inte till fullo tror på äktheten i sitt eget uppträdande. Detta 

innebär att individen heller inte har något djupare intresse för hur observatörerna kommer att 

uppfatta honom, Goffman benämner denna individ som cynisk. Denna egenskap kan 

individen dra nytta av och det ger honom möjligheten att leka med sin publik (ibid). 

 
Vi har tidigare beskrivit individens framträdande, detta framträdande innefattar även 

begreppet fasad. Fasad är en del av en individens framträdande som karaktäriseras av de 
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uttryck och handlingar som regelbundet framförs (2002:28). Goffman beskriver denna fasad 

som den standardtyp som individen medvetet eller omedvetet använder sig av under sitt 

framträdande (ibid). Här beskriver Goffman även fasadens förutsättningar där han först tar 

upp inramningen, det vill säga de fysiska bakgrundsinslagen så som möbler, dekor med mera.  

Då inramningen är platsbuden så kan den individ som vill använda sig av en speciell 

inramning inte spela sin roll förrän de befinner sig på plats (2002:29), denna inramning kan 

till exempel vara butiksmiljön för en butikssäljare som arbetar där.  

 

I begreppet fasad ingår även den personliga fasaden. Denna kännetecknas av personliga 

egenskaper så som klass, kläder, yrke, ålder, etnicitet med mera (2002:30). Vidare kan 

begreppet fasad även delas in i uppträdande och manér, det är funktionen av den information 

som förmedlas som avgränsar begreppet fasad. Uppträdande syftar på ett speciellt ögonblick 

som ger oss information om individens sociala status. Manér syftar till de stimuli, vars uppgift 

är att ge oss information om den roll individen förväntas ta vid den interaktion som kommer 

att utspelas (2002:30). Vid interaktion mellan individer användes tecken och dramaturgi för 

att framhäva den information som annars inte skulle komma till uttryck under aktivitet 

(2002:35).  Detta för att skapa mening och förståelse av de handlingar som utförs under 

interaktion med andra (ibid). 

E%8C*

 
Ett team är en grupp individer som samarbetar i utförandet av en rutin (2002:75). 

Framträdanden syftar ofta till att uttrycka karaktärsdragen i de uppgifter som ska utföras och 

inte tvärt om (2002:73). Goffman menar att anställda inom serviceyrken använder sig av olika 

manér för att uppvisa kompetens och integritet. Vidare menar Goffman att den personliga 

fasaden inte används för att presentera sig själv på bästa sätt, utan istället för att individens 

uppträdande och manér kan komma att ha större betydelse i andra sammanhang (ibid).  

 

Generellt för varje team är det viktigt att upprätthålla definitionen av den situation de skapat 

(2002:126). I vissa fall kan det leda till överkommunikation medan de i andra fall leder till 

underkommunikation. För att inte skapa misstro hos sin publik är det viktigt att teamet 

bevarar sina hemligheter och har kontroll över den information de vill förmedla. Om dessa 

hemligheter inte bevaras kan det leda till att publiken får så kallad destruktiv information 

(ibid). En typ av hemlighet är det som Goffman kallar för strategiska hemligheter. Strategiska 
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hemligheter innefattar de egenskaper och avsikter som ett team vill hålla dolda för sin publik, 

då de inte vill att publiken på ett effektivt sätt ska anpassa sig till situation man planerat (ibid).  

 
När Goffman talar om diskrepanta roller talar han bland annat om en typ av bedragare, 

ombud, bland publiken. Detta är en person som utger sig vara en del av publiken, men i själva 

verket har som uppgift att kontrollera att de agerande upprätthåller sin roll (2002:131). Det 

händer att ombuden spelar med öppna kort och talar om deras intentioner, men detta 

förekommer även i hemlighet (ibid), exempelvis i form av smygkontrollanter/mystery 

shoppers inom servicebranschen. 

A%37'64<%/%%6)%*

 
När publiken är frånvarande och teamet befinner sig bakom kulisserna händer det att de talar 

om publiken på ett negativt sätt. I butiker kan till exempel personalen tala nedsättande om 

framträdande bemöter sina kunder på ett trevligt och respektfullt sätt (2002:151). Motsatsen 

till detta beteende förkommer då de agerande istället för att tala nedsättande om sin publik 

smickrar den på ett olämpligt sätt. Men det förstnämnda är betydligt vanligare (2002:152). 

 

För att behärska konsten att styra intryck krävs förmåga att undvika oavsiktliga gester, små 

hintar som uttrycker något annat än det som sägs. Det är viktigt att varje teammedlem har en 

dramaturgisk disciplin för att kunna upprätthålla sin roll under ett framträdande (2002:188). I 

sitt framträdande är det viktigt att man är förbered på oförutsedda inslag och det är därmed 

viktigt att kunna balansera sitt rollframträdande för att kunna hålla en känslomässig distans till 

dessa. Denna dramaturgiska disciplin är viktigt för att undvika att uppvisa oavsiktliga gester 

och felsteg (2002:189). Det är således viktigt att vara klartänkt och ha självbehärskning i de 

situationer det krävs, exempelvis för att kunna maskera ett olämpligt uppträdande från en 

teammedlem. Innebörden av denna dramaturgiska disciplin innebär att kunna hantera 

växlingarna mellan ett privat framträdande och ett offentligt framträdande (ibid). 

Sammanfattningsvis menar Goffman att för att behärska disciplinen gäller det att kunna styra 

röst och ansiktsuttryck för att vara skicklig i sin roll och inte visa privata känslor utan istället 

anta ett passande uttryck till rollen (ibid).  
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I framträdanden inför andra beskriver Goffman hur man kan uppfatta jagstrukturen genom hur 

framträdandet arrangerats i samhället (2002:218). Han delar framförallt upp individen i två 

enheter, agerande och rollgestalt (ibid). Rollgestalten och jaget kan uppfattas som identiska 

och är svåra att skilja från varandra. Denna kombination av jag och rollgestalt uppfattas ofta 

tillhöra en individs kropp. Rollgestalten ska framföras på ett sådant sätt att publiken tillskriver 

den ett jag. Den agerande individen är iblandad i iscensättandet av själva framträdandet och 

för att lära sig en ny roll på bästa sätt är denne hela tiden öppen för intryck och lärdomar. Den 

agerande är fylld med känslor som oro och nervositet, samt kännetecknas av drömmar och 

fantasier, allt detta visar sig i form av hur framträdandet kommer att iscensättas (2002:219). 

0,0*E7)738(%*.'(4$6763*
 
Interaktion individer emellan är ett område som alla människor dagligen utsätts för. Därmed 

är det även ett ämne inom sociologi som många, fler än vi, varit intresserade av att undersöka. 

Bland annat har tidigare forskning på liknande områden har gjorts av Kristina Abiala (2000), 

Säljande samspel  en sociologisk studie av privat servicearbete, Stina Bergman Blix (2010), 

Rehearsing emotions  The process Of creating a Role for the Stage och Arlie Russel 

Hochschild (1983), The Managed Heart  Commercialization of Human Feeling.  

 
Abiala (2000) jämför möten mellan olika människor så som möten mellan vänner och möten 

mellan serviceanställda och deras kunder. Förutsättningarna för dessa möten ser olika ut. Men 

generellt är det mötet mellan servicearbetare och kund som vi kommer att fokusera på. Det 

Abiala kallar för servicearbetare kommer vi att benämna som butiksanställd.  

 

Abiala pratar liksom Goffman om ett rollspel som utspelar sig vid interaktion dessa 

människor emellan. Då butiksanställda möter flera kunder samtidigt kommer interaktionen 

ske mellan enbart två parter, i vår studie butiksanställd och kund. Trots detta betonar Abiala 

att interaktionen egentligen sker mellan tre parter, butiksanställd, kund och arbetsgivare 

(Abiala 2000:3). Med detta menar hon att arbetsgivarens roll påverkar hur butiksanställda 

kommer att interagera med sina kunder. Hur rekrytering och utbildning sker formar beteende 

vid interaktion. Individer inom servicearbeten kommer att hantera och identifiera sig olika 

med sin yrkesroll. I sin studie beskriver Abiala både positiva och negativa erfarenheter av 

arbetet. All typ av servicearbete omfattar en viss mängd interaktion, denna kan vara av större 

eller mindre betydelse. Däremot har definitionen av interaktion alltid samma betydelse, 
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anställda inom serviceyrken har direktkontakt med kunden (Abiala 2000:147). Abiala delar 

upp servicearbeten i fyra olika typer, Arbete först och kunderna sedan, Personlig service, 
Rutinförsäljning och Övertalningsförsäljning. Uppdelningen dessa emellan kännetecknas av 

arbetets karaktär och dess servicenivå (Abiala 2000:149) 

 

Stina Bergman Blix (2010) har i sin avhandling om skådespelares känsloarbete använt sig av 

den dramaturgiska metaforen, världen som en scen, som använts inom flera tidigare 

sociologiska rollteorier. Dessa teorier drar liknelser mellan skådespeleri och vårt vardagliga 

agerande. Bergman Blix menar att rollintagande är svårare än vad man i tidigare teorier antytt 

(2010:197), men att under processens gång lär sig skådespelarna hantera rollen och dennes 

egenskaper. Bergman Blix liksom Abiala (2000) beskriver aktörers erfarenheter och uttryck 

av känslor i termer av ytliga och djupare agerande (surface och deep acting) (2010:200). 

Abiala talar om dessa termer utifrån servicerollen och hur den kan beröra individen på olika 

sätt och nivåer(Abiala 2000:128). Bergman Blix lägger snarare fokus på skådespelarens roll 

och hur erfarenheter och uttryck kan variera under och emellan framträdanden (2010:164). 

Vidare har Bergman Blix funnit att skådespelare successivt kopplar bort den privata rollen 

som de till en början använt sig av för att uttrycka känslor i sin yrkesroll. På så sätt kan de 

använda sina privata erfarenheter för att ge professionella känslor ett uttryck (2010:166). 

Detta bidrar till mindre ansträngning i övergången mellan känslor.  

 

Den amerikanska sociologen Arlie Russell Hochschild skriver i sin bok The Managed Heart 
(1983) om känslor och känsloarbete. Här gör hon en närgången studie om flygvärdinnor och 

deras arbetssituation. Fokus ligger på hur individer kombinerar sin privata roll och sina 

känslor med en yrkesroll där det inte alltid finns utrymme för privata känslor. Hochschild talar 

liksom Abiala och Bergman Blix om ytliga och djupa ageranden (1983:35). Det ytliga 

agerandet bygger endast på kroppsliga uttryck som användas för att visa upp vissa känslor, 

medan individer som använder sig av det djupa agerandet erinrar sig om tidigare erfarenheter 

för att framkalla en känsla (1983:38). Hochschild beskriver vidare hur konsten att bemästra 

känsloagerande har blivit ett viktigt kommersiellt verktyg inom många arbeten (1983:55). 
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Q7!R/-#1!!
I detta avsnitt gör vi en redogörelse av de metoder vi använt oss av, intervjuer och deltagande 

observationer, hur urvalsprocessen gått till samt vilket tillvägagångssätt vi använt oss av. 

Vidare för vi även en diskussion av de etiska överväganden vi tagit hänsyn till.  

9,+*1I(4/J)7%**
 

Innan vi lade upp strategin för studien gjorde vi en förstudie för att säkerställa att det fanns 

underlag till studien vi började arbetet med diskussioner/intervjuer med personer i vår 

bekantskapskrets som jobbar eller har jobbat i butik. Diskussionerna har kretsat kring hur de 

upplever interaktion och rollbeteenden på sin arbetsplats. Utifrån dessa diskussioner har vi fått 

stöd i att det förekommer olika nivåer av rollövertaganden för butikssäljare, därmed har vi det 

bekräftat att det finns underlag för att besvara vår frågeställning. 

 

För att ytterligare veta mer exakt vad vi ville undersöka utfördes även dolda deltagande 

observationer på ett mindre antal butiker. Vi är medvetna om den etiska aspekten med denna 

form av deltagande observationer men då dessa endast utfördes i syfte att undersöka om det 

överhuvudtaget skulle finnas ett fält att undersöka så ansåg vi denna metod vara berättigad. 

Då vi, som Aspers (2007:63) beskriver, i detta fall endast gjorde det som butikens vanliga 

kunder gör, fann vi att det var onödigt att be om tillåtelse av butikspersonalen att få inträda 

butiken och observera vad alla andra besökare i butiken skulle ha kunnat se vid ett besök där. 

Observationen utförde vi genom att besöka både butiker som klassas som mindre exklusiva 

till att besöka de som anses vara exklusiva. Vi uppträdde som vanliga besökare intresserade 

av butikens innehåll. Vi finner utifrån de butiker vi besökte även här att det finns underlag för 

att besvara vår fråga och att interaktion individer emellan sker och att butiksbiträden 

omedvetet eller medvetet antar olika roller. 

9,0*K;8&7/8/7;8*76/%(;LJ%(*
 
Vi har valt att genomföra vår uppsats ur ett kvalitativt tillvägagångssätt med en 

fenomenologisk ansats. En fenomenologisk ansats fokuserar på individens levda erfarenheter 
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utifrån flera individers perspektiv (John W. Creswell 2007: 57). Närmare kan denna ansats 

förklaras som en individs vardagsvärld och det är individers levda erfarenheter som utgör 

grunden för denna ansats (ibid). 

 

Vi har i denna undersökning använt oss av metodtriangulering, som innebär att man använder 

fler än en metod när man studerar sociala företeelser (Bryman 2002:260). Till denna studie 

har vi framförallt använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer men även av 

deltagande observationer. Vi har använt oss av teoristyrning, en deduktiv ansats, till vår 

studie. Detta angreppssätt innebär att man utifrån förkunskaper samt teorier som berör vårt 

valda område, för att sedan testa om denna kan appliceras på insamlad data och empiri 

(Bryman 2002:20). Creswell beskriver fenomenologin utifrån tankar kring hur människor 

varseblir världen. Detta tar forskaren reda på genom långa och djupodlade intervjuer för att 

komma underfund med människors känslor, gärna intervjuer med flertalet personer (2007: 

61). Vidare vill man gärna generalisera det datamaterial som forskaren samlat in, detta för att 

hitta kärnan i hur människor upplever sin omgivning och även hitta ett gemensamt sätt att 

uppleva samma fenomen (ibid). 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vilket innebär att vi haft en uppsättning 

frågor som vi ställt utifrån en redan i förväg konstruerad intervjumall (Bryman 2002:127). Då 

intervjufrågorna är utformade så att informanterna får svara fritt så har vi även sett till att det 

finns utrymme att ställa följdfrågor och beroende på vilka svar vi har fått så har dessa lett oss 

in på andra frågor vilket har gjort att ordningsföljden på frågorna har kunnat variera (ibid). Vi 

har dock, i den mån det varit möjligt, försökt hålla oss till intervjumallen och dess struktur av 

den anledningen att vi ville att våra informanter ska möta samma typer av frågor och på så sätt 

försöka likställa våra intervjuer för att försöka undvika variation i intervjuerna som beroende 

på vem som utfört intervjun. Då vi utgår från en fenomenologisk ansats där fokus ligger på 

flera individers levda erfarenheter och upplevelser från en och samma vardagsvärld även 

försökt vill vi säkerställa att våra informanter möter samma frågestimuli för att kunna 

sammanställa och jämföra deras svar med varandra. Valet av en kvalitativ metod gav oss 

också möjligheten att under studiens gång förändra syfte och forskningsfråga allt eftersom vår 

kunskap fördjupades genom litteratur och intervju med respondenterna. 
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9,9*:%&/8386)%*'<4%(;8/7'6%(**
 
Enligt Kvale (1997:100) kan man genom deltagande observationer av ett fält uppnå en mer 

välgrundad kunskap kring människors beteende och hur de samspelar med sin omgivning, än 

vad vi skulle uppnått genom enbart intervjuer. Våra deltagande observationer utfördes efter att 

vi utfört våra intervjuer. Syftet med observationerna var att undersöka om vi under dessa 

kunde se och urskilja de beteenden som informanterna berättade om under intervjuerna. 

Samtliga observationer utfördes öppet med tillstånd av våra informanter i de butiker de 

arbetar i. Våra iakttagelser spelades in genom att vi under inspelning berättade vad som hände 

i butiken och vad vi iakttog under tiden vi befann oss i dem. Valet att spela in våra 

iakttagelser istället för att föra fältanteckningar gav oss möjligheten att rikta all 

uppmärksamhet på vad vi såg istället för att hinna med att få ner allt i skrift. Dessa 

inspelningar transkriberades sedan för att kunna användas i bearbetning och hjälpa oss 

analysera vårt material. 

9,>*M(;8&*
 
För att få en förståelse för vad yrkesrollen butikssäljare innebär och besvara vårt syfte om vad 

yrkesrollen butikssäljare innebär gjorde vi ett strategiskt urval. Detta för att vi i vår 

fenomenologiska ansats vill komma åt individer som delar samma vardagsvärld, för att få en 

förståelse för hur dessa individer upplever samma fenomen, sin yrkesroll som butikssäljare. 

Vi valde ut fem butiker belägna i Stockholm. Vi gavs även möjlighet att intervjua en person 

som arbetade i en butik i England. Urvalet består av fyra butiker som är klassade som 

butikskedjor, varav de andra två är klassade som high-fashion. Vi valde att ta kontakt med ett 

antal personer som jobbar i klädbutiker med olika prislägen. Totalt 6 informanter valdes ut för 

längre intervjuer, se bilaga 2, s 32 för en presentation av studiens informanter. Även 

deltagande observationer planerades in och utfördes, med tillstånd av informanterna, efter 

intervjuerna i dessa butiker.  

9,@*NC=7(74$/*C8/%(78&*'#B*/7&&;5383263445//**

 
Innan vi utförde våra intervjuer utformades en intervjumall. Denna lades upp utifrån tre 

teman, arbetsmarknad, företaget och roller, varje tema bestod sedan av konkreta frågor med 
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möjlighet till öppna svar. Med denna som stöd utförde vi våra intervjuer separat, det vill säga 

vi utförde tre intervjuer var. Vi är medvetna om det faktum att vi utfört intervjuerna var och 

en för sig kan ha påverkat vårt resultat med anledning av att intervjutekniken kan skilja sig 

oss författare emellan. För att försöka undvika detta i största möjliga mån har vi varit 

noggranna med att presentera intervjun för våra informanter på samma sätt samt att vi följt vår 

intervjumall så långt det varit möjligt med utrymme till förklaring och följdfrågor i de fall vi 

ansett det varit viktigt för vårt underlag. Inledningen av intervjun har för oss varit en viktig 

del för att den intervjuade ska få en klar bild av vad det hela handlar om och känna sig trygg i 

situationen. Vi har även varit pålästa och väl insatta i vår intervjuguide för att försäkra oss om 

att faktorer som stress och nervositet inte ska påverka oss i utförandet av våra intervjuer 

(Bryman 2002:130). Intervjuerna har utförts på platser som bäst passade informanterna, 

hemmet, caféer och restaurang. Valet av intervjuplats kan naturligtvis ha påverkat 

informanternas svar, men dessa har valts ut efter informanternas egna önskemål och vi har 

därmed utgått ifrån att de valt ut platser där de tror sig vilja och kunna besvara våra frågor på 

ett sanningsenligt sätt.  

9,D*N/74$8*I;%(;5386)%6**
 
Forskning bedrivs dagligen och är ett viktigt verktyg för att samhället och individerna ska 

fortsätta utvecklas framåt (www.vr.se). För att forskningen ska kunna bedrivas så måste den 

hålla hög kvalité och trovärdighet. Vetenskapsrådet har för detta utfärdat fyra stycken etiska 

krav, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (2011:6). Dessa ingår i individskyddskravet.  

 

Innan intervjuerna påbörjades upplystes alla informanter om studiens och intervjuns syfte och 

att deras deltagande var frivilligt samt att de närhelst de ville hade rätt att avbryta intervjun. 

Denna information igår i informationskravet (2011:7). Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

i vår studie själva har fått besluta om sin medverkan (2011:9). Inför våra intervjuer kontaktade 

vi våra informanter personligen där vi informerade om studien med förfrågan om de ville 

delta. De flesta svarade gladeligen ja men även betänketid har gets. Vidare har vi upplyst våra 

informanter om deras och företagens anonymitet och att deras uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, dessa ingår i konfidentialitetskravet (2011:12). Avslutningsvis så har vi 

uppfyllt nyttjandekravet genom att vi försäkrar oss och informanter om att det insamlade 
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materialet endast kommer att användas för vårt forskningsändamål, och kommer inte att 

användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. (2011:14).  

9,F*O%8(<%/6763*'#B*868&"4*8;*C8/%(78&%/*
 
Creswell beskriver fenomenologin utifrån tankar kring hur människor varseblir världen 

(2007:61). Detta har vi som tidigare nämnt tagit reda på genom längre intervjuer. För att 

minska risken att utelämna och missa viktig information i det material informanterna gett oss, 

är transkribering en viktig del i bearbetning av vårt material (Aspers 2007:149). Intervjuerna 

transkriberades löpande vartefter de genomförts. Resultatet av detta blev cirka 60 sidor 

transkriberad text. Efter att materialet färdigtranskriberats har vi gemensamt läst igenom det 

och skaffat oss en överblick i syfte att hjälpa oss definiera relevanta koder. Även våra 

deltagande observationer transkriberades för att även de kunna kodas.  

 

Då vi använt oss av en fenomenologisk ansats vill vi identifiera signifikanta utsagor och 

rekonstruera de gemensamma erfarenheterna hos informanterna. För detta har vi använt oss av 

en kodningsprocess där vi utifrån vårt syfte bildat teman innehållande olika underteman. 

Denna metod kallas enligt Kvale för meningskategorisering, långa meningar bildar enkla 

kategorier vilket underlättar tolkningen av det insamlade materialet (1997:174). Aspers 

definierar en kod som ett verktyg för att strukturera sitt insamlade material (2007: 160). En 

kod kan skapas på två olika sätt, dels genom att teoretiska begrepp bildar koder och dels 

genom att vi som forskare identifierar relevanta koder under bearbetning av materialet (ibid). 

Flera olika typer av analysteknik kan användas vid kodningsprocessen, fördelen med denna 

metod är att den gör vårt material mer överskådligt och gör det möjligt att identifiera 

skillnader och likheter i informanternas utsagor och berättelser (1997:180).  

 

Under bearbetningen av materialet och vid utförandet av våra deltagande observationer 

upptäcktes luckor i det insamlade materialet. Dessa luckor var för oss viktiga att fylla för att 

kunna göra en korrekt analys och besvara våra frågeställningar. Kompletterande intervjuer 

genomfördes med samma informanter som tidigare. Då vi inte hade möjlighet att träffa alla 

informanter för ett personligt möte utfördes två av dessa per telefon, en via skype och de 

resterande tre träffade vi personligen.  
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De huvudkategorier som använts i kodningsschemat är roller, fasad, arbetsmarknad och 
interaktion. Dessa huvudkoder har som syfte att styra sorteringen av vårt material, vidare har 

det genererat ett antal olika underkoder. Huvudkoderna är skapade utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter medan underkoderna skapats vartefter de identifierats i materialet, se 

kodschema bilaga 3, s34. 

 

Vi har använt oss av respondentvalidering vilket innebär att vi låtit våra informanter ta del av 

materialet och resultatet för att säkerställa att vår uppfattning av informanternas svar stämmer 

överens med deras utsagor och mening (Bryman 2002:259).  

P7!S/(.&-*-!
Här nedan redovisar vi resultatet av vår undersökning. Vi varvar resultatet från våra intervjuer 

med iakttagelser från de deltagande observationerna. Syftet med denna uppsats var att 

undersöka vad yrkesrollen butikssäljare i kläd- och modebutiker innebär. Fokus lades på hur 

de agerar i sin relation till kunderna samt om de agerar olika gentemot sina kunder beroende 

på vilken typ av butik de arbetar i, kedjor eller high-fashion.  

 

Under intervjuerna har vi upplevt en ärlig och uppriktig respons från våra informanter om 

deras perspektiv på sin yrkesroll med allt vad den innebär. Här nedan presenterar och besvarar 

vi de forskningsfrågor vi använt oss av i denna uppsats. För att så tydligt som möjligt 

redogöra för vad vi kommit fram till, redovisar vi en forskningsfråga i taget.  

 
 
Vår första forskningsfråga lyder: 
Hur upplever personalen sin yrkesroll som butikssäljare och är man medveten om sin roll? 

Finns det givna roller man förväntas anta som säljare i butik? Skolas man in i dessa roller eller 

är det något man själv anammar?  

 
För att besvara denna fråga inledde vi ämnet rollintagande med att fråga våra informanter om 

de ansåg att de spelar en roll på sin arbetsplats. Denna fråga genererade blandade svar. Det 
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medgavs i olika utsträckning att de antar en roll, men de var mer eller mindre medvetna om 

det. 

 

hjälpsam på ett sätt mot personer som jag inte skulle vara i vardagen, för det är ju ingenting 
 Anna  

 

jag säga. Det är fortfarande jag som person, det är jag när jag  Maria 

 

 Sofia  

 

Åh det blir ju ett eget initiativ då jag väljer att vara mig själv men sen är det väl så att jag är 
 Caroline  

 

väldigt svårt att avgöra vad som är jag och vad som är företaget. Men jag kan säga att jag 
står för vad det företaget är så jag får ändå säga att det är sjuttio procent jag och trettio 

  Maria  

 
Jag har nog alltid varit väldigt ärlig med att det här är jag för annars 

hade jag nog inte haft kvar jobbet om jag skulle behöva vara någon helt annan när jag är på 
jobbet.   Emma  
 

Vi upplevde att det fanns en problematik med rollbegreppet då våra informanter gärna inte 

ville medge att det handlade om ett skådespeleri, att de spelar en roll på arbetsplatsen, 

däremot var de mer positiva till att erkänna att de antar en roll som butiksanställd och de 

åtaganden som följer med denna. Detta ansågs dock vara en självklarhet och komma naturligt.  

 

ja men det gör man nog. Fast eller, jag tycker inte jag gör det så mycket. Fast det kanske 
man gör när andra ser en utifrån, men jag försöker aldrig vara någon annan, eller tro att jag 
är någon annan. För vad som är väldigt viktigt att man måste få kunden att känna sig bekväm 
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i kläderna. Så jag skulle aldrig kunna sälja ett plagg bara för att det kostar mycket pengar 
 Julia 

 

Ja jag är ju mig själv men någonstans blir vi ju alla mer och mer lika men det är ju det som 
är vi var dig själv men det är ju klart sen går väl folk hem och är sig själva på ett helt annat 
sätt än vad de är på jobbet så att jaa det är väl vissa kanske spelar den där rollen mer än 
andra och vissa kanske spelar medan andra är den där men jag känner själv inte att jag 

 Caroline  

 
Sammanfattningsvis så har det på olika ställen under intervjun framgått att de ibland medvetet 

spelar en roll. Denna roll kan spelas i olika grad beroende på hur de har definierat situationen 

i butiken, exempelvis hur mycket kunder och vilka som befunnit sig i butiken.  

 

Vi tyckte att det under våra deltagande observationer var svårt att se ett rollintagande men ett 

anammande av en yrkesroll var väldigt påtagligt. Det handlade om allt från ett leende mot 

varje ny kund som kom in i butiken till frågor om de behövde hjälp. Precis som vi fått 

beskrivet för oss under intervjun så skiljde sig framträdandet hos butikssäljarna påtagligt i vår 

budgetbutik. Då det var väldigt mycket folk i butiken så gavs kunderna inte samma personliga 

service och bemötande som i de övriga butikerna och butikssäljarna var väldigt upptagna med 

att organisera bland kläder och ta betalt av kunder i kassan. 

 

Vår andra forskningsfråga lyder: 
Vilka kvalifikationer krävs för att erhålla ett jobb i en klädbutik? Skiljer sig 

kvalifikationskraven beroende på vilken typ av butik man jobbar i, butikskedja eller high-

fashion?  

 

När det kom till de olika kvalifikationer som förväntas och krävs av butikssäljare gav våra 

informanter relativt liknande svar. Samtliga informanter nämnde egenskaper som att vara 

trevlig mot kunder och modeintresse som viktiga egenskaper. Dessa egenskaper hade olika 

stor betydelse beroende på vilken typ av butik man jobbade i, budget eller exklusiv butik. 

Egenskaperna hos butikssäljare i vår budgetbutik var de som mest skiljde sig från de andra 

butikerna. Medan de andra butikerna fokuserade på personlig service ansågs stresstålighet och 

att vara driftig de mest relevanta egenskaperna i vår budgetbutik. Säljerfarenhet som krav 

ställdes endast i en av våra undersökta butiker, detta var i en av de exklusiva butikerna som 
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var en kedja. Även personlig stil och att passa in i personalgruppen ansågs vara viktigt. 

Utseende ansågs i alla butiker ha en viss betydelse, i den mening, att man skulle se hel och ren 

ut. Det var i samtliga butiker önskvärt att man bar de kläder som såldes i butiken eller att de 

åtminstone såg ut att kunna vara köpta i den butik de arbetade i. 

 

går vi väldigt mycket på personlighet. Man ska passa in i den mixen som redan är anställd. 
För vår del handlar det om att man ska vara ganska lugn avslappnad men vänlig och 

eller släpper för nya trender för våren 2011. För så high-fashion är inte vi att man måste 
vara men ett tillräckligt intresse för att kunna sälja produkten.  Caroline  

 

Man måste vara en väldigt framåt person, man måste våga, dels för sig själv och man måste 
  Anna  

 

du har jobbat inom mode eller som säljare förut, att du har någon typ 

med rykte för företaget så de måste ha säljare, eller säljassistenter som lever upp till detta.  
 Julia  

 

  Maria  

 

 man måste vara driftig man måste tycka om att ha många bollar i luften och man måste 
framförallt vara väldigt trevlig utåt mot kunder för det är väldigt 
stressigt. Även att kunna ta eget ansvar och att man inte heller behöver gå och säga till vad 
som ska göras och sedan framförallt att man är intresserad av kläder och mode och hjälpa 
kunder.   Emma  

 
En av våra mellanprisbutiker hade dock lite annorlunda förväntningar på sin personal. Medan 

de andra butikerna uppmanade sin personal till en säljande approach förväntades personalen i 

denna butik inte anamma vad som skulle kunna anses vara en typisk säljarattityd.  
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så om jag skulle ändra på det helt plötsligt och säga: ska du inte ha en jacka och ett par 
byxor eller kalsonger och strumpor till den där t-shirten? så skulle jag nog få en tillsägelse 

 Caroline  

 

Då alla informanter uppgav att de i väldigt hög grad var sig själva på sin arbetsplats samtidigt 

som de uppgav att de uppfyllde de förväntningar som fanns på rollen som butiksanställd, så 

ville vi genom företagets introduktion av nyanställda se hur denna senare kommer att påverka 

butikspersonalens uppträdande, individuellt och i team.  

 

, utan mycket ett lagarbete, att man pratar ihop sig om olika plagg och 
olika varor i butiken. Vad som passar ihop och vem detta skulle passa på, vilka kroppsformer 
den här klänningen eller byxorna passar för så man lär sig att bli en bättre säljare av sina 
kollegor.   Anna  
 

Under observationen i denna butik kunde vi ett flertal gånger se personal i förbifarten byta 

några ord med kunderna och tala positivt om de kläder som kunden tittade på. Det fanns en 

kommunikation mellan butikssäljarna och vi såg hur de samarbetade för att hjälpa kunder och 

bemanna kassan.  

 

Alla butiker använde sig av någon form av inskolning, denna såg däremot väldigt olika ut. 

Den mest gedigna och omfattande inskolningen fann vi hos två av våra butiker, en budget och 

en exklusiv butik. Här var man noggrann med att personalen fick baskunskaper om företagets 

visioner och värderingar. Det utsågs även en mentor utöver deras närmsta chef, med uppgift 

att coacha och lära upp nyanställd personal i sin nya roll. Under denna inskolning tränades 

även kundbemötande till viss del. Den mest utmärkande inskolningen skedde hos en av våra 

exklusiva butiker, där inskolning skedde i form av föreläsningar gällande kultur, historia och 

värderingar i företaget. Vidare fortsatte introduktionen genom coaching från din mentor i allt 

som rör din roll som butiksanställd, detta följdes sedan upp skriftligt i böcker kallade Step to 

success. Dessa böcker låg sedan till grund för löneförhöjningar.  

 

Vår tredje forskningsfråga lyder:  
Vilken status har yrket butikssäljare? Finns en given karriärplan för butiksanställda?  
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Intressant i vår studie var även att undersöka hur butiksanställda upplevde sin status på 

arbetsmarknaden, och hur man skulle bära sig åt om man ville göra karriär inom branschen 

och vad det ansågs vara. Vi fann resultaten att samtliga informanter, utom en, hade 

uppfattningen att yrkets status på arbetsmarknaden var låg. De flesta av de menade dock att 

om man jobbar som butikschef så får man genast ett annat bemötande av allmänheten. En av 

våra informanter berättade även att hon upplevde sig fått en annan status när hon bytte 

arbetsplats från en mellanpriskedja till en exklusiv butik. Att endast vara anställd i butik 

ansågs vara något man gör när man är yngre eller samtidigt som man till exempel pluggar.  

Nedan följer svar på vår fråga om hur de upplevde sin status på arbetsmarknaden. 

 

ed det här även om vi gör det 
på heltid och har gjort det i många år och ofta håller man på att skriva C-uppsats då (jag har 

keramiker eller egentligen är jag scenograf). Men sen skulle jag säga att väldigt många 
faktiskt säger att (jag är ju bara 18 och egentligen ska jag spara pengar för att resa jorden 
runt och sen går jag se om jag ska plugga) för det är lite den stämningen bland mina kollegor 
och det märker jag, men det är ingen som skämt över att man står där men det är ändå inte så 

 Caroline  

 

  Maria   

 

skillnad 

uppmuntran i tonen). Man märker skillnad från bara ett step upp, men jag menar det är ju 
samma lön så det är inte någonting sånt, men då får man i alla fall lite mer status. Väldigt 
konstigt egentligen men man känner av det.   Julia  

 

koncern man är anställd inom, att det kan skilja sig väldigt mycket. För det är ju också 
skillnad i att, jobbar du i en mer exklusiv butik, nu har ju inte jag jobbar så, men det kanske 

 Anna  
 

Endast en av våra informanter hade en karriärplan inom yrket.  
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  men min tanke och min dröm är att få öppna min egen butik någon gång i framtiden 

men innan dess tror jag man ska ha med sig mycket i bagaget och kanske en liten skarpare 
 Maria 

 

så mycket på det jag tänker mest på att få ihop det med familj   Sofia  
 

Gemensamt för alla informanter var att de hade ett genuint intresse för mode och trender, att 

de trivdes med arbetet, vilket också var orsak till att de fortfarande arbetade kvar.  

 

Vi tyckte oss även kunna se att detta återspeglades i stämningen i butiken under de deltagande 

observationerna. Samtliga butikssäljare kändes bekväma i sitt arbete vilket gjorde vistelsen i 

butiken trevlig. 

 

Det är roligt för att det är väldigt varierande och att jag har en roll på företaget där jag gör 
allt från personalhantering till att stå och tjata med kunderna så det jag tycker är roligt är att 
jag ser hela processen allt från inköp till försäljning av produkten till kund   Caroline  

 

r, så klart! Och ja, men kläderna är alltid 

alltid är roligt!   Julia 

 

h tempot jättehögt tempo från morgon till kväll och framförallt att få träffa folk och så att 
 Emma  

 

utmaning att kunna vända, kunna vända hur man bemöter olika personer eftersom vi har 
ganska varierad kundkrets och att det kan vara allt från en äldre farbror som söker en slips 
till en tjugoårig tjej som ska ha en partyklänning. Det är sådan bredd på kunderna vilket gör 
det väldigt varierande  Anna   
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Vår fjärde forskningsfråga lyder: 
Har butikerna några speciella säljstrategier och hur påverkas rollen av företagets 

säljstrategier? Agerar butikssäljare olika gentemot olika kunder? 
 

 Denna fråga genererade en del olika svar. En av våra mellanbutiker hade dock en lite speciell 

säljstrategi. 

 

 teorin att vi inte ska vara så säljiga av oss, så att 
vi har en massa INTEN som vi inte gör. Vi går INTE fram till provrummen och rycker i 
dörrar och vi håller INTE på med merförsäljning.[Ska du ha en t-shirt till de jeansen?]  Skulle 
vi aldrig säga. Ehhhh sen sättet vi försöker sälja på är väl att vara väldigt vänskaplig mot 

 Caroline 

 

Detta återspeglades väldigt tydligt under observationen i denna butik. Kunderna gavs väldigt 

mycket utrymme till att själva ströva omkring fritt i butiken men personalen var samtidigt 

väldigt hjälpsamma och visade sig tillgängliga för kunderna. Flertalet kunder verkade vara 

stammisar och hälsade glatt på personalen. Trots denna ickesäljande approach tyckte vi oss se 

en hel del köp avslutas i kassan. 

 

Medan andra framförallt våra exklusiva butiker hade mer konkreta säljstrategier. 

 

ganska mycket, eller har föreläsningar varje säsong. Innan varje säsong, vad som gäller, vad 
vi har köpt in för trender, det är alltid så himla många trender som kommer varje säsong, 
varje höst och sommar och så får man då veta, de tränar en i vad de har köpt in till denna 

  Julia 

 

 ganska snabbt när de 
kommit in f kanske om de vill ha kaffe  de vill 

man får liksom försöka komma ihåg vad köpte dem sist och vad de gillar eller kanske börja 
prata om vi har fått in det här märket, som är ganska nytt utan inte bara vill ni köpa nehej nej 
okej för då har man inget att prata om och självklart sedan om de hittar något att man 
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  Sofia  
 

Observationen i denna butik var den som skiljde sig mest åt. Här såg det ut som om de flesta 

kunderna var stamkunder och hade besökt butiken förut. Trots att det inte var så många 

kunder i butiken så avslutades en hel del köp i kassan. Det var gott om personal och de 

agerade alla väldigt uppmärksamt. 

 

Vår budgetbutik var den enda som sade sig inte jobba med någon direkt personlig service. 

Deras säljstrategier handlade mer om rätt placering av kläderna i butiken samt att alltid se till 

att kläder i alla storlekar fanns framme i butiken och att kunden inte skulle behöva fråga efter 

storlekar och färger. Däremot var det väldigt viktigt att personalen visade för kunderna att de 

fanns om någon skulle behöva hjälp. Detta återspeglades även vid våra observationer. 

 

Två av butikerna, en mellanprisbutik och en exklusiv butik i vår undersökning använde sig 

regelbundet av så kallade mystery shoppers. Dessa användes för att mäta butikernas nivå på 

service och personalens kundbemötande.  

 

 de har vi ju kontinuerligt test på genom att skicka ut hemliga shoppare, mystery 
 Maria  

 
 

m.m. Vi har ju mystery shoppers som hela tiden kommer, kunder för att se att vi gör vårt jobb. 
Om man får hundra procent, hur man ska agera som säljare, man ska fylla alla kriterier. De 
sätter en procent på om man inte uppfyller alla och får exempelvis trettio procent av vad den 
här mysteriska kunden, då blir man nog indragen med frågor som [varför hände det här?]   

 Julia  

 

Samtliga informanter uppgav att de agerade olika vid interaktion med olika kunder. Det kunde 

gälla allt från hur man läser av en kund till hur man agerar i interaktion med denne. Det fanns 

ingen direkt skillnad butikerna emellan.  
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och finare damer och herrar måste jag tilltala dem med Madame och Sir, men det behövs inte 
 Julia  

 

ll kunden, har du en kund som är jättestressad och kommer in 
och ska ha något bara chap chap chap, då måste du ju också ha tempo och plocka ihop det 
snabbt, för då kan du ju inte bara: men kolla den här fick vi in igår. Det fungerar inte, men 
har du en kund som verkligen vill ha all hjälp då kan du inte bara: chap chap chap! Så du 

 Emma  

 

visa alla toppar som skulle passa till byxan och så köper de ingenting och så måste man ju 
ändå stå där, medan man med andra kan vara skämtsam och lite dryg med någon som verkar 

   Caroline 

 

Vidare framgick det i vår undersökning att en del av butikssäljarens roll är att representera 

företaget och butikens värderingar. Detta kan innefatta allt ifrån hur man välkomnar kunder in 

i butiken till vilket tonläge man använder när man talar till dem.  

 

en till, utan man måste vara där och 
 Julia  

 

kund. Utan du måste vara ganska individanpassad, du måste kunna känna av, du måste vara 
en  Anna  

 

Vi kan inte säga att vi under observationerna såg personalen agera annorlunda gentemot olika 

kunder i butiken men å andra sidan så stod vi även mest på sidan och iakttog då vi inte ville 

att kunderna på något sätt skulle känna sig obekväma. 

 
Vår femte forskningsfråga lyder: 
Hur personlig får man vara som butikssäljare? Var går gränsen för när man blir för personlig? 

Finns det en konflikt mellan privatroll och yrkesroll? 
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Aldrig ställa personliga frågor ingen ska behöva berätta alltför personliga detaljer om sig 
själv. Och vi har ju haft personer som kanske ställer lite väl personliga frågor och det har ju 
gått bra det också men då måste man göra det väldigt hjärtligt men det är inte ok att bjuda ut 
någon för då kanske man skrämmer bort någon. Men att sälja lite flörtande kan man ju 
göra   Caroline  

 

 hur man klickar. Vissa fall inte 
  Maria  

 

När det kom till förväntningar på yrkesrollen och huruvida det fanns en konflikt mellan 

yrkesroll och privatroll svarade våra informanter enligt följande. 

 

Inte från min chefs synvinkel men vissa kunder kan ha en uppfattning om hur jag ska 
uppträda och en del kan nog bli lite överraskade om man säger ifrån för vissa verkar tycka att 
kunden alltid har rätt men så är det inte alls. Men det är klart att visst håller man tillbaka 
långt mycket längre än vad man skulle göra som privatperson det gör man ju.   Caroline    

 

 Jag pratar ut efter mina egna erfarenheter Som jag tidigare har nämnt går 
man in i en slags säljande roll fast fortfarande som sig själv jag är då 
inte blyg... kunden förväntar sig hjälp och service... i mitt privatliv är jag blyg o mycket mer 

  Maria    
 

Deltagande observationer:  

Våra deltagande observationer utfördes samtliga sena eftermiddagar, detta då vi ville utföra 

dessa under tider då det var mycket kunder i butikerna. Respektive butik blev av våra 

informanter meddelande om att observationer skulle genomföras i butiken. 

 

Vi kunde i de deltagande observationerna se ett visst rollintagande hos butikssäljarna. Detta 

kunde dock endast urskiljas vid interaktion med kunder. Informanterna meddelat att vi 

kommer utföra observationer i butiken.  
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Syftet med denna studie har varit att studera yrkesrollen butikssäljare, hur de själva upplever 

den och hur de agerar i sin yrkesroll. Vidare ville vi även se om butikssäljare agerar olika 

gentemot sina kunder beroende på vilken typ av butik de arbetar i, kedjor eller high-fashion. 

För att skaffa oss en helhetsbild och få en förståelse för vad yrkesrollen innebär tyckte vi även 

att det var intressant att undersöka hur säljstrategier påverkar formandet av yrkesrollen och 

hur medveten man är om sin roll som butikssäljare?  

 

I vårt resultat fan vi att våra informanter upplevde sin roll som butikssäljare på ett liknande 

sätt. De ansåg sig vara väl medvetna om sin yrkesroll så tillvida att de alla visste vad den 

innebar och vilka förväntningar som fanns på den. Däremot hade de svårare att identifiera sig 

med tanken att de skulle spela en roll och vara en del av ett skådespeleri. Goffman talar om 

detta och beskriver hur individerna själva är fullständigt övertygade om äktheten i sitt 

agerande. Informanterna påpekade hela tiden att de var sig själva på sin arbetsplats men att de 

antar olika roller med olika kunder och att de med vissa kunder fick spela mer än med andra. 

När vi frågade informanterna om de ansåg att de spelade en roll så svarade samtliga att de var 

sig själva men att deras kollegor nog kunde spela en roll vid interaktion med kunder. Bergman 

Blix menar att rollintagande är svårare än vad man i tidigare teorier antytt, men att man under 

tidens gång lär sig att hantera rollen och dennes egenskaper. Vi fann att en av våra 

informanter under anställningens gång lärt sig hantera rollen och var väl medveten om den. 

Denna informant sa under intervjun att hon nu jobbat så länge i företaget att hon har svårt 

skilja på vad som är hon och vad som är företaget. Detta är ett typiskt exempel på det som 

Abiala talar om som interaktion mellan tre parter, kund, butikssäljare och arbetsgivare. Vidare 

delar Abiala upp service arbeten i fyra olika typer, arbete först och kunderna sedan, personlig 

service, rutinförsäljning och övertalningsförsäljning. Medan hon lägger butikssäljare i 

kategorin rutinförsäljning upplever vi både i våra intervjuer och under de deltagande 

observationerna att alla utom en av butikerna snarare i väldigt hög grad använder sig av 

personlig service. Den enda som vi upplever passar in i Abialas definition av rutinförsäljning 

är vår budgetbutik. Under den deltagande observationen i denna butik skedde merparten av 

interaktionen mellan butikssäljare och kund i kassan vid betalning. Vid alla de övriga 

deltagande observationerna såg vi att det lades stor vikt vid personlig service, detta var 
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speciellt tydligt i en av de exklusiva butikerna där vi bland annat såg kunder bli erbjudna 

kaffe och relationen mellan butikssäljare och kund kändes vänskaplig. 

 

Som 

var tvungna att gå utbildningar varje säsong i vilka kläder och vilka trender som gällde denna 

säsong. Några av våra informanter tilldelades även arbetskläder för att visa upp en fasad i 

enlighet med butikens kläder. Goffman definierar begreppet team som ett samarbete i 

utförandet av en rutin, där det är viktigt att upprätthålla den situation man tillsammans skapat 

i teamet genom att bevara gemensamma hemligheter. En av våra informanter beskriver hur 

hon tillsammans med sina kollegor pratar ihop sig om butikens kläder för att de tillsammans 

ska uppnå högre försäljningssiffror och inte missvisa sina kunder. I en av våra exklusiva 

butiker upprätthåller man teamets rutiner genom en arbetsfördelning med olika 

ansvarsområden, exempelvis vid bemötande av missnöjda kunder. Vi fick även veta att två av 

våra butiker använder sig av så kallade mystery shoppers. Dessa talar Goffman om som 

diskrepanta roller och de har som uppgift att kontrollera att de agerande upprätthåller sin roll 

och initieras på butiksägarnas begäran. Vidare påtalar Goffman att det är viktigt att man kan 

behärska den dramaturgiska disciplinen, detta handlar om att balansera såväl privat som 

offentligt framträdande samt att kunna styra röst och ansiktsuttryck för att anta ett passande 

uttryck till rollen. Detta använder sig samtliga informanter av när de talar om hur de hanterar 

otrevliga kunder. Även Hochschild påtalar hur viktigt det är att kunna distansera sig för att 

inte ta kritik av en missnöjd kund personligt. 

@,+*-&J/48/4%(*
 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi upplever en hel del rollintagande hos de butikssäljare vi 

studerat även om de själva har svårt att se det. Vi tror att det har att göra med att de förknippar 

rollspel som något smutsigt, att det skulle innebära att de spelar ett spel och inte är genuina, 

då detta framgår i flera av våra intervjuer. Vi tolkar informanternas upplevelse av rollen och 

deras agerande, vara något självklart som tillhör yrkesrollen och inte ett medvetet skådespel. 

 

Vi vill inte påstå att butikssäljare i sitt arbete inte är sig själva men vi ser även att det finns 

förväntningar på rollen som butikssäljare som endast kan uppfyllas om de kopplar bort sina 
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personliga känslor för att kunna agera på ett sätt passande rollen. Det bör också tilläggas att vi 

i vårt resultat funnit att säljstrategierna i organisationerna är avgörande för hur rollen formas. 

De informanter som uppgett specifika säljstrategier är också de informanter vi ser inta en roll 

oftare än de informanter som uppgett att de inte arbetar med specifika säljstrategier eller 

någon större personlig service.  

 

Slutligen skulle vi säga att yrkesrollen butikssäljare är ett yrke som kräver individer med 

mångfacetterad personlighet, en förmåga att hantera olika människor med varierande behov 

och bemötande, en förmåga att spela den roll som för situationen är mest lämpad och en 

förmåga att kunna dölja, men ändå använda sig av sina privata känslor i sitt arbete för att på så 

sätt kunna anta en professionell yrkesroll  butikssäljare!  

T7!8%1*</!H#<(),%,'!
Vi tycker att vår undersökning har varit väldigt intressant och genererat en hel del frågor som 

skulle vara intressant att utveckla vid vidare forskning. Vi tycker att det skulle vara intressant 

att ta in genusaspekten och titta på om rollintagande sker på olika sätt hos tjejer och killar. Det 

skulle även vara intressant att gå djupare in i företagens introduktion av nyanställda för att se 

hur de formar rollen av en butikssäljare. Även butikssäljarnas socioekonomiska status vore 

intressant att undersöka närmare för att se om rollintagandet och medvetenheten om den 

skiljer sig beroende på socioekonomisk bakgrund. 
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Teman: 
Företaget/Organisationen 
Beskriv din arbetsplats? 

Hur länge har du arbetet inom företaget? 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Vilka kvalifikationer eller egenskaper anser du vara viktiga för att få jobb i er organisation? 

Är det viktigt att man har ett genuint intresse för mode för att få jobb i er organisation eller 

räcker det med en serviceanda? 

Vilken är genomsnittsåldern på de anställda i butiken? Har åldern på de anställda någon 

betydelse? 

Hur ser rekryteringen i organisationen ut? 

Hur sker inskolningen av ny personal ut i er organisation? 

Tränas kundbemötande i förväg vid inskolning av ny personal i butiken? 

Finns det speciella säljstrategier i företaget? Hur ser dessa ut i sådant fall? Hur uppnår man 

som säljare dessa? 

Hur stort inflytande upplever du att du har för hur du ska utföra arbetet? 

 

Arbetsmarknad 
Är det viktigt att man har ett genuint intresse för mode för att få jobb i er organisation eller 

räcker det med en serviceanda? 

Vilken är genomsnittsåldern på de anställda i butiken? Har åldern på de anställda någon 

betydelse? 

Innan du fick ditt nuvarande arbete hade du tidigare erfarenheter av att ha jobbat med kläder 

eller mode? 

Vet du något om hur arbetsmarknaden ser ut för anställda inom kläd/modebutiker? 

Har du själv en karriärplan? Och i så fall hur ser den ut? 

Hur ser din subjektiva upplevelse av din samhällsstatus ut? 

 

Roller 
Beskriv din roll på företaget? 

Vad var det som fick dig att börja jobba med kläder från början? 
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Hur intresserad är du av mode själv? Läser du tidningar, bloggar, går på mässor? 

(Upplever du att du spelar en roll på din arbetsplats?) 

Vad kännetecknar denna roll? Hur mycket av företaget representerar denna roll och hur 

mycket av dig själv återspeglas i denna roll? 

Är du medveten om din roll som butiksanställd? Hur yttrar det sig? Upprätthålls denna roll 

under hela arbetsdagen eller endast vid interaktion med kunder? 

Hur ser interaktionen med kollegor ut på arbetsplatsen? Professionell/Vänskaplig? 

Förväntas det från företagets sida att du spelar denna roll eller är det något som sker på eget 

initiativ? 

Är detta rollövertagande medvetet eller sker det omedvetet? 

Antar du olika roller vid interaktion med olika kunder? 

Hur hanterar du trevliga/otrevliga kunder? 

Vilken inflytande tror du att du som butiksanställd har på kunden? Har du inflytande över 

kundens beslut om vad denne ska handla i butiken? 

Finns det explicita/implicita regler över hur man bör klä sig på er arbetsplats? 

Upplever du att du är en förebild för kunderna modemässigt? Och hur hanterar du det? 

 

Kompletterande frågor 
Finns det någon tanke bakom den geografiska placeringen av butiken? 

Finns det en gräns för hur personlig man som butikssäljare mot gentemot kund? 

Upplever du konflikt mellan din yrkesroll och privatroll?  

 

 

!

!

!

!
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Nedan följer en utförligare presentation av våra informanter, samt de butiker de arbetar i. 

Namnen är fiktiva och vi benämner butikerna utifrån deras karaktär, exklusiv butik, 

mellanprisbutik eller budgetbutik samt om dessa är kedjor eller fristående butiker. 

 

Emma  

Emma är 26 år och jobbar i en stor kedja i ett köpcenter i Stockholm. Företaget är en kedja 

och har flertalet butiker i Sverige och runt om i Europa. Butiken är enligt vår klassificering en 

så kallad budgetbutik. Emma beskriver butiken som en butik med lite billigare kläder med 

mycket varor in och ut i ett högt tempo. Hon jobbar heltid som butikschef och har jobbat 3 år i 

företaget och totalt 6 år inom klädbranschen. Målgruppen för denna butik är tjejer från de 

yngre tonåren och upp till trettioårsåldern.  

 

Anna  

Anna är 25 år och jobbar som butikssäljare i en galleria i centrala Stockholm. Butiken som 

hon arbetar i är en relativt stor klädkedja och säljer de flesta av butikens egna märken dock 

inte alla externa märken som butiken arbetar med. Annas arbetsplats är enligt vår 

klassificering en mellanprisbutik och Anna själv beskriver den butik hon jobbar i vara en 

medelstor butik med ett högt arbetstempo med stressig miljö. Som butikssäljare har Anna 

arbetet i 4 år och totalt 6 år inom klädbranschen, hon arbetar på en deltidsanställning och 

började på företagets centrallager. Butiken riktar sig till killar och tjejer från tonåren till övre 

medelåldern med mode- och trendinriktade kläder.  

 

Caroline 

Caroline är 31 år och arbetar i en mindre kedja i Stockholms innerstad. Företaget har totalt ca 

20 anställda. Hon arbetar som butikschef och har arbetat inom företaget i 11 år varav de 7 

senaste har varit heltid. Butiken kännetecknas av att de säljer mode och trendinriktade kläder 

från en mängd olika märken och de riktar sig till både tjejer och killar i åldrarna 25-35 år.  
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Maria 

Maria är 25 år och har sin arbetsplats i ett större köpcentrum i Stockholm. Maria arbetar som 

butikschef i en mindre butik där företagets två egna märken säljs. Sedan ett år tillbaka arbetar 

Maria som butikschef men har arbetat totalt fyra år i företaget. I butiken är det endast Maria 

som arbetar på heltid, tre butikssäljare arbetar på en deltidsanställning. Butiken är enligt vår 

klassificering en mellanprisbutik och ingår i en butikskedja. Butiken är trendmedveten och 

säljer herr och damkläder, och säljer enbart som nämnt butikens två egna märken.   

 

Julia  

Julia är 24 år och arbetar i en större klädkedja i Leeds, England. Företaget finns beläget i 

större städer runt om i England, samt har ett varuhus i Dubai och nyligen stängt i Singapore. 

Julia beskriver sin arbetsplats som en klädkedja med ett exklusivt mode med olika designers. 

Förr sålde de även företagets egna kläder men idag ligger fokus på designerkläder. Julia har 

arbetat som butikssäljare i företaget i ett och ett halvt år och totalt tre år inom klädbranschen. 

Klädkedjan är enligt vår klassificering en exklusiv butik. Företaget kännetecknas av att de 

säljer kläder från olika designers inom high-fashion och är väldigt mode- och trendinriktade.  

 

Sofia 

Sofia är 38 år och jobbar i en mindre butik i centrala Stockholm som enligt vår klassificering 

är en exklusiv butik. Företaget har endast en butik med 7 anställda varav vissa jobbar deltid. 

Sofia jobbar som butikschef och har arbetat 7 år i företaget och totalt 18 år inom 

klädbranschen. Butiken kännetecknas av dyra, exklusiva internationella märken men de säljer 

även kläder från svenska designers. Förutom butikens egen försäljning av kläder så är de även 

agenter för cirka 10 märken som de säljer vidare till andra butiker. 

 

!

!
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1. ROLL 

1.1 Yrkesroll/pratar om sig själv i yrkesrollen butiksäljare 
1.1.1 Ålder 

1.1.1.1 Själv 
1.1.1.2 Anställda kollegor 
1.1.1.3 Kunder 

1.2 Privat roll  
1.3 Kännetecken  

1.3.1 Från företaget  
1.3.2  Från sig själv 
1.3.3  Modeintresse 
 

2. FASAD 
2.1  Meriter 

2.1.1 Egenskaper  
2.1.1.1 Inre 
2.1.1.2 Yttre (ex. utseende, stil)  

2.1.2 Kvalifikationer 
2.1.3 Varför detta jobb? (Ex. roligt?) 

2.2 Säljstrategier  
2.3 Rekrytering  

2.3.1 Selekterar ansökningar 
2.3.2 Introduktion av nyanställd  

2.4  Kännetecken butik 
2.4.1 Prisläge 
2.4.2 Typ av kläder 
2.4.3 Placering 

 
3. ARBETSMARKNAD 

3.1 Status 
3.1.1 Negativ  
3.1.2 Positiv  
3.1.3 Läge på arbetsmarknad  

3.2 Karriärplan 
3.3 Meriterande erfarenheter  

3.3.1 Egenskaper 
3.3.2 Tidigare arbeten  

 
4. INTERAKTION 

4.1 Med kollegor 
4.2 Kunder 
4.3 Gränser  

 


