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Sammanfattning 

Med det levnadssätt vi människor har idag krävs det femtio procent mer naturresurser 
än vad jorden har att erbjuda. Att det krävs en förändring syns bland Sveriges företag 
där 8 av 10 företagare nu väljer att arbeta med hållbarhet i någon form. Men samtidigt 

fortsätter vi i Sverige att öka vår miljöpåverkan, därför behövs förändring. Trots att fler 
individer har positiva hållbara attityder och en ökad medvetenhet om vår miljöpåverkan 

väljer inte mer än fem procent att konsumera hållbara produkter. Studier utförda på 
konsumtion visar att det finns ett gap mellan konsumentens attityd och beteende, då 
konsumenten inte väljer att köpa en hållbar vara trots hållbara attityder. Studier har 

funnit att det finns upplevda barriärer som försvårar att individens attityder 
överensstämmer med dennes beteende. För att förändra svenskars konsumtion menar vi 

att fokus bör flyttas och även innefatta försäljaren som individ, då dennes kunskap och 
hjälp efterfrågas av kunden och är en viktig del i köpsituationen. Då vi vet mycket om 
den ena individen i köpsituationen vill vi därför skifta fokus till den individ vi inte vet 

så mycket om, nämligen försäljaren. Vi har undersökt försäljarens kommunikation av 
hållbara varor, då förståelsen om försäljarens upplevda barriärer är begränsad. 

Ovanstående resonemang har resulterat i att vi har ställt oss frågan:  

Vad kan påverka försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden? 
 

Vi fokuserar på försäljaren som individ med hållbarhet som ett övergripande tema och 
har använt oss av en kvalitativ forskningsansats. Vi har tagit hjälp av studier gjorda på 

attityd-beteendegapet hos konsumenten för att se om de barriärer som återfunnits hos 
konsumenten, när det kommer till konsumtion av hållbara varor, även går att återfinna 
hos försäljaren. Vi har även tagit hjälp av studier utförda inom etiskt beteende och andra 

studier på individens beteende för att få inblick i vad som påverkar människan att agera 
på ett visst sätt.  

 
Empirinsamlingen utförs med hjälp av intervjuer på 12 försäljare på fyra olika företag i 
Umeå. I analysen av empirin framkommer att yttre barriärer som påverkar försäljarens 

kommunikation av hållbara varor till kunden är organisation, leverantör, produkt och 
yrkesroll. Inre barriärer som påverkar kommunikationen till kunden är personliga 

värderingar och produktuppfattning. En övergripande barriär är problemets intensitet 
vilken syftar till att försäljaren måste uppfatta produkters miljöpåverkan som ett 
problem för att kunna kommunicera fördelarna med hållbara produkter till kunden. 

Ingen större skillnad uppfattades mellan de olika branscherna när det kommer till vad 
som påverkar försäljaren vid kommunikation av hållbara varor.  

 
Studien bidrar till att öka förståelsen för vilka barriärer en försäljare kan uppleva för att 
kommunicera hållbara varor. Företag kan använda sig av studien för att uppmärksamma 

och arbeta för att minska de barriärer som finns hos försäljaren och kan på så vis få 
kunder att i större utsträckning välja hållbara varor framför andra och därmed bidra till 

en mer hållbar värld.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi människor lever över våra naturtillgångar, med det levnadssätt vi har idag skulle det 
krävas femtio procent mer naturresurser än vad jorden klarar av (Världsnaturfonden 
[WWF], 2014). Även om vi ser en drastisk ökning av den ekologiska 

livsmedelsförsäljningen (Kihlberg, 2015) fortsätter vår miljöpåverkan att öka. Sverige 
har på två år gått från plats tretton till plats tio i en kartläggning över länders ekologiska 

fotavtryck, detta resultat visar att vi i Sverige har blivit sämre på att ta vara på vår jords 
resurser (WWF, 2014). Hållbarhet eller hållbar utveckling beskrivs som ”en utveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov” (World Commission on Environment and Development 
[WCED], 1987). Medvetenheten kring miljöförstörelsens hot bland oss svenskar har 

ökat och detta har resulterat i vad som kan kallas en “megatrend”. Detta paradigmskifte, 
liksom tidigare skiften, skapar en möjlighet till konkurrensfördelar för företagen som 
företagsledare bör ta tillvara på (Lubin & Esty, 2010, s. 2-3) vilket även ses bland 

företagarna i Sverige, då hela åtta av tio företag arbetar med hållbarhetsfrågor i någon 
form (Sandow, 2014). Trots att medvetenheten bland privatpersoner ökar anses få 

konsumenter genomgående konsumera hållbara produkter (Young et al., 2010, s. 28-
29). Nyligen gjorda studier visar på att det finns hinder eller barriärer som gör det 
svårare för individen att agera hållbart trots hållbara attityder (Carrington et al., 2014, 

Young et al., 2010). 
 

Människors attityder och intentioner kan skilja sig från deras beteende och handlingar. 
En studie av Young et al., (2010) visar att av de trettio procent som säger sig värna om 
miljön är det bara fem procent som senare köper miljövänligare produkter (Young et al., 

2010). När en individs attityder inte korrelerar med dennes beteende benämns det som 
attityd-beteendegapet eller intention-beteendegapet. Detta gap har främst använts till att 
studera konsumenters benägenhet att konsumera miljövänliga produkter (ex. Bray et al., 

2011, Carrington et al., 2014, Carrigan & Attalla, 2001, Chatzidakis, 2007). Tidigare 
studier på attityd-beteendegapet visar att attityder behöver kartläggas för att förstå ett 

visst köpbeteende (se ex. Young, 2010).  
 
Attityden kring miljön, klimatförändringar och miljöpåverkan hos en individ påverkas 

av tidigare erfarenheter, kunskap kring ämnet samt av familj och vänners attityder 
(Young et al., 2010). Attityd representerar individens utvärdering av ett objekt, person 

eller plats (Ajzen & Fishbein, 1977) och i studier där attityd ställs mot beteende är det 
främst objektet, exempelvis produkten, som styr om benämningar så som moral och etik 
anses vara relevanta faktorer som kan påverka om beteendet kommer att stämma 

överens med, eller skilja sig från, individens attityd. Attityder kring hållbara och etiska 
produkter kan delas in i primära och sekundära, där sekundära attityder inte är av 

samma betydelse för individen som de primära och därför inte dyker upp i individens 
medvetande i samma utsträckning (Carrington et al., 2014; Young et al., 2010). I 
vardagssituationer kan de primära och sekundära att ityderna överföras till gröna 

kriterier och prioriteringar, där primära gröna kriterier är svåra att kompromissa eller 
undgå medan sekundära i en större utsträckning kan åsidosättas om individen upplever 

att det finns hinder eller barriärer för att kunna prioritera dessa (Young et al., 2010, s. 
29). Vad som påverkar konsumentbeteendet är individuellt och situationsanpassat men 
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det finns några återkommande variabler och faktorer som kan ses som en barriär för att 
agera utifrån ens attityder.  
 

Mer övergripande barriärer som inverkar på en individs benägenhet att agera och köpa 
hållbara produkter är demografiska, yttre och inre (Kollmuss & Ayeman, 2002, s. 248-

250). Yttre barriärer upplevs för konsumenten vara brist på tillgänglig information, högt 
pris, tidsbrist och tillgänglighet (Young et al., 2010). En underlättande faktor vid köp av 
hållbara produkter är specialiserad och trovärdig information (Young et al., 2010, s. 27-

28). Barriärer och underlättande faktorer kan dock variera beroende på vilken 
produktkategori produkten tillhör (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250; Young, 2010, s. 

23). 
 
Vid köp av varor som köps mer sällan, så som möbler och vitvaror, lägger kunden ofta 

ned mycket tid på att jämföra och samla information om produkten, vid försäljning av 
sådana varor krävs mer hjälp från försäljare för att underlätta beslutsfattandet för 

kunden (Kotler & Armstrong, 2010,s. 250). Dessa produktkategorier kommer 
hädanefter i studien att benämnas som sällanköpsvaror. Varor som konsumeras mer 
frekvent kallas för bekvämlighetsvaror eller dagligvaror och kräver ingen större 

ansträngning från kunden (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250).  
  

Olika produktkategorier kräver därmed olika mycket ansträngning från kundens sida. 
Konsumenten kan även uppleva ett visst engagemang vid val av produkt, Zaichkowsky 
(1985, s. 342) beskriver en konsuments engagemang i produkten som individens 

upplevda relevans av produkten utifrån dennes värderingar, intressen och behov. I 
samma studie delas det engagemang som produktköpet medför till ind ividen in i tre 
kategorier; högt, medium och lågt, där en tvättmaskin, som för en privatperson kan 

anses vara en sällanköpsvara, medför ett högre engagemang än vad dagligvaror så som 
livsmedel gör. Ett högre engagemang ger en ökad betydelse att få mer information om 

produkten, att alternativ till produkten ska kunna ges samt en ökad betydelse för 
varumärket (Zaichkowsky, 1985, s. 347-348). Sällanköpsvaror medför därför ett högre 
engagemang som resulterar i att konsumenten upplever en ökad betydelse för 

produkternas varumärke, att alternativ till produkten ska kunna erbjudas samt ökad 
betydelse för information om produkten än vid frekventa köp (Zaichkowsky, 1985, s. 

347-348).  
 
Information om produkten går att få på flera olika sätt, dels genom marknadsföring så 

som annonser och tv-reklam men marknadsföring är även hur personal och företag 
bemöter kunden i kundmötet (Grönroos, 2008, s. 289). All personal med kundkontakt 

kan påverka kundnöjdheten, kundrelationen och kundens upplevda kvalitet samt vinsten 
enligt Gummesson (1991, s. 60). Vidare anses personal med kundkontakt vara 
deltidsmarknadsförare, det vill säga att de marknadsför företaget utan att vara anställda 

som marknadsförare. Även Wilson et al., (2012, s. 249) menar att alla anställda med 
kundkontakt är marknadsförare, varumärket och organisationen i kundens ögon. Därför 

blir försäljaren, som har mycket kontakt med kunden vid försäljning av sällanköpsvaror, 
en deltidsmarknadsförare för företaget. Grönroos (2008, s. 90) beskriver sanningens 
ögonblick, vilket är det ögonblick där företaget har en chans att visa kunden vad de har 

att erbjuda. Här blir kommunikationen och bemötandet från företagets sida en viktig del 
i att skapa en bra relation till kunden. Personalens attityder, engagemang och 

prestationer har därför en stor betydelse för företagets marknadsföring (Grönroos, 2008, 
s. 47). Till exempel värdesätts försäljarens passion för produkten hos konsumenten, 
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detta då informationssamhället möjliggör för konsumenten att själv ta reda på viss 
information om produkten vilket medför att de förväntar sig någonting extra från 
försäljaren (Muzzell, 2015). Det krävs även att försäljaren som konsumenten möter är 

välutbildad och kan mer om produkten än konsumenten själv (Jones et al., 2005, s. 106). 
Det visade sig till exempel i en studie av Sammer och Wustenhagen (2006, s. 196) att 

extravärdet som en energisnål produkt medför uppmärksammas bättre av konsumenten 
om försäljaren har kunskap om den produkt som säljs.   
 

Genom kommunikation kan den personal som har kundkontakt vara med och påverka 
kunden positivt eller negativt. Personal med kundkontakt representerar dessutom 

företaget de arbetar för, hur personalen beter sig framför kunderna är därför viktigt 
(Grönroos, 2008, s. 289; Wilson et al., 2012, s. 247). Då samhället kräver mer 
transparens hos företag är det viktigt att försäljare är vaksamma och observanta i sin 

framställning och hur de lägger fram argument till kunden då deras beteende kan vara 
avgörande vid försäljning (Jones et al., 2005, s. 109). Detta innebär att företag sätter upp 

regler för vad som bör framhållas eller inte framhållas vid försäljning (Ferrell et al., 
2007, s. 294). Det är då av vikt att försäljaren ger korrekt information om produktens 
prestation samt att försäljaren kan hantera eventuell oetisk efterfrågan från kunden 

(Jones et al., 2005, s. 109). 
 

Inom Sales Management litteraturen är motivation, belöningssystem och utbildning 
faktorer som företag använder sig av för att få försäljare att upprätthålla en säljetik i 
linje med företagets varumärke och vision (Jones et al., 2005, s. 109; Wilson et al., 

2012; Jobber & Lancaster, 2012). Försäljare förväntas agera utifrån riktlinjer och 
uppsatta mål från företaget samtidigt som försäljare ofta arbetar under eget ansvar och 
fokus ligger på att generera intäkter till företaget, vilket kan resultera i en upplevd press 

på individen att prestera (Dubinsky & Ingram, 1984; Román & Munuera, 2005, s. 474; 
Slater & Olson, 2000, s. 187). Vad som motiverar försäljaren att prestera vid försäljning 

är både individuella samt organisatoriska faktorer, så som individens begåvning och 
organisationens arbetsmiljö (Churchill et al., 1985, s. 113; Walker et al., 1977). Det är 
även viktigt att se till behovet hos kunderna för att kunna möta efterfrågan och få en bra 

kundrelation (Chen & Popovich, 2003, s. 673; Jones et al., 2005), då det krävs kunder 
för att få intäkter. Litteraturen har därför fokuserat på hur personalens beteende kan 

påverka kundnöjdheten och kundens lojalitet för att kunna öka tillväxten och vinsten i 
företaget (Wilson et al., 2012, s. 251).  
   

I försäljningssituationen finns därmed en press att göra både företag och kund nöjda, 
vilket betyder att försäljaren behöver göra ett val i hur den ska agera. Påverkan från 

många håll kan innebära att ett etiskt problem kan uppstå, att försäljaren måste avgöra 
vad som är rätt eller fel i en situation (Ferrell et al., 2007, s. 294). Som vi tidigare nämnt 
är det viktigt att försäljaren ger korrekt information då detta är någonting som kunden 

värderar högt, vidare värderas omtanke om miljö och samhälleliga problem av kunden 
(Ferrell et al., 2007 s. 294). Att göra alla nöjda, kund som företag, kan resultera i en 

rollkonflikt hos försäljaren. Om denna rollkonflikt skulle minska skulle det resultera i 
att försäljaren trivs bättre på arbetsplatsen vilket i sig ger gladare kunder och på så vis 
ökad försäljning (Dubinsky & Ingram, 1984).   

 
Att avgöra vad som är rätt och fel i en situation och sedan ta ett beslut vilket kan 

resultera i ett etiskt beteende är någonting vi anser att försäljare utsätts för. 
Organisationen, yrket, intressenter och det sociala sammanhanget individen befinner sig 
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i har visat sig påverka hur etiskt individen beter sig (Hunt & Vitell, 2006; Ferrell et al., 
2007; Ferrell & Gresham, 1985; McClaren, 2000). Dessa är några yttre faktorer som 
påverkar det etiska beslutet och beteendet hos individen, men även inre faktorer så som 

individuella värderingar, attityder, erfarenhet, ålder, rolluppfattning och utbildning kan 
spela in på vilket beslut som tas och hur individen sedan beter sig (Hunt & Vitell, 2006; 

Ferrell et al., 2007; Ferrell & Gresham, 1985; McClaren, 2000; Román & Munuera, 
2005). Att försäljarens prestationer och etiska beteende påverkas av olika faktorer ger 
oss en uppfattning om vad vi kan utgå från när vi skapar oss en förståelse för vad som 

påverkar försäljarens kommunikation.  
 

Vi anser att det krävs en förändring av konsumtion för att vi i Sverige ska minska 
landets ekologiska fotavtryck. Vi menar att ett flyttat fokus från konsumentens at tityder 
och köpbeteende till försäljarens attityder och beteende kan vara en viktig del i att 

förändra konsumtionen av icke hållbara varor, då försäljare är en viktig del i kundmötet 
och kan påverka kunden både negativt och positivt. I försäljningssituatio nen av 

sällanköpsvaror kräver konsumenten mer information om produkten vidare efterfrågas 
hjälp av försäljaren i större utsträckning än vid dagligvaror samt att flera alternativ ska 
kunna erbjudas. Vi tror att försäljaren har större möjlighet att förändra konsumtionen i 

en bransch som säljer sällanköpsvaror än dagligvaror, då konsumenten är i större behov 
av försäljaren. Branscher som säljer sällanköpsvaror, där olika alternativ av hållbara 

varor finns tillgängliga, är därför av intresse för oss. Detta då försäljaren ska kunna välja 
vilka varor som kommuniceras till kunden. Branscher som säljer sällanköpsvaror är 
bland annat vitvarubranschen och färg- och tapetbranschen. Med hjälp av dessa 

branscher vill vi få förståelse för vilka upplevda inre och yttre barriärer som kan finnas 
hos försäljaren att kommunicera hållbara sällanköpsvaror i möte med kund genom att 
sätta försäljaren i fokus istället för konsumenten. Detta då en avsaknad av förståelse 

kring inre och yttre barriärer vid försäljning av hållbara varor återfunnits, då tidigare 
studier kring attiyd-beteendegapet enbart fokuserat på barriärer vid konsumtion av 

hållbara varor. En ökad förståelse kring barriärer vid försäljning kan ge företag som 
säljer sällanköpsvaror en ökad konkurrenskraft och kunskap om försäljarens benägenhet 
att kommunicera hållbara varor till kunden samt resultera i ett nytt område inom Sales 

Management forskningen, för att främja en hållbar konsumtion.  
 

1.2 Problemformulering 

Utifrån ovanstående resonemang har vi kommit fram till frågeställningen: 

 
Vad kan påverka försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse för vilka upplevda inre och yttre barriärer som 
kan finnas hos försäljaren vid kommunikation av hållbara sällanköpsvaror i möte med 

kund. Vidare syftar studien till att skapa förståelse för om skillnader av yttre barriärer 
hos försäljaren återfinns inom olika branscher samt om dessa skillnader påverkar 
försäljarens kommunikation av hållbara varor.  

 
Delsyfte: Att ge praktiska rekommendationer till företag om försäljarens roll för 

kundens val av hållbara varor 
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

2.1 Förförståelse 

Vi som skriver denna uppsats är båda engagerade i miljöfrågor samt aktiva inom 
miljöorganisationer på vår fritid. Vi har båda erfarenhet av försäljning inom 
livsmedelsbranschen samt i Business-to-Business sammanhang som innesäljare. Vi har 

arbetat inom servicebranschen i många år där vi frekvent varit i kontakt med och 
kommunicerat till kund. Vi som skriver studien läser vårt sista år på 

civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Under åren på 
Handelshögskolan har vi läst kurser som gett oss kunskap om marknadsföring, kundens 
köpbeslut och kommunikation. Vi har även behandlat företags etiska och hållbara beslut 

samt lärt oss mycket om ledarskap och organisation. Våra genomförda studier har gett 
oss inblick i och förståelse för organisationer och hur de arbetar med marknadsföring, 

service och kundhantering för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Dessa 
erfarenheter kallas även förstahandsförståelse vilket är information som individen har 
om ämnet, insamlat genom personliga erfarenheter och är en del av den teoretiska 

förförståelsen (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vid intervjutillfälle har erfarenheter 
från våra studier resulterat i följdfrågor som utformats under intervjun.  

 
Den andra delen av den teoretiska förförståelsen kallas andrahandsförförståelse och 
innefattar den information om studiens ämne som samlats in från exempelvis 

föreläsningar, forskarrapporter eller läroböcker. Detta kan ses som den viktigaste delen i 
förförståelsen då det blir grunden till hur forskaren kommer att se på den empiriska 

verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s.76). Att ha en teoretisk förförståelse kan 
underlätta för att få access hos företag, då få företag skulle välkomna någon som inte 
kan redogöra för vad det är som ska undersökas (Johansson Lindfors, 1993, s. 80). Vi 

har innan mötet med företagen exempelvis skapat oss kunskap om att kunden sätts i 
fokus vid utformandet av strategier rörande bland annat personal som möter kund samt 
att försäljarens främsta fokus är på transaktionen, att sälja varor. Då den teoretiska 

förförståelse ger ökad kunskap inom det teoretiska fältet kan en studie som genomförs 
utan denna förståelse i vissa fall anklagas för att vara oreflekterad (Johansson Lindfors, 

1993, s. 80). Vi vill att studien ska tillföra kunskap till Sales Management forskningen 
och bör då ha kunskap om området innan vi börjar insamlingen av empirin, vilket vi har 
fått genom litteratur och artiklar inom ämnet.   

2.2 Kunskap- och verklighetssyn 

I vår studie kommer vi att genom tolkning försöka förstå vad som kan påverka 

försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden. Då vi i studien tolkar det vi 
undersöker är vår kunskapssyn hermeneutiskt. Den hermeneutiska kunskapssyn 

förhåller sig till vetenskapen på ett subjektivt sätt, där forskarens synvinkel och tolkning 
av företeelsen utgör det subjektiva (Bryman, 2011, s. 507-508; Johansson Lindfors, 
1993, s. 44-45). Den hermeneutiska kunskapssynen blir tydlig då vår förförståelse 

innehåller egna erfarenheter inom ämnet vilket gör det svårt att vara helt objektiva i våra 
tolkningar. Att tolka i kvalitativa studier innebär att skapa en generell förståelse för det 

fenomen som studeras och ge en bättre bild till andra som också är intresserade av 
området (Alvehus, 2013, s. 22). Att förstå ett sammanhang innebär att det skapas 
kunskap om bland annat betydelser, innebörder, kontextburna meningar samt sociala 

konstruktioner (Johansson Lindfors, 1993, s. 57). Med hjälp av den hermeneutiska 
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kunskapssynen vill vi få förståelse kring försäljaren som individ i sitt sammanhang, där 
sociala konstruktioner och kontextburna meningar kan finnas. Vi menar att en förståelse 
kring sociala konstruktioner och kontextburna meningar som kan finnas i försäljarens 

sammanhang är av vikt när vi ska undersöka och förstå eventuella skillnader av yttre 
barriär mellan branscher och hur dessa påverkar försäljarens kommunikation av hållbara 

varor. 
 
En ontologisk verklighetssyn innefattar en individs uppfattning om den sociala 

verkligheten och de sociala aktörerna i den, där individen antingen anser att sociala 
aktörer bygger den sociala verkligheten via uppfattningar och handlingar, eller att  

individen ser uppfattningar och handlingar som objektiva där sociala aktörer inte kan 
påverka den yttre verkligheten (Bryman, 2008, s. 35-36). Vi menar att sociala aktörer 
kan och har skapat sociala företeelser då vi redan tidigt i studien nämner attityders 

påverkan på individens handlingar och hur vår påverkan på jordens resurser har gjort 
människan mer medveten, vilket skapat en “megatrend” där organisationer i större 

utsträckning arbetar med frågor rörande miljön. Vi har tidigare diskuterat att attityder är 
beroende och påverkade av sitt sammanhang. Därför anser vi att kontextens betydelse 
för en försäljares agerande är viktig. Vi anser att det därför behövs en verklighetssyn där 

hänsyn tas till ett större sammanhang och detta gör konstruktionismen. Kons truktionism 
menar att människan skapar sociala objekt och den sociala verklighet denne befinner sig 

i (Bryman, 2008, s. 36-37). Vidare menar konstruktionismen att organisationens 
riktlinjer och förväntade roller inte tar i beaktning de roller och riktlinje r som måste få 
utformas i det vardagliga samspelet mellan sociala aktörer, riktlinjer skapas istället 

utifrån förutsättningen att alla organisationer ser likadana ut. I linje med 
konstruktionismen anser vi att det finns skillnader mellan de branscher vi undersöker, 
då de anställda är med och skapar den sociala verkligheten, tillika arbetsklimatet. Därför 

vill vi, med hjälp av konstruktionismen, sätta oss in i försäljarens sammanhang för att 
förstå vad som kan påverka dennes kommunikation av hållbara varor t ill kunden. 

2.3 Angreppssätt  

Vid ett deduktivt angreppsätt närmar sig studien teorin med hjälp av den skapade bild 

av verkligheten som tidigare forskning har givit (Johansson Lindfors, 1993, s. 56), detta 
genom att till exempel testa hypoteser eller modeller skapade från tidigare forskning 
(Bryman, 2011, s. 26-27). Även om vi till stor del utgår från teorin är vår teoretiska 

referensram mer stöttande än teoritestande och ger oss en förståelse för det område vi 
undersöker. Vi använder oss till exempel av attityd-beteendegapet när vi utformar våra 

intervjufrågor men kommer inte att använda attityd-beteendegapet för att ställa upp och 
testa hypoteser. Vi har med hjälp av den deduktiva ansatsen uppmärksammat att det 
saknas kunskap om vårt valda problemområde inom Sales Management-litteraturen. 

2.4 Kvalitativ forskningsstrategi 

Då vi vill förstå vad som påverkar försäljaren att kommunicera hållbara varor till 

kunden behöver vi komma så nära försäljaren som möjligt, detta då det enligt Holme & 
Solvang (2012, s. 92) finns företeelser som är svåra att förstå om den som undersöker 
dem inte sätter sig in i specifika och relevanta situationer. Då förståelsen för försäljaren 

i sitt sammanhang i relation till attityd-beteendegapet är ett relativt outforskat område 
behöver vi få försäljarens egna berättelser för att få en förståelse om vad som kan 

påverka försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden. Att skapa en djupare 
förståelse kring bland annat kontexter och sociala konstruktioner anses vara en av 
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fördelarna med en kvalitativ forskningsstrategi (Dalen, 2015, s. 15). Relevansen av att 
beakta kontext och sociala konstruktioner i denna studie styrks av den kritik som har 
riktats mot tidigare studier om attityd-beteendegapet då dessa inte tar hänsyn till sociala  

konstruktioner och kontext (se ex. Caruana, 2015). En hermeneutisk kunskapssyn 
innebär att vi kommer tolka det vi undersöker, en kvalitativ forskningsstrategi kommer 

därmed att göra det enklare att få en djupare och mer komplett bild av verkligheten då vi 
till exempel kan välja att ställa följdfrågor i en intervjusituation.  
 

Tidigare studier gjorda på relationen mellan attityd och beteende har utförts med 
kvantitativ metod (Kollmuss & Ayeman, 2002) och dessutom undersöks attityder med 

fördel med en kvantitativ ansats (Johansson Lindfors, 1993, s. 112), vilket kan anses 
skapa vissa tveksamheter kring valet att utföra denna studie med en kvalitativ 
forskningsstrategi. Dock har nyare studier riktat kritik mot att kvantitativ metod 

används i sammanhang av attityd-beteendegapet då dessa studier haft en avsaknad av 
kontextuella faktorer (se ex. Auger & Devinney, 2007). Detta samt att studier gjorda på 

2000-talets senare hälft och framåt främst har genomförts med en kvalitativ metod 
styrker vårt val av metod. Kvantitativa metoder har även använts i studier gjorda på 
försäljarens prestationer, ett exempel är Churchill, Ford och Walkers studie från 1985. I 

den studien kunde bara måttliga korrelationer mellan försäljares prestationer och olika 
faktorer så som organisatoriska, personliga och anlag uppmätas (Churchill et al., 1985). 

Att bara måttliga samband uppkommit behöver inte betyda att det inte finns skäl till att 
fortsatt undersöka faktorer som påverkar försäljaren. Vi anser att vi med en kvalitativ 
ansats kan gå in djupare i sammanhanget och få en bättre bild av försäljarens verklighet 

och på så sätt finna ny information som tidigare studier inte uppmärksammat med en 
kvantitativ ansats. 

2.5 Litteraturstudie 

Genom den deduktiva ansatsen söker vi förståelse om vår problemformulering ”Vad kan 
påverka försäljarens kommunikation av hållbara varor till kund?” genom att skapa en 

teoretiskreferensram som ger oss kunskap om tidigare studier i vilket ligger till grund i 
utformandet av intervjuguiden som ska resultera i att vi får in relevant empiri.  

 
Den teoretiska referensram vi har skapat bygger på primärlitteratur. Primärlitteratur kan 
exempelvis vara vetenskapliga artiklar där primär data samlats in under studiens gång 

(Alvehus, 2013, s. 34-35). Sekundärdata har i vissa fall använts där vi avsett att 
presentera en mer övergripande bild av utvecklingen inom forskningsområdet. Den 

sekundärlitteratur vi utgått från är kurslitteratur och böcker inom vissa specifika 
områden samt metaanalysartiklar där andras studier sammanställts och analyserats. 
Både vid litteratursökning av primär- och sekundärlitteratur har vi utgått från vissa 

kriterier, sådana som att finna artiklar som är nyligen publicerade eller, i de fall där det 
ej gått, finna artiklar som fortfarande är aktuella och nyligen citerats i publicerade 

artiklar. Ytterligare kriterier har varit antalet citeringar samt vilken tidning eller förlag 
som publicerat litteraturen. Vi har främst sökt vetenskapliga artiklar via 
samlingsdatabasen Google Scholar, vidare har vi sökt direk t via enskilda databaser 

sådana som ScienceDirect, EmeraldInsight och Sage Journals. De sökord vi initialt har 
använt oss av är sales management, sales person, sales performance, performance, 

sales ethics, ethics, attitude – behavior, för att sedan söka efter specifika författare, 
artiklar eller begrepp utifrån läst material eller från referenslistor funna i tidigare läst 
litteratur. 
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2.6 Källkritik 

För att skapa en trovärdig teoretisk referensram där en saklig bild ges kring de teorier 
som presenteras har vi valt att fokusera på vetenskapliga artiklar med olika perspektiv 

inom exempelvis attityd-beteendegapet samt påvisa eventuell kritik som riktats mot 
modellerna. Relationen mellan attityd och beteende presenteras i den teoretiska 

referensramen dels via forskningens teoriutveckling, dels den kritik som uppstått samt 
flera nyare studier som visar på skilda barriärer och faktorer som kan påverka.  
 

Vi har utgått från att ha, i den mån det går, nyutkomna och välciterade källor för att vår 
studie ska vara aktuell. I vissa fall har det inte gått att finna litteratur från senare år. Ett 

exempel på detta är inom Sales Performance, där senare vetenskapliga artiklar (se ex. 
Román & Munuera, 2005) refererat tillbaka till grundkällan (se ex. Churchill et al., 
1985). I dessa lägen har vi valt att använda grundkällan som publicerats för tjugo år 

sedan med tillägg av eventuella revideringar.  
 

I de fall där grundkällan inte gått att finna har vi valt att använda oss av sekundärkällor, 
då oftast av samma författare som i senare publicerade artiklar har sammanställt dennes 
egna tidigare teori.  Ett exempel är Shurr (1987 refererad i Moncrief & Marshall 2004, 

s. 14). Vi använder oss av Shurr för att tydliggöra hur synen på försäljning har 
förändrats under åren och till det ändamålet anser vi att en sekundärkälla av detta slag är 

rimlig. Detsamma gäller Theory of Planned Behavior, TPB av Ajzen 1985 där 
ursprungskällans fulltext ej har gått att få tag på, där har vi istället valt att hänvisa till 
Ajzen & Fishbein senare artiklar där modellen beskrivs. Ytterligare en källa där 

diskussion har förts om källan är pålitlig och relevant är Hunt och Vitells reviderade 
modell från 1993. Originalkällan till den reviderade modellen är från 1985 och går ej att 

återfinna. Dock är den reviderade modellen från 1993 omtalad och citerad i många 
artiklar samt att den tas upp i Hunt och Vitells artikel från 2006. Vi menar därför att 
artikeln bör kunna anses vara av fortsatt relevans då den fortsatt att användas även vid 

senare publicerade artiklar. Avslutningsvis har vi valt att vi vissa fall använda oss av 
sekundärlitteratur i form av metaanalyser (se ex. Kollmuss & Agyeman, 2002; 

McClaren, 2000) där författaren har sammanställt och tolkat primärlitteratur, i dessa fall 
har vi refererat till författaren av sekundärlitteraturen då informationen är dennes 
tolkning och sammanställning. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Överblick  

För att få en tydligare förståelse för vad som påverkar försäljarens kommunikation har 
vi tagit hjälp av studier om attityd-beteendegapet samt studier som undersökt vad som 
påverkar individens etiska beteende och beslutsfattande samt individens prestationer. 

Litteraturen nämner ett antal olika inre och yttre barriärer som påverkar individens 
beteende i någon utsträckning. Baserat på den vad vi funnit i litteraturen har vi skapat en 

modell över hur vi anser att teorierna relaterar till varandra.  

 
Den svarta boxen är försäljaren och det outforskade område vi närmar oss med hjälp av 

vår empiriinsamling, det vill säga det vi inte redan funnit i teorier.  De inre och yttre 
barriärerna är vad vi vet påverkar individen i andra sammanhang men inte i vår 

situation. Vår teoretiska referensram ger oss större förståelse för hållbarhet och 
miljöfrågor vid konsumtion, samt hur utvecklingen inom Sales Management har sett ut 
och var den befinner sig idag. Referensramen hjälper oss även att få en inblick i vilka 

inre och yttre barriärer som skulle kunna påverka försäljarens beteende och 
kommunikation i kundmötet. Vi börjar i det övergripande temat hållbarhet, för att sedan 

beskriva inre och yttre barriärer funna i attityd-beteendegapet, presenterar Sales 
Management-utvecklingen och avslutningsvis presenterar vi inre och yttre barriärer som 
påverkar försäljarens etiska beslut och prestationer.  

 

3.2 Ett hållbart perspektiv 

Då vi väljer ett övergripande tema i form av hållbarhet, som inte direkt är relaterat till 
försäljarens kommunikation anser vi att begreppet bör förtydligas och kopplas till 

försäljarens yrkesroll. Detta gör vi genom att först skapa en övergripande bild av 
hållbarhet och hur en hållbar utveckling kan vara relaterat till företag för att sedan 
beskriva produkten som försäljaren avser att sälja samt vad som i denna studie betraktas 

som en hållbar produkt. 
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3.2.1 Definition av hållbarhet 

Hållbar utveckling blev ett vedertaget begrepp efter Brundtlandsrapporten eller Vår 
gemensamma framtid, där definitionen lyder: ”en utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(WCED, 1987). Denna definition, som än idag är välanvänd, är bara en av många och 
kan anses vara bred i sin beskrivning då den inte konkretiserar begreppet. För att närma 

sig organisationens roll i den hållbara utvecklingen kan begreppet definieras som att 
möta behovet hos företagets direkta och indirekta intressenter utan att äventyra 
möjligheten att möta framtida intressenters behov (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 131). I 

denna studie väljer vi att betrakta hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser 
dagens behov hos företagets direkta och indirekta intressenter utan att äventyra 

möjligheten att möta behovet hos framtida intressenters behov, i linje med hur Dyllick 
& Hockerts, (2002) ser på en hållbar utveckling. 
 

3.2.2 Företag och hållbarhet 

För att uppnå en hållbar utveckling behöver samhället, individen och företagen förstå 

och stödja innebörden av människan, miljön, resurser och utveckling samt inkludera 
aspekten av ekonomi och handel (WCED, 1987). Hållbar utveckling och hållbarhet 
utgörs av de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (se ex. 

Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132; WCED, 1987). För företag innebär dessa dimensioner 
tre principer att förhålla sig till och ta beslut därefter för att främja en hållbar utveckling 

(Crittenden et al., 2011, s. 81). De tre principerna är social equity, environmental 
integrity och economic prosperity. Den första principen syftar till att företaget ska 
arbeta på ett sådant sätt att alla aktörer och medlemmar i samhället ska ges samma 

möjlighet att nyttja samhällets resurser samt att företaget inte medvetet får agera på ett 
sådant sätt att företagets intressenter far illa (Bansal, 2005, s. 198; Crittenden et al., 

2011, s. 72). Den andra principen innebär att ett företag ska agera på ett sådant sätt att 
deras verksamhet inte ska medföra en negativ inverkan på jordens resurser och att 
resurserna måste ses som begränsade (Bansal, 2005, s. 198). Den tredje och sista 

principen innebär att företagets hållbarhetsarbete ska leda till en ökad lojalitet från 
intressenter, förbättrat företagsrykte samt ekonomisk framgång.  Vidare ska ett företag 

arbeta med ett långsiktigt perspektiv, där hållbarhet ska vara en del av företagets normer 
och mål (Crittenden et al., 2011), vilket kan liknas med det Regeringskansliet 
publicerade i en rapport (Miljö- och energidepartementet & Utrikesdepartementet, 2012, 

s. 6-7) där de menade att företag kan ses som en central motor för en hållbar tillväxt, där 
hållbarhet ska vara en given del av företagsledningens grundvärderingar och värdekedja 

samt att det krävs att den privata sektorn tar ansvar för hur deras verksamhet kan 
påverka framtiden. 
 

Sammantaget tolkar vi det som att företag och deras verksamhet är av betydelse för att 
minska samhällets miljöpåverkan samt bidra till en hållbar utveckling vilket vi menar 

styrker intresset kring val av perspektiv på vår studie. Det nämns att hållbarhet ska vara 
en given del av företagsledningens grundvärderingar samt värdekedja (Crittenden et al., 
2011; Miljö- och energidepartementet & Utrikesdepartementet, 2012, s. 6-7). Vi anser 

att även företagets personal som jobbar med kunder ska ta del av och arbeta för 
företagsledningens grundvärdering och därför är det relevant att undersöka vad som kan 

påverka försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden för att se om 
företagsledningens grundvärderingar är någonting som kommuniceras.  
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3.2.3 Hållbara sällanköpsvaror 

Vi väljer att specificera produktkategorin där vårt val av produkt återfinns, samt hur 
dessa produkter karaktäriserar sig hos individer, det vill säga vilket engagemang 
produkten medför. 

 
Då vi valt att studera vad som påverkar försäljarens kommunikation till kunden vill vi 

undersöka försäljaren i ett sammanhang där denne har mycket kundkontakt. Vid köp av 
sällanköpsvaror, så som möbler och vitvaror, lägger kunden ofta ned mycket tid på att 
jämföra och samla information om produkten, och det krävs mer hjälp från försäljare för 

att underlätta i deras beslutsfattande (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250). Varor som 
konsumeras mer frekvent kallas för bekvämlighetsvaror eller dagligvaror och kräver 

mindre ansträngning från kunden (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250). Vidare finns 
special- eller lyxvaror som förknippas med varumärkeslojalitet, då kunden ofta köper 
produkten för varumärkets skull, till exempel designkläder. Den sista produktkategorin 

är varor som kunden inte vet om men som de kommer på att de behöver när de ser 
reklam om den, till exempel försäkringar (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250). Utifrån 

dessa produktkategorier väljer vi att fokusera på sällanköpsvaror då försäljarens hjälp 
efterfrågas i större utsträckning samt att försäljare kan underlätta konsumentens 
beslutsprocess. 

 
I en studie av Zaichkowsky (1985, s. 342) beskrivs en individs engagemang i produkten 

som en persons upplevda relevans av produkten utifrån dennes värderingar, intressen 
och behov. I samma studie delas det engagemang som produktköpet medför för 
individen in i tre kategorier; högt, medium och lågt, där en tvättmaskin, som för en 

privatperson kan anses vara en sällanköpsvara, medför ett högre engagemang än vad 
dagligvaror så som livsmedel gör. Ett högre engagemang medför en ökad betydelse att 

få mer information om produkten, att alternativ till produkten ska kunna ges samt en 
ökad betydelse för varumärket (Zaichkowsky, 1985, s. 347-348). Denna information bör 
tas i beaktning när vi studerar försäljaren då vi avser att undersöka sällanköpsvaror som 

kan anses tillhöra kategorin högt engagemang, där konsumenten upplever en ökad 
betydelse för produkternas varumärke, information samt att alternativ ska kunna 

erbjudas. Detta är relevant att ta i beaktning då det möjligtvis kan komma att återspeglas 
i försäljarens kommunikation av produkterna. Köp av tvättmaskiner och andra vitvaror, 
som klassas som teknikprodukter, kan innebära en ökad upplevd risk för konsumenten 

(Young et al., 2010, s. 23). Ovan presenterade studier tyder på att ett högre engagemang 
och teknik kan resultera i en ökad upplevd risk i konsumtionssituationen, vilket inte 

återfinns hos frekventa köp med lägre risk. Vi är därför intresserade av att förstå 
beteendet hos försäljare som säljer sällanköpsvaror med ett högre pris och engagemang i 
en bransch som säljer tekniska produkter. Tekniska produkter kan exempelvis vara 

vitvaror så som tvättmaskin, frys och kylskåp (Young et al., 2010, s. 23). 
 

Det har undersökts hur konsumentbeteendet påverkas av Europeiska Unionens, EU:s 
energimärkning vid köp av vitvaror (se ex. Sammer & Wüstenhagen, 2006; Waechter et 
al., 2015). Bland annat fann en studie att konsumenten är villig att betala mer för en 

vitvara som har mindre energiförbrukning jämfört med en med högre energiförbrukning 
dock krävs det då att försäljaren är välutbildad kring vitvarans energiförbrukning för att 

kunna kommunicera ut det extra värde som energieffektiva produkter medför (Sammer 
& Wüstenhagen, 2006, s. 194, 196). Studien utfördes i Schweiz, ett land vars population 
och ekonomi kan liknas med Sveriges, detta ger oss kunskap om att efterfrågan på 

energieffektiva produkter är stor även om det resulterar i en extrakostnad för kunden. Vi 
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får även kunskap om att det krävs välutbildade försäljare vid försäljning av 
energieffektiva vitvaror. 
 

Energieffektiva varor är ett sätt att avgöra vilken påverkan produkten har på miljön. 
EUs energieffektivitetsmärkning förnyades år 2010 och är sedan dess obligatorisk på 

flertalet produkter, exempelvis vitvaror, inom EU (Waechter et al., 2015). Sammer & 
Wüstenhagen, (2006, s. 191) menar att energieffektivitetsmärkningen inte får ett så stort 
fokus vid köpsituationen vilket motsägs av Waechter et al., (2015, s. 200) som menar att 

fokus läggs på märkningen och att konsumenter kan basera köpbeslutet utifrån vilken 
energieffektivitet produkten har. Dock kan denna motsättning eventuellt bero på att 

märkningen blev obligatorisk tiden mellan att dessa artiklar publicerades. Vidare bör 
nämnas att Waechter et al., (2015) studie är kritisk till märkningens påverkan på 
konsumenten då detta kan missleda den faktiska energiförbrukningen. Vid vitvaror 

används skalan A+++ till D, där A+++ i studier anses klassas som en mer miljövänlig 
produkt (se ex. Waechter et al., 2015). Vi väljer att i studien gå på denna linje och 

klassar därför vitvaror med energiklass på A+++ som miljövänliga, vid de fall där 
energiklass saknas väljer vi att utgå från att produkter med miljöcertifieringar är 
miljövänliga. 

 
Sammanfattningsvis anses vitvaror, som klassas som teknikprodukter, tillhöra 

sällanköpsvaror som medför ett högre engagemang hos konsumenten. Studier påvisar 
att detta resulterar i en ökad upplevd risk hos konsumenten och en betydelse för mer 
information om produkten, att där finns alternativ samt att varumärket blir viktigt 

(Young et al., 2010, s. 23; Zaichkowsky, 1985, s. 347-348). Vidare så efterfrågas 
försäljarens hjälp i större uträckning än vid andra produktkategorier (Kotler & 
Armstrong, 2010, s. 250). Studierna är utförda med konsumenten i fokus och eftersom 

vi vill undersöka försäljare som kommunicerar dessa produkter till konsumenten så kan 
det, som tidigare resonerat, vara av intresse att beakta detta när vi undersöker försäljare. 

Vidare så fann vi indikationer på att konsumenten är villig att betala mer för en 
miljövänlig vitvara men att försäljaren då måste vara välutbildad (se Sammer & 
Wüstenhagen, 2006, s. 194, 196). Vi tolkar detta som att en produkt inte enbart väljs 

utifrån produktens egenskaper utan att det kan finnas andra faktorer som påverkar.  
 

3.3 Relationen mellan attityd och beteende 

Tidigare studier av relationen mellan individens attityder och beteende visar att attityder 

behöver kartläggas för att förstå ett visst beteende vid köp av hållbara sällanköpsvaror 
som innebär ett upplevt högt engagemang (se ex. Young, 2010). Vi anser att attityder 
även bör kartläggas vid försäljningsbeteende. Det är dock osäkert om attityder leder till 

handling, då relationen mellan en individs attityder och beteende inte alltid 
överensstämmer, där finns ett gap.  

 
Redan på 1930-talet genomfördes studier av relationen mellan en människas attityder 
och dennes beteende (se LaPiere, 1934). Studien utförd av LaPiere (1934, s. 233) visar 

på ett tydligt gap mellan hotell- och restaurangpersonalens attityder och beteende. Över 
nittio procent av de 250 anställda som tillfrågades menade att hotellet eller restaurangen 

ej välkomnar personer med ett kinesiskt ursprung men när ett kinesiskt par senare 
besökte platsen så var det bara en anställd som faktiskt nekade paret (LaPiere, 1934, s. 
234-235). Resultatet skapade diskussionen om en individs faktiska attityd skiljer sig 
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från dennes sociala attityd, den attityd som samhället skapar (LaPiere, 1934, s. 230, 
237). 
 

De efterföljande fyrtio åren fortsatte studier visa på låg eller ingen relation mellan en 
individs attityd och dennes beteende (Ajzen & Fischbein, 1977). Det var först på 1970-

talet som forskningen började fokusera på andra eller fler faktorer som påverkar en 
individs beteende utöver dennes attityd. “Theory of reasoned action” (TRA) och den 
senare utvidgade “Theory of planned behavior” (TPB) presenterades på 1980-talet och 

har sedan dess använts och utvecklats (se ex. Chatzidakis, 2007). TRA visar på att en 
individs beteende i en specifik situation är en direkt funktion av individuella attityder 

och sociala normer (Ajzen & Fishbein, 1980 refererad i Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 
243). Medan TPB visar att det finns ytterligare en påverkande faktor för en individs 
beteende vilken är känslan av kontroll, denna adderade faktor har inflytande på både 

individens attityd och upplevda sociala normer och förväntningar (Ajzen, 1991, s. 182). 
 Kritik har riktats mot TRA och TPB, främst för att formeln utgår från att människan 

agerar rationellt (Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 243, 247), vilket innebär att individen 
systematiskt gör nytta av given information och inte påverkas av omedvetna motiv. 
Vidare finns vissa begränsningar i tidigare modeller, sådana som TRA och TPB, att dess 

inte tar i beaktning eventuella sociala och institutionella begränsningar som kan finnas i 
individens. Baserat på vår verklighetssyn menar även vi att det kan ses vara en 

begränsning att modellen antar att människan agerar rationellt, då modellen bör ta i 
beaktning de beteende som kan skapas mellan olika individer och att den sociala 
verkligenheten kan se olika ut för olika individer, individer uppfattar verkligenheten 

olika. Därför menar vi att det som anses vara rationellt för en individ nödvändigtvis inte 
anses vara rationellt för en annan.  
 

Kritiken kan ses spegla den forskning som skett kring relationen mellan beteende och 
attityd, där det finns två läger. Det ena lägret menar att attityd-beteendegapet är ett 

metodologisk konstruerat fenomen där individen agerar rationellt utan direkt påverkan 
av kulturella och sociala kontexter i beslutsfattandeprocessen (Caruana et al., 2015). Det 
andra lägret inom forskningen fokuserar på brister inom metodologin, bland annat 

kritiseras att majoriteten av tidigare studier har genomförts med kvantitativa 
undersökningar där informatören svarar rationellt efter vad samhället förväntar sig 

(Auger & Devinney, 2007, s. 361f). I linje med senast nämnda studie väljer vi a tt 
ansluta oss till det läger som anser att en individ inte alltid kan förväntas agera rationellt 
och där en kvalitativ metod kan resultera i en djupare förståelse kring fenomenet. Vi är 

medvetna om att valet kan komma att kritiseras av motsatt läger men a nser att vår 
verklighetssyn överensstämmer med Auger & Devinney (2007).  

 
TRA och TPB syftar till att förklara människans beteende och vilka faktorer som 
påverkar beteendet. En senare studie av Chatzidakis et al., (2007) syftar till att med 

hjälp av TRA och TPB förstå varför konsumenter väljer en vara framför en annan. 
Studien fokuserar på etiskt producerade varor, sådana som exempelvis är märkta med 

Fairtrade och fann att individens beteende påverkas av känslan av skuld som ett köp av 
en etiskt bristfällig produkt kan ge eller den tillfredställelse som konsumtion av en etiskt 
producerad produkt kan ge (se ex. Chatzidakis et al., 2007). Likt Chatzidakis et al., 

(2007) vill vi applicera attityd-beteendegapet på köptillfället men då från försäljarens 
perspektiv. Det har inte gått att finna teorier om relationen mellan attityd och beteende 

hos försäljaren, vi väljer då att istället presentera teorier gjorda på individens 
köptillfälle. Detta kan ge viss kunskap kring vilka kriterier eller barriärer som kan finns 
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vid valet av en hållbar eller ej hållbar produkt i butik. Vi menar att försäljaren kan göra 
ett val vid kundens köptillfälle, till exempel vilken produkt denne väljer att 
kommunicera till kund samt vilka produktegenskaper som denne väljer att fokusera på.  

 
Relationen mellan attityd och beteende hos kunden 

Kollmuss & Ayeman (2002) har sammanställt och analyserat tidigare studier om 
konsumentbeteende och faktorer som inverkar på en individs benägenhet att agera och 
konsumera ekologiskt. De fann då att övergripande faktorer är demografiska, yttre och 

interna (Kollmuss & Ayeman, 2002, s. 248-250). Studien visade att de främsta 
demografiska faktorerna är kön och antal år av utbildning. De främsta externa 

faktorerna var sådana som institutionella, ekonomiska, socia la och kulturella faktorer. 
De interna faktorerna är individens motivation, kunskap om omgivningen, värderingar, 
attityder, medvetenhet om människans miljöpåverkan, hur emotionellt involverad 

individen är i ämnet, känslan av kontroll samt ansvar och prioriteringar (Kollmuss & 
Ayeman, 2002, s. 249-256). Vi kommer att i likhet med Kollmuss & Ayeman (2002) 

avslutningsvis att sammanfatta funna faktorer i andra studier i yttre, inre och 
demografiska faktorer, vi väljer dock att i likhet med nyare studier (se ex. Young et al., 
2010) benämna faktorer som barriärer.  

 
I en studie där 81 semi-strukturerade djupintervjuer genomfördes på konsumenters 

köpbeteende gällande miljövänliga produkter, bland annat vitvaror och elektronik, 
kunde fem barriärer urskiljas (Young et al., 2010). Den första barriären ansågs vara brist 
av tid för att söka kunskap om företags miljöarbete och produktens miljöpåverkan 

(Young et al., 2010, s. 25). Vidare fann studien att konsumenten upplevde priset på 
miljövänligare produkter som en andra barriär, den tredje barriären upplevdes vara brist 
på tillgänglig information. Den fjärde barriären uppstår då konsumenten upplever det 

som krävande eller ansträngande att agera hållbart och socialt medvetet, här nämns den 
bristande informationstillgängligheten vilket resulterar i att det upplevs ansträngande att 

söka information (Young et al., 2010, s. 25-26). Vi menar att barriärer så som pris, 
informationstillgänglighet och tidsbrist kan ses som yttre eller kontextuella barriärer i 
likhet med Kollmuss & Ayeman (2002) uppdelning av yttre och inre faktorer, detta då 

individen själv inte kan styra över eller påverka detta. Den femte och sista barriären i 
Young et al., (2010, s. 6) studie är betydelsen av olika kriterier. Studien visar på att det 

kan finnas svårigheter för en individ att bortse från icke gröna kriterier som anses vara 
viktigare än de gröna kriterierna, detta kan upplevas som en barriär till att konsumera 
hållbara varor, här nämns pris, kvalitet och varumärke som prioriterade kriterier (Young 

et al., 2010, s. 26). Kvalitet nämns även som en barriär av Carrigan & Attalla (2001, s. 
251) som menar att en konsument inte är villig att välja en hållbar produkt om detta 

skulle innebära en produkt med lägre kvalitet, ytterligare två ej gröna kriterier so m 
anses vara svåra att bortse ifrån är mode och image. Vi ser detta som en inre faktor då 
det är individens egen rangordning av kriterier som är den upplevda barriären.  

 
I en annan kvalitativ studie fick tretton konsumenter inledningsvis avgöra i vilken 

utsträckning de själva ansåg sig bry sig om hållbarhetsfrågor, detta genom att placera 
sig i någon av fyra olika grader av hållbart engagemang, dessa individer observerades 
sedan under nio månader (Carrington et al., 2014). Till skillnad från tidigare nämnda  

studier fann denna studie istället fyra olika barriärer som påverkar individens beteende; 
prioriteringen av upplevd etisk oro, individens benägenhet att göra vissa uppoffringar 

och engagemang, planering och vanor samt humör vid konsumtionstillfället (Carr ington 
et al., 2014, s. 2761-2764). För att en konsument ska prioritera en hållbar produkt menar 
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studien att denne bland annat måste få information om produkten. Detta stämmer väl 
överens med studien gjord av Young et al., (2010, s. 25-26) som menar att brist på 
information om produkten kan ses som en barriär för att välja ett hållbart alternativ. För 

att prioritera en hållbar och etisk produkt krävs det ett ihållande hållbart beteende för att 
nya beteenden ska bli till vanor. Vidare så sker det en förhandling mellan interna och 

externa målsättningar då det etiskt korrekta beteendet möjligtvis ses som sekundär 
prioritering och inte som en primär prioritering, att det finns andra kriterier som är 
viktigare (Carrington et al., 2014, s. 2761). Detta kan liknas med de resultat som 

Carrigan och Attalla (2001) samt Young et al., (2010) presenterade i vardera studie om 
att det kan finnas kriterier som är svåra att bortse från vid val av produkt då vissa 

kriterier kan uppfattas som viktigare hos individen än de gröna kriterierna. 
 
Bray et al., (2010) har studerat etisk konsumtion, av exempelvis Fairtrade-produkter 

med hjälp av attityd-beteendegapet tillsammans med modeller om etiskt beteende samt 
etisk konsumtion. Studien fann i likhet med Young et al., (2010) att både priset och brist 

på tillgänglig information är en upplevd barriär. Vidare visade studien på att personlig 
erfarenhet och etiska förpliktelser kan ses som en barriär för att handla etiska produkter. 
Personlig erfarenhet kan exempelvis innebära att en individ är mer benägen att ändra sitt 

köpbeteende om denne nyligen har blivit exponerad för nyheter kring en naturkatastrof 
(Bray et al., 2010, s. 601-602). Personlig erfarenhet nämns även som en viktig faktor i 

Hunt-Vitell modellen, (Hunt & Vitell, 2006, s. 146) som beskrivs närmare i 3.5.1. 
Ytterligare en ny påverkande faktor eller barriär är efterfrågan på produktkvalitet, där 
respondenterna antingen förknippade Fairtrade-märkta produkter med sämre kvalitet 

eller i andra fall, bättre kvalitet. Till sist fann studien barriärer som lathet vid 
konsumtionstillfället, att individens beteende inte gör någon skillnad samt att 
konsumenterna upplever en viss skepsis till att återförsäljaren säljer etiska produkter i 

marknadsföringssyfte (Bray et al., 2010, s. 603).  
 

Sammanfattningsvis har studier visat på att en individ, i det flesta fall som konsument, 
kan påverkas att inte konsumera hållbara produkter genom yttre och inre barriärer, detta 
trots hållbara attityder. Inre barriärer som kan påverka och skapa barriärer är exempelvis 

vanor och att andra kriterier kan upplevas som primära. De primära kriterierna kan till 
exempel vara varumärke, pris, kvalitet och image i jämförelse med de hållbara 

kriterierna som kan anses vara sekundära (Carrigan & Attalla, 2001; Carrington et al., 
2014, 2761, 2763; Young et al., 2010, s. 26). Ytterligare bidragande eller försvårande 
inre barriärer kan vara den skuld eller tillfredställelse individen känner vid valet av en 

hållbar eller ej hållbar vara samt upplevd skepsis (Bray et al., 2010; Chatzidakis et al., 
2007). Yttre barriär kan främst ses vara tidsbrist, mängden tillgänglig information, hur 

väl individen är informerad om produkten samt priset (Bray et al., 2010; Carrington et 
al., 2014, s. 2764; Young et al., 2010, s. 25-26). Dessa yttre barriärer kan anses vara 
situationella eller kontextuella, alltså barriärer som individen själv inte alltid kan 

påverka. Vidare har vi funnit att en individ inte kan förväntas agera rationellt (Auger & 
Devinney, 2007). Det finns alltså både inre och yttre barriärer som kan påverka 

relationen mellan en individs attityd och dennes beteende, dock nämns inte demografi 
som en påverkande barriär i nyare studier.  
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3.4 Sales Management och försäljaren 

3.4.1 Säljperspektivets utveckling 

För att kunna skapa en förståelse kring försäljarens roll inom tidigare forskning och 

organisationen redogör vi först kring hur utvecklingen av företags försäljningsstrategier 
har sett ut samt hur studier gjorda på området har utvecklats. Detta för att sedan närma 
oss nyare studier och försäljarens situation. 

 
Försäljartekniker har utvecklats från att ha varit mer stängda och kraftfulla till att bli 

mer och mer relationsinriktade (Shurr 1987 refererad i Moncrief & Marshall 2004, s. 
14). Utvecklingen inom Sales Management har gått i samma spår som 
marknadsföringen då försäljning till stor del är beroende av marknadsföring. Den har 

gått från att ha varit produktionsinriktad till att idag vara mer marknadsinriktad (Jobber 
& Lancaster, 2012, s. 16-17). Företag använde sig under flertalet år av 

produktionskonceptet, vilket är det äldsta konceptet inom försäljning och 
marknadsföring (Kotler & Armstrong, 2010, s. 33). Produktionskonceptet innebär att 
företaget fokuserar på distribution och effektiviserar produktionen då 

produkttillgänglighet och lågt pris är vad som efterfrågas av marknaden (Kotler & 
Armstrong, 2010, s. 33; Jobber & Lancaster, 2012, s. 18-19). Företag började sedermera 

röra sig mot produktkonceptet där fokus låg på produktens egenskaper så som kvalitet 
och design, det vill säga produktutveckling (Kotler & Armstrong, 2010, s. 34, Jobber & 
Lancaster, 2012, s. 19). Därefter flyttades fokus till försäljningskonceptet, vilket innebar 

ett maximerande av försäljningen med hjälp av aggressiv försäljningsteknik. Denna 
strategi går ut på att marknadsföra och sälja de varor som företaget producerar istället 

för att producera det som marknaden efterfrågar (Jobber & Lancaster, 2012, s. 17-18). 
Utvecklingen inom försäljning och marknadsföring kom sedan att landa i 
marknadskonceptet, vilket innebär att möta marknaden genom att tillfredsställa 

kundernas behov bättre än vad konkurrenterna gör (Kotler och Armstrong, 2010, s. 34). 
I detta koncept är kunden i fokus och vinsten kommer från nöjda kunder medan till 
exempel vinsten i en försäljningsfokuserad strategi kommer från säljvolym (Jobber & 

Lancaster, 2012, s. 20-23). Vilket kan jämföras med den utveckling som skett inom 
även andra områden, exempelvis fokuseras Service Management på kunden och att det 

är kundnöjdheten som gör ett företag lönsamt (Grönroos, 2008, s. 147). I 
marknadskonceptet är kundens behov i fokus, medan fokus i de andra strategierna är på 
organisation och produkt (Jobber & Lancaster, 2012, s. 20-21). Roman och Munuera 

(2005, s. 479) menar exempelvis att försäljare måste fokusera på att tillgodose kundens 
behov, även om studien syftar till att undersöka försäljarens etiska beteende så nämns 

även kunden och det fokus som bör ligga på kundbehovet.  
 
Att främsta fokus läggs på kundrelationer och konsumtionsbeteende är möjligtvis inte 

det enda sättet för organisationer att utveckla en säljstrategi som är bra för både kund 
och företag. Vi anser att mer fokus på försäljare behövs inom Sales Management-

litteraturen, inte bara ur ledningens perspektiv utan från försäljarens perspektiv. Detta 
då försäljaren är en sådan viktig del i hur företagets produkter och tjänster 
kommuniceras till kunden. Att fokus inom Sales Management är på kunden blir än mer 

tydligt i följande teorier inom marknadsorientering.  
 

3.4.2 Marknadsorientering 

Redan 1954 utvecklas marknadsorientering som koncept för första gången, ett koncept 

där organisationen ses utifrån kundens perspektiv. Företagets kärnvärderingar ska 



17 
 

baseras på att kunden sätts i fokus vid samtliga beslut och strategier (Drucker citerad i 
Deshpande & Webster, 1989, s. 3). Ett företags marknadsorienterade strategier är direkt 
korrelerade med företagets lönsamhet, oavsett om företaget säljer varor eller tjänster 

(Narver & Slater, 1990). Marknadsorientering anses i studien grundas på 
kundorientering, konkurrensorientering samt koordinering av interna funktioner. Nyare 

studier där marknadsorientering sätts i kontext med hållbarhet visar att 
marknadsorienteringen består av tre fokusområden, dessa är intressenters engagemang, 
DNA och ledarens prestationer (Crittenden et al., 2011). DNA kan beskrivas som 

företagets kärnvärden eller grundideologier, samhälleligt engagemang och förmågan att 
agera flexibelt (Crittenden et al., 2011, s. 74-75).  Genom att organisationen 

inkorporerar hållbarhet i de marknadsorienterade strategierna kan organisationen skapa 
en ökad konkurrensfördel. Företaget kan exempelvis arbeta med att motverka rådande 
samhällsproblem, vilket kan resultera i mer gynnsamma förhållanden för den egna 

verksamheten (Crittenden et al., 2011, s. 76-77). Andra konkurrensfördelar som nämns 
vid marknadsorienterade strategier är förbättrad kundrelation vilket kan öka 

lönsamheten, relationen bör dock hanteras med ett långsiktigt perspektiv (Grönroos, 
2008, s. 22, 24). Även relationen till andra intressenter så som leverantörer, 
distributörer, aktieägare och anställda bör hanteras med långsiktighet för att skapa 

konkurrensfördelar, långsiktigheten säkerställer även en ökad kvalitet av varor och 
tjänster (Grönroos, 2008, s. 22, 37).  

 
Parallellt finns en utveckling inom marknadsorientering som menar att fokus bör 
utvidgas och även innefatta samtliga intressenter, där konceptet anses ska gå från en 

marknadsorientering till “intressentorientering” (Ferrell et al., 2010). Företaget bör 
styras på ett sådant sätt att fokus utöver kunden bör läggas på de anställda, samhället, 
leverantörer och miljön (Ferrell et al., 2010, s. 95), vilket anses bör kunna jämföras med 

den diskussion som förs i studien gjord av Crittenden et al., (2011) där intressenter 
inkorporeras i definitionen av begreppet hållbarhet, det bör även kunna jämföras med 

den analys gjord av Grönroos (2008) som menar att en marknadsorientering eller 
kundorientering bör innefatta även andra intressenter utöver kunden.  
 

Sammanfattningsvis kan marknadsorienteringen anses bestå av kundorientering, 
konkurrensorientering samt koordinering av interna funktioner, vilka företagets 

inkomster står i direkt korrelation till (Narver & Slater, 1990). En utvecklad 
marknadsorientering med ett hållbarhetsperspektiv innefattar även ett utvidgat 
perspektiv där intressenters engagemang, ledarens prestationer, företagets kärnvärden 

och samhälleliga engagemang ingår (Crittenden et al., 2011, s. 74-75). Att utvidga 
perspektivet och sätta organisationen i kontext till även andra intressenter stödjs av 

Ferrell et al., (2010) och Grönroos (2008). Företaget bör styras på ett sådant sätt att 
fokus utöver kunden bör läggas på de anställda, samhället, leverantörer och miljön 
(Ferrell et al., 2010, s. 95). Vilket är i linje med vårt val av ett utökat perspektiv, där 

organisationens försäljningsstrategier, utöver konsumenten, bör inkludera och fokusera 
på försäljaren och hållbarhet. Vidare kan organisationen gynnas av att inkorporera 

hållbarhet i de marknadsorienterade strategierna som en ökad ko nkurrensfördel 
(Crittenden et al., 2011, s. 77-78). 
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3.5 Försäljaren 

Vi kommer att undersöka försäljaren i sitt sammanhang för att få förståelse för vad som 
kan påverka att försäljarnas kommunikation av hållbara varor till kunden. Detta då vi 

anser att studier inom Sales Management har undersökt hur kunden påverkas av inre 
och yttre barriärer när det kommer till att köpa hållbara varor, men ingen har undersökt 

barriärerna hos försäljaren när de kommer till att sälja hållbara produkter. Utvecklingen 
inom Sales Management från produktionsorientering till en utvidgad marknads-
orientering har inte bara resulterat i ett skift i forskningen utan kräver även att försäljare 

anpassar sig efter rådande perspektiv (Jones et al., 2005, s. 106), då fokus läggs på allt 
fler intressenter. Försäljaren förväntas agera försäljare och uppnå utsatta vinstmål i den 

marknadsorienterade försäljningsmiljön, vidare förväntas försäljaren hantera ny teknik 
och databaser, klagomål samt vara bra på kundrelationer (Jobber & Lancaster, 2012, s. 
246). Teknologi, komplexa produktegenskaper, efterfrågan hos kund samt ökad 

konkurrens anses resultera i att försäljaren har fått en ökad press på sig än tidigare 
(Jones et al., 2005, s. 106). Utöver detta tar försäljaren ansvar över sina egna 

arbetsuppgifter och är en stor del i implementeringen av nya försäljnings- och 
marknadsstrategier (Jobber & Lancaster, 2012, s. 246). Kommunikationen inom 
försäljning har blivit effektivare, detta till stor del tack vara den nya tekniken, dock 

sätter det press på försäljaren att veta så mycket som möjligt om både kund och produkt, 
utöver detta förväntas även försäljaren undvika situationer som kan resultera i skandaler 

då detta kan skada företagets rykte (Jones et al., 2005, s. 109).  
 
Försäljaren påverkas från många olika håll och vi undrar om det även kan ha en 

påverkan på kommunikationen till kund. Vi kommer att ta hjälp av etik- och 
motivationslitteratur för att få en uppfattning om vad som motiverar försäljaren att agera 

på ett visst sätt, samt vad som påverkar försäljaren i en situation där ett etiskt problem 
så som att förmedla hållbara produkter kan uppstå. Att prestera och ta etiska beslut är 
enligt oss en del av försäljarens vardag.  Vi kommer nedan att diskutera ämnen som 

berör hur försäljaren påverkas av olika faktorer när det kommer till prestation samt att 
agera etiskt. 

 

3.5.1 Påverkan på försäljaren 

Vad som ses som rätt och fel att göra och varför individen beter sig på ett visst sätt är 

intressant för vår studie då vi vill förstå vad det är som påverkar försäljaren att 
kommunicera hållbara produkter. Med hjälp av studier om vad som påverkar en individ 

att bete sig etiskt och ta etiska beslut samt teorier om prestation vill vi få bättre 
förståelse för vad som kan påverka försäljaren att kommunicera hållbara produkter till 
kunden. Med etiskt beteende syftar vi till vad som anses vara rätt och fel beteende i en 

viss situation, detta i linje med Ferrell et al., (2007, s. 294) som menar att försäljaren 
står inför ett etiskt beslut när den måste avgöra vilken information som är rätt eller fel 

att kommunicera till kund.   
 
Under en säljaktivitet kan därför etiska problem uppstå och valen som försäljaren gör 

kan resultera i etiska beslut, till exempel om viss information om produkten undanhålles 
eller, som tidigare nämnts, där försäljaren måste bestämma sig för vad som är rätt och 

fel att kommunicera till kund (Ferrell et al., 2007, s. 294; Ferrel & Gresham, 1985, s. 
88; Jones et al., 2005, s. 109). Att vara etisk blir därför viktigt för försäljaren, då kunder 
värderar trovärdig information men även omtanke om samhälleliga problem så som 

miljöpåverkan (Ferrell et al., 2007, s. 294). Att sälja produkter som försäljaren vet inte 
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är bra för miljön anser vi bör ses som ett etiskt dilemma. Därför har vi valt att även 
fokusera på teorier som handlar om etiskt säljbeteende och etiska beslut. Om företag 
kan få reda på orsaken till etiska konflikter som sker hos försäljaren kan det leda till 

minskad stress, ökad trivsel på arbetet samt bättre säljprestationen och på så vis leda till 
nöjdare kunder och bättre försäljning (Dubinsky & Ingram, 1984, s. 343-344). Ett etiskt 

säljbeteende kan även påverka kundrelationerna då kundens nöjdhet till både företag 
och service ökar vid ett mer etiskt säljbeteende samt att försäljarens etiska beteende kan 
öka kundens lojalitet och förtroende till företaget (Román, 2003, s. 926-928) Detta är 

intressant då konkurrensen på marknaden ökar och företag måste hitta nya sätt att skilja 
sig från mängden, till exempel genom att fokusera på försäljarnas etiska beteende för att 

bli mer konkurrenskraftiga (Román, 2003, s. 915). Vissa studier inom etiken är utförda 
enbart på ”Individen” medan andra är utförda på yrkesgrupper så som marknadsförare 
och försäljare. Vi anser dem överförbara på försäljaren då även de är individer, i de fall 

där andra yrkesgrupper undersökts har författarna skrivit att de är överförbara på andra 
yrkesgrupper.   

 
Vid försäljning finns det alltså en etisk aspekt, gemensamt för studier om etiskt 
beslutsfattande hos försäljare är att de faktorer som visat sig påverka beteendet har 

kunnat delas in i organisatoriska eller yttre faktorer samt individuella eller inre faktorer 
(se ex. Ferrell et al., 2007; McClaren, 2000). Vi kommer att närma oss dessa faktorer 

med hjälp av Hunt-Vitell (H-V) modellen för att förtydliga och förklara varför etik är 
relevant för vår studie. 
 

H-V modellen, en generell teori om marknadsföringsetik 
Hunt och Vitell uppförde en generell teori 1985 för att undersöka vilka processteg som 
leder fram till att en individ tar ett beslut rörande ett etiskt problem (1986, 1993, 2006, 

s. 144). År 1993 reviderades modellen från år 1986 och diskuteras i en uppdaterad 
artikel år 2006. Vi kommer referera till artikeln från 2006 där den reviderade modellen 

från 1993 är beskriven. Modellen utgår ifrån de båda etiska traditionerna inom moralisk 
filosofi, vilka är deontologin samt teleologin (Hunt & Vitell, 2006, s. 144). 
Deontologin, även kallad sinnelagsetik eller pliktetik, menar att ett etiskt beslut tas med 

avsikten att det är en god eller en ond gärning, det är individens etiska normer som 
avgör vad som anses vara rätt och fel (Frankena, 1963, s. 14 refererad i Hunt & Vitell 

2006, s. 144), vidare avser teleologin, även kallad konsekvensetiken, att istället ta 
hänsyn till de konsekvenser som handlingen kan medföra.  
 

Etiskt beslutsfattande har i flera studier kopplats samman med attityd-beteendegapet för 
att undersöka hållbar och etisk konsumtion (se ex. Bray et al., 2010; Caruna et al., 2015; 

Chatzidakis et al., 2007). Att välja en vara som inte skadar omgivningen ses vara ett 
etiskt beteende enligt Bray et al., (2010, s. 598), vilket går att jämföras med det som 
förväntas av ett företag som vill agera hållbart, företaget och företagets anställa ska med 

ett långsiktigt perspektiv arbeta för att värna om miljön och samhället (Bansal, 2005, s. 
198), där samtliga medlemmar i samhället ska ges samma möjligheter att nyttja 

samhällets resurser samt företaget inte medvetet får agera på ett sådant sätt att företagets 
intressenter far illa. Dock krävs det att individen, i detta fall försäljaren, delar företagets 
hållbara värderingar för att beteendet ska klassas som etiskt eller oetiskt, enligt Bray et 

al., (2010, s. 598) som säger att om individen anses agerar etiskt eller oetiskt baseras 
utifrån dennes etiska oro. Dock eftersträvar företaget att värderingar ska genomsyra hela 

företaget i form av företagets mål och värderingar (Crittenden et al., 2011) i vilket även 
försäljare och övriga anställda bör inkluderas då det är av vikt för företaget att de 
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anställda delar företagets värderingar för att kunna prestera så bra som möjligt 
(Grönroos, 2008, s. 397). Vi menar att detta skapar en relevans för studien att även 
förstå försäljarens etiska beteende för att kunna skapa en förståelse för vad so m 

påverkar försäljaren att kommunicera hållbara varor. Där menar vi att H-V modellen 
(2006) är relevant för vår studie när den behandlar etiskt beteende, då det kan uppstå ett 

etiskt beslut för försäljaren när denne måste bestämma sig för vad som är rätt e ller fel att 
kommunicera ut till kunden, antingen gentemot företagets miljöpolicy eller mot den 
individuella etiska oron, vilket går att jämföras Ferrell et al., (2007, s. 294) som menar 

att försäljaren står inför ett etiskt beslut när den måste avgöra vilken information som är 
rätt eller fel att kommunicera till kund.  

 
Hunt och Vitell (2006, s. 147) menar att processen fram till ett beteende går att 
applicera på vilken individ som helst, dock har författarna i den reviderade modellen 

lagt till tre extra faktorer som kan påverka individen när denne är i sitt arbete. De menar 
att ett etiskt beteende är beroende av vilken miljö individen befinner sig i, i den 

kulturella miljön spelar till exempel religion, lagar och politiska system in (Hunt & 
Vitell, 2006, s. 146). När individen befinner sig på sitt arbete spelar även yrkesmiljö, 
industrimiljön samt den organisatoriska miljön in, då både informella- och formella 

koder om etik påverkar individen (Hunt & Vitell, 2006, s. 147), samt att studien visar på 
att de personliga karaktärsdragen hos individen spelar in, så som värderingar, etisk 

känslighet och moralisk utveckling.  
 
Intensiteten i problemet 

Individen påverkas alltså av både inre och yttre faktorer när det kommer till att ta ett 
etiskt beslut. Hunt och Vitell (2006, s. 144-145) menar att individen bör inse att den står 
inför ett etiskt problem för att kunna genomgå en beslutsfattandeprocess kring 

detsamma. Detta uppmärksammade Jones (1991, s. 372-373) och tog fram variabeln 
”moralisk intensitet”, vilken fokuserar på det moraliska problemet i sig själv, detta kan 

till exempel vara problemets omfattning. Intensiteten i ett problem kan variera från 
person till person och från tillfälle till tillfälle, detta genom organisationskulturen, eller 
genom hur stark den personliga pressen är för försäljaren i säljaktiviteten, till exempel 

kan en individ uppfatta det som oetiskt att ge en gåva medan en annan tycker det är helt 
okej (Ferrell et al., 2007, s. 294). Dock kan ett beslut aldrig vara etiskt om den som 

ställs inför problemet inte vet eller förstår om det är etiskt betingat eller inte, därav 
vikten att inkludera problemets karaktärsdrag i framtida modeller om etik (Jones, 1991, 
s. 391). Jones (1991) teori handlar om att avgöra hur stark den moraliska intensiteten i 

ett problem är, för att göra begreppet mer tydligt väljer vi framöver att kalla det för 
“problemets intensitet” och syftar då på hur etiskt eller oetiskt individen anser att 

problemet och vi utgår då från hur Ferrell et al. (2007, s. 294) beskriver intensitet. 
 
Vikten av intressenter och situation 

När individen uppmärksammat om den står inför ett etiskt problem eller inte vägs 
normer från pliktetiken, så som vilseledande marknadsföring och produktsäkerhet, ihop 

med normer från konsekvensetiken så som alternativa konsekvenser för varje intressent, 
sannolikheten att varje konsekvens av beslutet kommer att drabba alla intressenter samt 
vilken betydelse varje intressent har för beslutet (Hunt & Vitell, 2006, s. 145). Vidare 

visar H-V modellen att intressenternas identitet och betydelse varierar från individ till 
individ, det kan vara familj, vänner, kunder, aktieägare och så vidare, 

sammanslagningen av normerna och vilka intressenter som är av intresse leder till ett 
etiskt omdöme hos individen (Hunt & Vitell, 2006, s. 145). Innan vi går vidare in på 
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individens omdöme och intentioner ska vi uppmärksamma intressenters samt andra yttre 
faktorers betydelse för det etiska beteendet hos individen.  
 

Yttre faktorer 
Intressenters påverkan på det etiska beslutet uppmärksammade även Ferrell och 

Gresham (1985) med en modell för att förstå hur individuella faktorer, personer inom 
organisationen och möjlighet till agerande kan påverka etiska beslut med hjälp av 
tidigare forskning inom etik. Författarna har utfört studien på marknadsförare men vi 

anser att den kan vara relevant även för försäljare då även de arbetar med att 
kommunicera ut budskap till kunden. De organisatoriska faktorerna förklarar författarna 

innefattar både externa faktorer, så som kunder och andra firmor, men även interna 
organisatoriska faktorer så som kollegor och ledare (Ferrell & Gresham, 1985, s. 88). 
Bland annat menar författarna att de inre organisatoriska faktorerna kan påverka 

beslutsfattandet på så vis att ledning och andra kollegor kan pressa till et t beslut 
individen inte skulle tagit annars, samt att individens roll på arbetet kan spela in. Även i 

senare studier behandlas dessa organisatoriska faktorer men benämns då som 
organisationskultur, ledare, betrodda kollegor samt andra externa intressenter,  vilka styr 
hur etiska beslut tas inom organisationen (Ferrell et al., 2007, s. 293-294). En 

organisationskultur kan beskrivas som en social verklighet eller ett ideal skapad av 
anställda inom organisationen, där beteendemönster, värderingar och normer är 

grunden, detta innefattar alla fenomen och underliggande strukturer som inom gruppen 
anses tas för givet (Deshpande & Webster, 1989, s. 5; Ferrell et al., 2007, s. 293). De 
etiska värderingarna i organisationskulturen är de som fokuserar på vad som är rätt och 

fel (Ferrell et al., 2007, s. 293).  
 
Även om försäljaren har egna värderingar, vilka vi kommer diskutera under rubriken 

individuella faktorer, påverkar det sociala sammanhanget den befinner sig i deras egna 
etiska beteende, detta beror på att de influeras av kollegor, normer och omdömen inom 

organisationen (Ferrell et al., 2007, s. 293). Ferrell och Gresham (1985, s. 93) nämner 
även att det kan vara intressant att undersöka om individen influeras mer av de andra i 
gruppen om det är färre som arbetar i organisationen (Ferrell & Gresham, 1985, s. 93). 

Även Hunt och Vitell (2006, s. 147) menar att alla industrier, yrken och organisationer 
har olika normer, vilka kan vara både formella koder och informella. Dessa normer 

menar de formar individen på så vis att de bildar ett ramverk som individen borde 
förhålla sig till, vilket i sig borde påverka hur individen beter sig, etiskt som oetiskt 
(Hunt & Vitell, 2006, s. 147). Detta liknar även det resonemang som Ferrell et al., 

(2007, s. 293) för om organisationskulturen. Hunt och Vitell (2006, s. 147) menar dock 
att det krävs mer forskning för att se hur individens normer, vad gäller personlig 

försäljning, skiljer sig från en bransch till en annan. Detta är relevant då vår studie 
undersöker försäljare i två olika branscher. 
 

Etiska beslut varierar alltså från situation till situation och från organisation till 
organisation, då beslutsfattandet är beroende av de faktorer som är externa från själva 

beslutsfattande processen (Ferrell & Gresham, 1985, s. 88). Hunt och Vitell (2006, s. 
146) nämner även de att situationen som individen befinner sig i kan resultera i ett 
beteende som skiljer sig från individens intention och etiska omdöme, de menar att en 

sådan situation kan handla om vilken möjlighet individen har att ta ett visst beslut. 
Möjlighet till agerande är en faktor även Ferrell och Gresham (1985, s. 92) tar upp som 

någonting som kan hindra eller möjliggöra för individen att bete sig etiskt, möjligheter 
är antingen att förhindra barriärer eller att ge belöning för ett etiskt beteende, de menar 
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att möjligheterna att vara etisk blir större om individen inte får ett straff för sitt oetiska 
beteende. 
 

Konsekvenser av etiskt beteende 
I en sammanställning som behandlar litteratur inom ämnet etiskt säljbeteende av 

McClaren (2000, s. 290-295) är yttre faktorer så som organisationens erbjudande, 
ledarskap, belöningssystem och straff, arbetslivserfarenhet, yrkesroll, inkomst, etiskt 
klimat och ramverk samt organisationskultur återkommande yttre faktorer som påverkar 

individens etiska beteende i litteraturen. Dock är det nästan ingen litteratur som tar upp 
konsekvenserna av det etiska beteendet och faktorerna som påverkar det etiska 

beteendet i en och samma studie. Detta gör dock Román och Munuera (2005, s. 474), då 
de kommer fram till att försäljare har ett högre etiskt beteende om de har en högre fast 
lön, författarna menar att lönesystem så som provision kan leda till att försäljaren tar 

oetiska beslut i försäljningssituationen (Román & Munuera, 2005, s. 476), det vill säga 
att de kan känna sig pressade att ta till olika knep som kan vara oetiska för att sälja mer. 

Det visade sig även att ju mer ledarna fokuserar på att mäta beteendet hos sina försäljare 
så beter sig försäljaren mer etiskt (Román & Munuera, 2005, s. 477, 483). Detta visar 
att oetiska beslut, så som att utesluta viss information vid kommunikation av produkter 

(Ferrell et al., 2007, s. 294), återfinns hos försäljare, då de minskar om ledarnas fokus 
riktas mot beteendet. Även rollkonflikten som försäljare kan känna mellan kund och 

företag minskar om försäljaren beter sig mer etiskt (Román & Munuera, 2005, s. 479, 
483). När rollkonflikterna minskade hos försäljaren så trivdes även denne bättre på 
arbetet (Román & Munuera, 2005, s. 481, 483). Därmed finns det skäl til l att undersöka 

vad som påverkar försäljaren att kommunicera vissa produkter, alltså att bete sig 
antingen etiskt eller oetiskt, då detta kan leda till att försäljaren känner sig än mer 
bekväm på sin arbetsplats, då rollkonflikter kan minska och trivseln öka. 

 
Vikten av individens erfarenhet, omdöme och intention 

Innan vi kommer fram till vad det faktiska beteendet hos individen är bör individens 
etiska omdöme tas upp, det vill säga tron om att ett alternativ är mer etiskt än det andra. 
Omdömet är en funktion av individens etiska normer samt övervägningar om vilket 

alternativ som är bäst för alla relevanta intressenter (Hunt & Vitell, 2006, s. 145). Ibland 
kan dock omdömet skilja sig från intentionen med beslutet, då individen inte alltid 

väljer det alternativ som verkar mest etisk, individen kan välja det mindre etiska 
alternativet om till exempel konsekvensen av beslutet är mer positivt för individen själv 
(Hunt & Vitell, 2006, s. 146). Författarna menar att om beteende och intention skiljer 

sig från omdömet kan individen ibland känna viss skuld i sitt val av beslut, detta innebär 
att två individer kan bete sig likadant men en kan känna skuld och den andra inte då 

dennes intention och bedömning stämmer överens. Här blir alltså inre faktorer hos 
individen uppmärksammade, dessa är bland annat personlig karaktär där religion, 
personliga värderingar, individen kanske värderar företaget högt och därför beter sig 

utefter deras värderingar, samt individens världsuppfattning spelar in, hur den tror att 
världen fungerar, även moralisk styrka, det vill säga att individen har styrkan att bete sig 

utefter sitt etiska omdöme, samt även den moraliska utvecklingen hos individen, samt 
hur känslig individen är för etik, en individ kan till exempel tycka att ett etiskt problem 
förvinner bland massa annat och uppfattar det inte som särskilt etiskt (Hunt & Vitell, 

2006, s. 146-147). Yttre faktorer spelar in i beslutsfattandet men det finns även inre, 
individuella faktorer som gör sitt, här nedan diskuteras dessa.  
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Inre faktorer 
Varför individuella faktorer är en del i den etiska beslutsprocessen är för att det finns en 
skillnad mellan hur organisationen och individen ser på etik (Ferrell, 2005, s. 5). Inom 

en organisation finns det många faktorer som påverkar hur vissa beslut tas, bland annat 
vinst och resultatmål samt att företaget behöver möta och lyssna till marknadens 

efterfrågan (Ferrell, 2005, s. 5). Individens etiska beslutsfattande stämmer därför inte 
alltid överens med hur företagets etiska standards ser ut, då individen har med sig 
erfarenheter om etik från exempelvis sitt hem, sin skola eller sin religion. Därför kan 

anställda ibland ta beslut som inte överensstämmer med deras egna etiska värderingar 
då de känner press att följa företagets regler kring etik (Ferrell, 2005, s. 5). 

 
Individuella faktorer som forskare tror har påverkat det etiska beslutsfattandet 
sammanfattas bra i McClarens (2000, s. 286-289), dessa är bland annat kön, ålder, 

utbildning och etiska värderingar. Dock är det få av dessa individuella faktorer so m 
faktiskt påverkar individen i slutändan (Ferrell et al., 2007; Ferrell, 2005) förutom 

personliga etiska värderingar som påverkat beslutsfattandet i viss mån (Ferrell et al., 
2007, s. 292). Då många modeller inom etiken ändå har med individuella faktorer anser 
vi det vara relevant för vår studie. Då det i attityd-beteendegapet visat sig att 

individuella faktorer påverkar är det av intresse för oss att undersöka om det finns andra 
individuella faktorer som påverkar försäljaren vid etiska beslut, även om tid igare studier 

inte sett att det påverkat individen.  
 
De individuella faktorerna som påverkar det etiska beslutet är individens kunskap från 

till exempel utbildning och yrkeserfarenheter, värderingar, attityder och intentioner som 
kommer från den personliga bakgrunden (Ferrell & Gresham, 1985, s. 88-89). Detta 
menar författarna kan undersökas genom att till exempel se var de moraliska 

värderingarna kommer från, till exempel familjen eller det sociala. De menar att det 
även går att testa om etiska beteenden kan formas efter utbildning i form av kurser och 

liknande och även om individens kulturella bakgrund influerar det etiska eller oetiska 
beteendet (Ferrell & Gresham, 1985, s. 93).  
 

Det har även visat sig att ju äldre försäljaren är, desto mer etiskt beter denne sig (Román 
& Munuera 477, 483). Försäljaren visade sig också trivas bättre på arbetet ju mer etiskt 

den betedde sig (Román & Munuera, 2005, s. 477, 483). Även detta blir relevant för vår 
studie då vi vill försöka förstå om försäljarens attityder skiljer sig från deras beteende, 
skulle så vara fallet kan det betyda att vissa oetiska beslut tas, och enligt forskning så 

bör oetiskt beteende leda till minskad trivsel på arbetsplatsen.  
 

Etik och ledarskap 
En studie undersöker hur en etisk och hjälpande ledarskapsstil och etiskt klimat kan 
inverka på en försäljares prestationer och hur de etiska värderingarna i sin tur förmedlas 

vidare till kunden (Schwepker & Schultz, 2015, s. 93).  Studien genomfördes på 279 
försäljare som har företag som kund, dock anses studien kunna vara applicerbar även på 

försäljare som arbetar mot privatkunder (Schwepker & Schultz, 2015, s. 98, 103). 
Studien kommer fram till att etik och ledarskapsstilar måste kopplas samman med 
försäljares prestationer om ett etiskt beteende ska kunna genomsyra hela arbetsplatsen, 

denna kunskap borde ha ett långsiktigt värde för marknadsförare (Schwepker & Schultz, 
2015, s. 101). Vi menar att ledarskapsstil och ledaren kan ses som en yttre faktor, en del 

av det organisatoriska och arbetsmiljömässiga för försäljaren i sitt sammanhang. 
Centralt visar studien på vikten av ledarskapsstil, då den påverkar det etiska klimatet 
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samt försäljarens prestation (Schwepker & Schultz, 2015, s. 12).  Det är alltså inte bara 
det etiska beteendet som påverkas av olika faktorer det är även försäljarens prestationer. 
Detta diskuteras nedan. 

 
Faktorer som påverkar prestationer 

Román och Munuera (2005, s. 480, 483) undersöker som tidigare nämnt vad som 
påverkar försäljaren att ta etiska beslut, i samma studie undersöker de även om ett etiskt 
beteende påverkade prestationen hos försäljaren, det visade sig inte finnas någon 

relation mellan dessa, det visade sig inte heller spela någon roll för prestationen hur 
utbildad försäljaren var (Román & Munuera, 2006, s. 478, 483). I en tidig modell av 

Walker et al (1977) undersöks tre kärnfaktorer som påverkar försäljarens prestation, 
denna modell används än idag i artiklar som behandlar prestationer hos försäljare och 
kallas Walker, Churchill och Ford modellen, (WCF-modellen) (Walker et al., 1977, s. 

158). 
 

I likhet med de faktorer som påverkar försäljarens etiska beslut kan man se en 
uppdelning av inre och yttre faktorer som påverkar försäljarens prestationer i WCF-
modellen. De tre kärnfaktorerna är personliga, organisatoriska samt arbetsmiljömässiga 

faktorer (Walker et al., 1977, s. 158).  Under personliga faktorer ingår motivation, 
anlag, kompetensnivå samt rolluppfattningar och de organisatoriska faktorerna 

innefattar till exempel produktegenskaper, ledarskap samt företagskultur (Walker et al., 
1977, s. 158). Den sista kärnfaktorn i WCF-modellen är den bredare ekonomiska miljön 
där faktorer som konkurrens, ekonomisk situation, säljpotential och efterfrågan återfinns 

(Walker et al., 1977, s. 158). Att prestera ingår i försäljarens arbetsuppgifter, då 
faktorerna som påverkar prestation liknar faktorerna för etiskt beteende anser vi det vara 
relevant för vår studie där vi vill förstå hur försäljaren presterar och agerar i situationer 

där ett etiskt beslut måste tas.  
 

Hur och i vilken omfattning vissa faktorer påverkar en försäljares prestation har i 
tidigare studier gett varierande resultat, därför recenserar Churchill et al. (1985) 116 
empiriska studier inom säljprestation, däribland Walker et al. (1977), för att få en 

tydligare förståelse för vad som påverkar försäljarens individuella säljprestationer. I 
studien används en tidigare utformad modell av Churchill, Ford och Walker (1985) där 

sex olika kategorier inom försäljarens prestation återfinns. De faktorer som observerats i 
de 116 artiklarna placeras sedan ut under dessa kategorier som sedan studeras utifrån 
försäljarens prestationer (Churchill et al., 1985). De kategorierna som faktorerna delas 

in i är: roll, kompetensnivå, motivation, personliga faktorer, begåvning/anlag samt 
organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer (Churchill et al., 1985, s. 107-110). 

Sammanställningen ger endast måttliga korrelationer mellan faktorerna och försäljarens 
prestationer (Churchill et al., 1985, s. 113). Dock visar det sig att relationen mellan de 
olika kategorierna och säljprestationerna påverkas av vad som säljs av försäljaren, till 

exempel har anlag mer inflytande på prestationen när försäljaren säljer en produkt än 
när den säljer en tjänst, det vill säga att vilken typ av produkt som säljs påverkar  

försäljarens prestation (Churchill et al., 1985, s. 113). Då vi har valt att undersöka 
branscher där sällanköpsvaror säljs blir därför typ av produkt intressant, då typ av 
produkt kan bli direkt avgörande i hur försäljaren presterar, till exempel om produkten 

är hållbar eller inte. 

3.5.2 Sammanfattning av barriärer som påverkar försäljaren 

I likhet med tidigare sammanfattningar väljer vi att benämna samtliga faktorer och 
barriärer som barriärer. Här sammanfattar vi de inre och yttre barriärer vi återfunnit i 
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litteratur som har visat sig haft påverkan på beteende och prestation. Dessa barriärer kan 
hjälpa oss få en djupare förståelse och bättre bild över eventuella barriärer som finns hos 
försäljaren att kommunicera hållbara varor till kunden, då prestation samt etiskt 

beteende kan påverka försäljaren i mötet med kund. De barriärer som återfunnits inom 
etik- och prestationslitteraturen är yttre: organisationskultur, yrkeserfarenhet, 

intressenter, yrkesroll, utrymme att agera på, ledarskap samt produkt (Churchill et al., 
1985; Ferrel, 2005; Ferrell & Gresham, 1985: Ferrell et al., 2007; Hunt & Vitell, 2006; 
McClaren, 2000; Román & Munuera, 2005; Schwepker & Schultz, 2015; Walker et al., 

1977) samt inre barriärer som: ålder, utbildning, motivation, personlig erfarenhet och 
värderingar (Ferrel, 2005; Ferrell & Gresham, 1985: Ferrell et al., 2007; Hunt & Vitell, 

2006: McClaren, 2000; Román & Munuera, 2005; Walker et al., 1977).  Även 
problemets moraliska intensitet (Jones, 1991) har visat sig haft en påverkan på det 
etiska beteendet, då individen måste uppfatta problemet som ett etiskt dilemma för att 

barriärer till att bete sig etiskt ska gå att applicera på individen (Hunt & Vitell, 2006).  
 

3.6 Sammanfattning teoretisk referensram 

 
Med hjälp av denna teoretiska referensram och de inre och yttre barriärer vi funnit i 
litteraturen hoppas vi kunna få en förståelse för vad som påverkar försäljaren att 

kommunicera hållbara varor till kunden. Det vi ännu inte vet om försäljaren 
representeras av den svarta rektangeln. Den funna litteraturen blir grunden till vår 

empiriinsamling för att få en djupare förståelse för försäljaren. Vi nämner i början av 
teorikapitlet yttre barriärer, det vill säga organisatoriska och arbetsmiljömässiga 
barriärer, och hur dessa kan påverka försäljarens beteende. De yttre barriärer som 

återfunnits i litteraturen kring konsumtion är bland annat tillgänglig information, typ av 
produkt, priset på produkten, tidsbrist samt att det upplevs ansträngande att agera 

hållbart (Carrington et al., 2014, s. 2764; Churchill et al., 1985, s. 113; Young et al., 
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2010, s. 25-26). Inre funna barriärer är känsla av skuld, vanor samt att andra kriterier 
kan upplevas som primära detta kan till exempel vara; varumärke, pris, kvalitet och 
image i jämförelse med de hållbara kriterierna som kan anses vara sekundära (Carrigan 

& Attalla, 2001; Carrington et al., 2014, s. 2761, 2763; Chatzidakis et al., 2007; Young 
et al., 2010, s. 26). 

 
Då organisationer har gått från att vara mer produktorienterade till att nu vara 
fokuserade på kunden samt andra intressenter är det mycket som påverkar försäljaren i 

sitt sammanhang. Dels att göra både kund och företag nöjda och någonstans få in sina 
egna värderingar. Vi har använt oss av Hunt och Vitells (2006) generella teori om etik 

inom marknadsföring för att på detta sätt närma oss olika inre och yttre barriärer funna i 
andra teorier (se ex. Ferrel et al., 2007; McClaren, 2000) som kan påverka individens, i 
vårt fall försäljarens, etiska beteende och beslutsfattande. Vi har även använt oss av 

teorier som undersöker vad som påverkar individens prestation för att se vad som skulle 
kunna påverka försäljarens prestation i mötet med kund. Med dessa barriärer hoppas vi 

kunna få en djupare förståelse för de barriärer som skulle kunna finnas för försäljaren att 
kommunicera hållbara sällanköpsvaror till kunden. Detta i linje med relationen mellan 
attityd och beteende som visar på att olika barriärer kan påverka individen vid köp av en 

produkt, dock finns det, som tidigare nämnts, inga studier gjorda på försäljaren med 
attityd-beteendegapet. Vidare finns inga studier genomförda på relationen mellan 

försäljarens attityder och beteende gällande hållbara produkter.  
 
Sammanfattningsvis innebär studiens centrala perspektiv att vi väljer att se hållbar 

utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov hos företagets direkt och 
indirekta intressenter utan att äventyra möjligheten att möta behovet hos framtida 
intressenters behov. 

  



27 
 

4. Praktisk metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 

4.1.2 Intervju 

Vi vill försöka förstå vad som påverkar försäljarens kommunikation av hållbara varor 
till kunden. Därför är det viktigt att datainsamlingen utformas så att vi kan förstå 
försäljarens handlingar i en så naturlig miljö som möjligt, där av vår kvalitativa 

forskningsansats. Den allra vanligaste typen av kvalitativ datainsamling är någon form 
av intervju (Bryman, 2011, s. 412). Det finns olika typer av intervjuer, öppna, 

strukturerade, semistrukturerade eller fokuserade. I öppna intervjuer får informanten 
prata fritt om sina erfarenheter och i de mer strukturerade intervjuerna styrs samtalet in 
på ämnen som forskaren bestämt i förväg, dock får samtalet vara fritt under ämnena 

(Dalen, 2015, s. 34). Då vi vill förstå försäljarens beteende i sin kontext anser vi det 
vara viktigt att denne med egna ord får beskriva det sammanhang denne befinner sig i 

och i en intervju tillåts försäljaren att med egna ord beskriva verkligheten. En nackdel 
med att samla in empiri med hjälp av intervju är enligt Holme och Solvang (1997, s. 
105) att det krävs mycket från både informatör och den som intervjuar, detta då den som 

intervjuar måste vara uppmärksam på allt informatören säger, samt vara kvick att ställa 
följdfrågor utan att samspelet påverkas. Då vi har varit två närvarande intervjuare vid 

varje tillfälle har vi genom att dela på uppgifterna, lyckats uppmärksamma det 
informatören har sagt samt ställt relevanta följdfrågor, då den ena noterat samtalet 
medan den andre fokuserat på kontakten med informatören. Att bli intervjuad är även en 

utsatt situation för informatören vilket vi diskuterar närmre i 4.4.  
 

Semistrukturerad 
Då vi vill förstå specifika områden och fenomen krävs det enligt Bryman (2011, s. 206) 
en viss struktur på de frågor som ställs, därför använder vi oss av en semistrukturerad 

intervju. Grunden till den semistrukturerade intervjun består av den intervjuguide som 
skapats med möjlighet för följdfrågor (Bryman, 2011, s. 206). Vi anser att en öppen 

intervju kan resultera i att informatören inte närmar sig de områden vi vill undersöka 
och vi måste därför styra samtalet så att relevanta ämnen och fenomen behandlas, därav 
valet av semistrukturerad istället för öppen intervju. Dock undersöks attityder med 

fördel med ett strukturerat frågeformulär där informatören ges bundna svarsalternativ.  
Detta för att avgöra informatörens inställning, positiv eller negativ, till olika fenomen 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 112). I vår teoretiska referensram indikeras att en individs 
attityder kan prioriteras olika och att det kan finnas kriterier som är av olika betydelse 
för individens attityd och beteende samt att kontextuella- och situationsbaserade 

faktorer kan vara av betydelse. Baserat på detta anser vi att bundna svarsalternativ kan 
ge en allt för generell bild kring attityden samt att vi kan missa kontextuell påverkan på 

försäljaren. 
 
Öppna frågor 

Frågorna i den semistrukturerade intervjun är i huvudsak öppna, detta då vi vill få en 
förklaring till varför informatören agerar som den gör och hur den tycker och tänker i 

vissa sammanhang. Öppna frågor får informatörer att förklara eller utveckla frågorna, 
inte att bekräfta eller förneka, vilket slutna frågor kan göra (Häger, 2007, s. 57). Om vi 
valt slutna frågor hade det varit svårt att få ut så mycket information som möjligt samt 

att frågorna lätt kunnat bli ledande. Då vi vill försöka förstå ett sammanhang krävs det 
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förklaringar från informatören vilket vi kan få med öppna frågor. Vi har dock valt att 
införa en sluten fråga där informatören ska uppskatta var denne befinner sig på en 10-
gradig skala vad gäller engagemang om hållbarhet för att få en inblick i hur 

informatören uppfattar sig själv, samt att några följdfrågor har en mer sluten karaktär. 
Nackdelen med öppna frågor är att de svar vi får kan bli allt för breda och bortom ämnet 

vi undersöker om vi inte formulerat frågorna tydligt. Vidare diskussion och hur vi 
utformat frågorna återfinns nedan.  
 

4.2 Utformning av intervjuguide 

Intervjun ska försöka få ut så mycket som möjligt från respondenterna genom att hjälpa 

de att beskriva sina personliga tankar och förståelse kring vissa upplevelser eller dennes 
bild av verkligheten, detta görs till stor del med hjälp av en intervjuguide för att 
underlätta och försäkra för den som intervjuar att viktiga frågor tas upp (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 120-121). Problemformuleringen och studiens arbetstitel ligger till 
grund för de centrala teman som intervjuguiden innefattar (Dalen, 2015, s. 35). I denna 

studie syftar vi till att få en förståelse för vilka upplevda inre och yttre barriärer som kan 
finnas hos försäljaren vid kommunikation av hållbara sällanköpsvaror i möte med kund. 
Därför har vi sökt i tidigare teorier, bland annat rörande gapet mellan attityd och 

beteende i miljövänlig konsumtion, för att hitta faktorer som tas upp i förhållande till 
försäljare och attityder och beteenden. De funna faktorerna fungerar sedan  som stöd när 

vi analyserar den insamlande empirin.  
 
Vi väljer att skapa tre centrala teman utifrån försäljaren och hållbarhet baserat på den 

teoretiska referensramen. De tre centrala teman vi har utgått ifrån är 
yrkesroll/organisation, beteende samt attityd. Syftet med centrala teman inklusive 

underliggande frågor är att dessa ska täcka de viktigaste områden i studien (Dalen, 
2015, s. 35). Vi menar att samtliga områden tillsammans resulterar i en förståelse för 
vilka faktorer som påverkar försäljarens benägenhet att kommunicera hållbarhet till 

kunden. Under temat yrkesroll och omgivning undersöks värderingar i arbetet, 
erfarenheter, hur företagskulturen ser ut samt vilka direktiv som förmedlas från 

ledningen (se Appendix 1. Fråga: 4, 6, 7, 9). Det andra temat berör försäljarens 
beteende, där vi vill undersöka hur försäljaren beter sig i sin yrkesroll, detta genom 
frågor om vad som är viktigast vid försäljning, hur försäljaren agerar vid direktiv från 

ledningen samt hur försäljaren vet vad denne ska säga (se Appendix 1. Fråga: 10, 17, 
19). Det sista centrala temat attityd undersöker försäljarens attityd till hållbarhet samt 

om attityderna kan vara skapta utifrån samhällets förväntningar (se Appendix 1. Fråga: 
21, 22, 24, 26, 28). 
 

Vid formulering av intervjufrågor är det av vikt att dessa är ställda på ett sådant sätt att 
maximal mängd information kan ges, informatören uppmuntras då att med egna ord 

berätta sin bild av verkligheten på ett öppet sätt (Dalen, 2015, s. 36). Vi väljer därför att 
formulera frågor där informatören får beskriva vad och hur, vidare har vi ställt 
följdfrågor där vi ber om konkreta exempel. Dessutom ska frågan formuleras på ett 

sådant sätt att den uppfattas som klar och inte tvetydig, den ska inte vara ledande samt 
ge utrymme för icke traditionella eller förväntade svar (Dalen, 2015, s. 36). Vi undviker 

teoretiska begrepp för att gemene man ska förstå innebörden av frågan samt att vi väljer 
att ha flera öppna frågor som kan ge utrymme för ej förväntade svar. Den intervjuguide 
vi tagit fram börjar med allmänna frågor såsom ålder och arbetslivserfarenhet för att 
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sedan övergå till frågor kring arbetssituationen och produkten som säljs, till sist frågor 
rörande attityd och värderingar. Vi har valt detta upplägg på intervjuguiden då det kan 
underlätta att börja med allmänna frågor för att informatören ska få känna sig bekväm 

samt att vi inte vill att informatören ska ge exempel på arbetssituationer utifrån vad 
denne svarade kring värderingar och attityder. Detta upplägg finner stöd i 

områdesprincipen. Områdesprincipen kan användas vid utarbetande av en intervjuguide, 
där mer övergripande eller lättare frågor eller områden berörs först för att sedan 
successivt närma sig mer känsliga områden, vanligen de mest centrala, för att sedan 

avsluta med lättsammare frågor (Dalen, 2015, s. 35).  
 

Frågorna har allteftersom omkonstruerats samt tagits bort eller lagts till. Detta då vi 
efter varje intervju diskuterat om vi fick fram det vi ville samt om det var någon fråga 
som kändes överflödig. Den bifogade intervjuguiden behöver därför inte stämma 

överens med de frågor vi ställt under varje intervjutillfälle. Intervjuguidens syfte är att 
relevanta områden berörs under intervjutillfället, detta skapar en trygghet för oss och 

möjliggör för flexibilitet under intervjun. När vi följer intervjuguiden så täcks de ämnen 
vi anser behövs för att få en utförlig bild av försäljaren vilket då ger en trygghet. Vi kan 
även lägga till frågor under intervjuns gång vilket bidrar till flexibilitet. Flexibilitet vid 

datainsamling kan möjliggöra att kontext och verklighet uppmärksammas (Bryman, 
2011, s. 366). Nackdelen med en semistrukturerad intervjuguide har för oss blivit att 

vissa upprepningar har uppstått vid intervjutillfället då försäljaren redan vid en tidigare 
fråga eller följdfråga besvarat en efterkommande fråga, vilket inte var vår mening.  
 

4.3 Urval 

Ett strategiskt urval är när enheter väljs ut för att forskarna tror att de kan svara på, samt 

förhålla sig till, de frågor som ställs för att få ut så mycket som möjligt av studien 
(Alvehus, 2013, s. 67). Ett urval som är strategiskt grundat är det målinriktade urvalet 
(Bryman, 2011, s. 434). De flesta kvalitativa studier har ett urval som är målinriktat, det 

vill säga där enheter som har direkt koppling till studiens problem väljs ut (Bryman, 
2011, s. 350). Vår problemformulering samt syfte har varit direkt avgörande i valet av 

urval. Då vår studie avser att ta reda vad som kan påverka försäljarens kommunikation 
av hållbara varor till kunden, blir försäljaren det självklara valet av respondent för oss. 
Vi har intervjuat försäljare som har mer eller mindre daglig kontakt med kunder.  

 
Ett målinriktat urval görs ofta i flera steg för att få en bättre förståelse för ett socialt 

sammanhang, detta innebär att val av olika enheter trappas av steg för steg för att till 
slut komma fram till respondenten (Bryman, 2011, s. 350-351). Då vi studerar 
försäljaren i ett visst sammanhang blir även sammanhanget i sig en viktig del i urvalet. 

Sammanhanget är för oss den bransch och det företag som försäljaren verkar i. Nedan 
följer en mer detaljerad diskussion om varje steg i vår urvalsprocess.  

 

4.3.1 Bransch och företag 

Baserat på inledande kapitel och den teoretiska referensramen har vi fått kunskap om att 

kunden vid köp av sällanköpsvaror lägger ned mer tid på att samla information och 
jämföra produkterna än vid köp av dagligvaror. Sällanköpsvaror kan bidra till ett ökat 

engagemang hos konsumenten samt att det vid köp av exempelvis vitvaror kan finnas en 
upplevd risk hos konsumenten vilket resulterar i en ökad betydelse för information 
kring produkten (Zaichkowsky, 1985, s. 347-348; Young et al., 2010, s. 23). Det krävs 
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även mer hjälp från försäljaren för att underlätta beslutsfattandet för kunden vid köp av 
sällanköpsvaror jämfört med frekventa köp (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250). Vi 
anser det därför vara av intresse att undersöka vad som kan påverka försäljaren att 

kommunicera hållbara varor i sällanköpsbranschen då sällanköpsvaror medför att 
kunden önskar mer information om produkten och mer hjälp av försäljaren. Vi menar 

att försäljaren i dessa branscher kommunicerar mer med kunden, vilket även styrks av 
Kotler och Armstrong (2010, s. 250-251) som menar att köp av sällanköpsvaror kräver 
mer kontakt med försäljaren än vid dagligvaror. Då det är sällanköpsvaror som är av 

intresse för att besvara studiens syfte, ämnar vi att med hjälp av branscher som säljer 
sällanköpsvaror få en förståelse för vilka upplevda inre och yttre barriärer so m kan 

finnas hos försäljaren vid kommunikation av hållbara sällanköpsvaror i möte med kund. 
Vi har tagit hjälp av två olika branscher för att förstå försäljaren i detta sammanhang. 
 De branscher vi har valt representerar branscher som säljer sällanköpsvaror och ger 

access till rätt typ av försäljning och försäljare, det vill säga där försäljaren kan 
kommunicera både hållbara och ej hållbara alternativ av sällanköpsvaror.  

 
Vi har valt att vända oss till företag inom färg- och tapetbranschen och 
vitvarubranschen, då de säljer sällanköpsvaror som är både hållbara och ej hållbara. Det 

finns tidigare studier om beteende kring konsumtion av hållbara varor inom 
vitvarubranschen där bland annat energiförbrukning är återkommande (se ex. Sammer 

& Wüstenhagen, 2006; Waechter et al., 2015). Inom färg- och tapetbranschen har vi 
svårt att finna studier om hållbarhet tillsammans med konsumtion eller försäljning. Vi 
anser det vara intressant att konsumtion kring hållbara varor har undersökts inom den 

ena men inte inom den andra branschen samt att inga tidigare studier är genomförda på 
försäljaren i någon av branscherna. Då vi vänder oss till två olika branscher som säljer 
sällanköpsvaror finns även möjlighet att se skillnader mellan dessa, vilket kan ge en 

extra dimension till studien och en förståelse för om dessa skillnader påverkar 
försäljarens kommunikation av hållbara varor. Detta menar även Hunt och Vitell (2006, 

s. 147) är av intresse för att se om olika branscher kan påverka det etiska beteendet hos 
en yrkesverksam person. 
 

Vi har studerat två företag inom varje bransch för att få en jämn fördelning av urvalet 
och för att vi anser att det krävs mer än ett företag i varje bransch för att kunna få en 

förståelse kring eventuella skillnader i yttre barriärer mellan branscherna. Om vi valt ett 
företag från varje bransch anser vi att eventuella yttre barriärer kunnat bero på 
företagskulturen vid just det företaget och inte från branschen som sådan. Vi har valt 

företag som säljer sällanköpsvaror då vi enligt tidigare resonemang i inledning och 
teoretisk referensram anser att försäljaren inom sällanköpsvarubranschen kommunicerar 

med kunden i större utsträckning än på företag där till exempel dagligvaror säljs. 
Företagen är placerade i Umeå och är franchiseföretag, det vill säga att butikerna är 
privatägda men tillhör en större kedja. De krav vi haft på företagen är att de ska ha ett 

sortiment med både miljömärkta och inte miljömärkta varor, detta för att försäljaren ska 
erbjudas möjligheten att kommunicera kring både hållbara och mindre hållbara varor. 

Då etik ofta benämns i studier som syftar till att undersöka hållbara varor (se ex. Bray et 
al., 2010, Caruna et al., 2015; Chatzidakis et al., 2007) är även ett krav att de företag vi 
vänder oss till har en uttalad miljöpolicy och uppsatta miljömål, detta då det kan skapa 

vissa etiska motsättningar hos individen om denne inte delar företagets mål. Ytterligare 
ett krav har varit att försäljarens försäljning av företagets produkter främst ska ske till 

konsumenter och inte till andra företag samt att företaget bör ha minst tre tillgängliga 
heltidsförsäljare. Detta då vi anser att tre personer krävs för att få en relativt tydlig 
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förståelse av den kultur och kontext som återfinns. Dessutom vill vi säkerhetsställa antal 
intervjuobjekt och se till att empiriunderlaget inte blir begränsat, detta för att ge oss en 
förståelse för vad som kan påverka försäljarens kommunikation av hållbara 

sällanköpsvaror. 
 

4.2.2 Informatörer 

Urval handlar inte bara om vilka grupper som ska undersökas, i vårt fall försäljare, utan 
även vilken typ av respondent (Johansson Lindfors, 1993, s. 101). Då det är svårt att 

från början veta hur många respondenter som krävs för att uppnå teoretisk mättnad 
(Bryman, 2011, s. 436) bestämde vi oss för att börja med tre respondenter från varje 

företag. Om mättnad ej hade uppnåtts efter dessa intervjuer skulle vi vända oss till ännu 
ett företag, detta behövdes dock inte. Många av företagen vi valt att studera har inte haft 
fler än tre till fyra försäljare på plats, i dessa fall har vi intervjuat de som fanns 

tillgängliga. I andra fall där fler försäljare varit tillgängliga har vi använt oss av ett så 
kallat snöbollsurval. I ett snöbollsurval används de respondenter som först intervjuas till 

att kontakta andra respondenter (Bryman, 2011 s. 196). Den ansvarige gav oss då 
möjlighet att börja intervjua en försäljare som i sin tur kontaktade nästa respondent efter 
att intervjun var klar. Vi har i dessa fall inte varit med och valt ut specifika försäljare på 

plats. Detta är en av nackdelarna med ett snöbollsurval, att urvalet inte blir 
representativt för populationen (Bryman, 2011, s. 196). Dock krävs inte detta i vår 

studie då vi inte vill generalisera resultatet utan bara få en förståelse för försäljaren i sitt 
sammanhang. Det har ändå blivit ett spritt urval vad gäller ålder, kön och erfarenhet 
trots snöbollsurval, vilket kan hjälpa oss att få en djupare förståelse om det finns någon 

skillnad mellan ålder, kön och erfarenhet och hur de påverkar försäljaren.  
 

Intervjuerna genomfördes på avskild plats på respektive företag. Försäljaren fick i de 
flesta fall sitta ostört, någon gång avbröts intervjun för ett kortare samtal med kund eller 
kollega. Nedan följer mer information om intervjuerna.  

 

Vitvarubranschen Intervjutid Färg- och tapetbranschen Intervjutid 

Företag 1 
 

Företag 3 
 

Karl 22 min 16 sek Josefine 27 min 17 sek 

Oskar 40 min Bosse 26 min 16 sek 

Arash 23 min 16 sek Ebba 28 min 39 sek 

Företag 2 
 

Företag 4 
 

Axel 39 min Britt 28 min 52 sek 

Måns 62 min 28 sek Moa 31 min 41 sek 

Martin 40 min 14 sek Lars 19 min 
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4.4 Forskningsetik 

Det är viktigt att diskutera etiska problem som kan uppkomma då intervjuer går ut på att 
förstå informatörens egna känslor, erfarenheter och tankar, därför blir det även viktigt 

att informera respondenten om hur forskningsresultaten kommer att framställas (Dalen, 
2015, s. 13-14). Vi vill förstå hur försäljaren tänker och känner kring ämnet samt att den 

delar med sig av sina tidigare erfarenheter. Denna information är personlig och vi har 
därför varit tydliga med hur vi kommer använda det insamlade materialet samt hur det 
kommer att framställas. Även information om anonymitet samt vilka vi är har gått ut till 

respondenterna innan intervjun satt igång, då vi inte ville att försäljaren skulle hålla inne 
viss information för rädsla att det skulle komma ut till irrelevanta intressenter. Fiktiva 

namn på respondenterna kommer därför att återfinnas i studiens empiri och analys då 
information inte ska användas i fel sammanhang och utnyttjas gällande försäljaren vi 
intervjuat. 

 

4.5 Tillvägagångssätt och access 

Vi valde att skicka ut mail till de företag vi valt att hålla intervjuerna på. Inledningsvis 
skickade vi mail till två vitvarubutiker samt två färg- och tapetbutiker. Samtliga gav 
positiv respons på vår förfrågan utom en färg- och tapethandlare vilket resulterade i att 

vi omgående valde att kontakta fler butiker inom denna bransch. Via mailkontakt och i 
vissa fall över telefon, bestämdes datum och tid för intervjutillfälle. Den information vi 

gav till nämnda företag innefattade vilka vi var, vid vilket universitet vi studerade vid 
samt kortfattat vad studien handlade om. Vi hade vid ett tidigare skede beslutat att inte 
förmedla att det var försäljarens attityder och värderingar i förhållande till hållbarhet vi 

avsåg att studera, detta för att undvika att respondentens svar skulle påverkas av 
studiens perspektiv. Istället valde vi att enbart kommunicera att vi studerar försäljarnas 

individuella attityder och värderingar och hur dessa påverkar kommunikationen till 
kunden. Ibland är det nödvändigt att undanhålla eller ge begränsad information till 
respondenten för att insamlingen ska tillgodose giltig information, forskaren får då ett 

större ansvar för respondentens psykiska och fysiska hälsa (Holme & Solvang, 2012, s. 
334). Vi anser att den begränsade informationen om studiens perspektiv inte riskerar att 

påverka respondenternas hälsa och vid samtliga intervjutillfällen har stämningen varit 
god och samtliga respondenter har gett en positiv respons på hållbarhetsperspektivet. 
Vidare anser vi att det förelåg liten eller ingen risk för att respondenterna skulle uppleva 

att de blivit missledda då företagen inför intervjutillfället visat litet eller inget intresse 
kring vad vi avsåg att undersöka, vilket bekräftades väl på plats när vi på nytt fick 

informera om vad vi undersökte och responsen blev då positiv. Vi avsåg att intervjua tre 
respondenter hos samtliga företag men då detta inte blev genomfö rbart hos ett av 
företagen då enbart en representant hade möjlighet att intervjuas kontaktades ytterligare 

ett företag. Detta för att studien skulle få den mängd representanter som först avsågs. 
Det senast kontaktade företaget, som via telefon tackade ja till medverkan, kunde 

tillhandahålla den önskvärda mängd försäljare. Ett intervjutillfälle bokades omgående in 
under telefonsamtalet. Vi fick överlag snabb access till företagen och alla var positivt 
inställda till att vi skulle komma. 

 
Vid intervjutillfällena hade vi med oss fika till samtliga anställda i butiken. Vi blev 

varmt välkomnade på alla företag och ingen respondent verkade tveka inför att ställa 
upp. Vi lade stor vikt vid att småprata med ansvarig samt med de vi skulle prata med 
innan intervjun startade, detta då vi ville att respondenten skulle känna sig avslappnad 
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och trygg i vårt sällskap. Vi presenterade oss och informerade om att intervjun skulle 
spelas in men att namnen på de intervjuade skulle hanteras anonymt. Under intervjun 
ställde en av oss frågor medan den andra noterade kroppsspråk samt lyssnade mer 

ingående, detta för att undvika att den som ställde frågor skulle bli stressad och då ha 
svårt att komma ihåg det som sades. Efter varje intervju lät vi mikrofonen stå på ett tag 

för att se om den som blev intervjuad sa någonting utöver det vi frågade om. 
Respondenten var dock väl medveten om att diktafonen fortfarande var påslagen under 
denna sista del. Vi avslutade samtalet med att tacka för oss och stänga av diktafonen.  

 

4.6 Transkribering 

Vi delade upp det inspelade materialet mellan oss och transkriberade därefter hä lften av 
intervjuerna var. Vi använde oss av mjukvaran InqScribe för att underlätta arbetet med 
transkriberingen. Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant samt noterade gester, 

pauser och tonläge i de fall där vi ansåg att intervjuobjektet uttryckte någonting som 
inte tydligt framkom i tal. Detta då vi ville få en så tydlig bild som möjligt av personen 

som intervjuades. I början av varje transkribering skrev vi in stämning, mottagande och 
den allmänna kommunikationen vi känt av på företaget. Exempelvis om intervjuobjektet 
uttryckte tidsbrist eller om störande moment förekom. Efter transkriberingen valde vi att 

läsa igenom den andres transkribering för att se om någonting saknades samt för att se 
om vi uppfattat händelsen lika. Detta gjorde vi för att undvika att den transkriberade 

texten skulle ge en feltolkad bild av intervjun samt för att ge båda möjlighet att 
tillhandahålla samma information och kunskap innan analysen. Det sammantagna 
materialet från transkriberingen av intervjuerna är på 84 sidor.  

 

4.7 Empiriframställning 

Vid vår presentation av empirin har vi valt att fokusera på individen, det vill säga 
försäljaren. Individerna delas in i respektive företag för att försäljaren ska presenteras i 
sitt sammanhang. En kort beskrivning av företaget inleder varje del, därefter följer en 

sammanfattning av respektive försäljares intervju. Vi har valt att dela in empirin i 
företag då vi även vill se om skillnader eller likheter mellan branscherna återfinns och 

hur det kan påverka försäljarens beteende. Då konstruktionismen menar att individer 
skapar den sociala verklighet denne befinner sig i, kan den sociala verkligheten se olika 
ut mellan de olika branscherna då dessa består av olika individer. Även en ontologisk 

ståndpunkt påverkar hur empirin bör framställas och presenteras (Nylén, 2005, s. 65-
66). Konstruktionismen gör det därför naturligt för oss att presentera empirin utifrån 

försäljarens röst på ett sådant sätt att empiripresentationen speglar den skapade sociala 
verklighet som försäljaren befinner sig i för att bättre förstå vad som påverkar 
försäljaren att kommunicera hållbara varor till kunden. För att på bästa sätt presentera 

empirin väljer vi därför den sammanhållna fallbeskrivningen. Denna presenterar 
empirin som en helhet byggd på en logisk struktur som förbereder för kommande 

analys, presentationen ska återspegla empirins röst för att ge kunskap kring den 
studerade verkligheten och ge en empirinärhet och detaljrikedom (Nylén, 2005, s. 70).  
 

Studiens fokus är på försäljaren som individ, därför är det av vikt att vi presenterar 
empirin så som den framställdes under intervjun. De delar vi valt ut är en blandning av 

sammanfattningar och citat som intervjun har gett oss. Vi tar ej med våra egna intryck 
eller röster utan låter försäljarens verklighet framgå. Vi har valt att strukturera upp citat 
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och sammanfattningar under fyra olika kategorier, som även återfinns i vår 
intervjuguide, dessa är organisation, yrkesroll, attityder och beteende. Detta för att 
underlätta för oss i analysprocessen. Vi anser att försäljarens verklighet beskrivs väl, 

även om kategorisering av citat och sammanhang ibland hamnat i annorlunda ordning 
än vad de faktiskt gavs. De citat vi har valt att ha med är starkt knutna till vårt ämne och 

de teorier vi funnit. De är även starkt sammankopplade med försäljaren och vi anser att 
citaten styrker vikten av individen i vår studie.  
 

4.8 Analysmetod 

Vi utgår från vår teoretiska referensram när vi analyserar vår empiri, då vi har ett 

deduktivt angreppssätt. Analysen genomfördes genom stud ium av empirin individ för 
individ och kategorisering av de mest framträdande barriärerna hos försäljaren för att 
kommunicera hållbara varor till kunden. Vi använde oss även av kodning för att lättare 

koppla empirin till vår problemformulering och vårt syfte. Kodning innebär att 
forskaren använder vissa frågeställningar för att ta reda på vad empirin ger studien, en 

fråga kan till exempel vara; “Vad representerar denna information?” (Bryman, 2011, s. 
523), då i förhållande till problem och syfte.  
 

De mest framträdande barriärerna har vi sedan delat in i yttre och inre faktorer i 
analysen.  Detta upplägg speglar syftet med vår studie, vilket är att förstå vilka upplevda 

inre och yttre barriärer som kan finnas hos försäljaren vid kommunikation av hållbara 
sällanköpsvaror i möte med kund. Analysen tar avstamp i försäljaren, där vi slagit ihop 
de barriärer som varit mest framträdande och sedan tolkat dessa i förhållande till vår 

teoretiska referensram. Vidare i analysen jämför vi de olika branscherna för att se o m 
skillnader eller likheter återfinns.  

 
Analysen består av citat som vi anser beskriver de barriärer vi funnit. Citaten 
presenteras i tabeller för att läsaren lättare ska få en uppfattning om vad som tidigare 

sagts i empirin.  
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5. Empiri 

5.1 Företag 1 

Butiken är belägen i Umeå och en del av en större vitvarukoncern som i Sverige består 
av 190 butiker, fördelat över hela Sverige. Varje enskild butik ägs lokalt av en 
franchisetagare. Butiken i Umeå har i dagsläget tio anställda vilka har provisionsbaserad 

lön.   

5.1.1 Karl 

Karl som individ och i sin yrkesroll 
Karl är 49 år, hemma ser han till att källsortera, släcker lamporna när han lämnar 
hemmet och menar att han använder sitt sunda förnuft när det kommer till miljöfrågor. I 

butiken har de vissa riktlinjer att följa då den är miljöcertifierad, bland annat nämns 
källsortering och återvinning och att miljöarbetet ska ske kontinuerligt. Vidare nämner 

Karl att de i personalen alltid ser till att släcka lampor men att det mer är för 
elräkningens skull än för miljön. Karl har arbetat i och ägt butiken i 17 år, innan dess 
var han delägare i tre andra butiker och hade erfarenhet av försäljningsansvar samt en 

viss universitetsutbildning. Karl är utöver butiksägare även styrelseordförande till 
koncernen. I det dagliga arbetar menar Karl att: “Det är jag som ska se till att det flyter” 

och kan agera allt från personalchef till städare. Karl upplever arbetsplatsen som fri, alla 
vet sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Karl och hans kollegor får information och 
utbildning om produkterna via utbildningar på mässor eller från leverantörer. Mycket 

baseras även på den egna erfarenheten av att sälja produkten och varumärket vilket Karl 
menar skapar en viss trygghet, men kan för vissa skapa en spärr som försvårar att sälja 

andra produkter och märken. Företagets personal består av en bra mix mellan tjejer och 
killar och Karl menar att han lärt känna många av hans bästa vänner genom jobbet, detta 
motiverar honom att fortsätta att arbeta på företaget samt att han motiveras av den 

säljarglädje han känner. Företagets visioner och mål är inget som dagligen driver 
honom, det låg närmare i åtanke när han var ny i butiken, nu menar han att målet är att 

ta marknadsandelar och göra ett bra jobb. Han tror också att visionen om fräscha 
produkter, rätt prisbild och vara väldigt trevlig i butik är vad som får kunderna att 
komma tillbaka. 

 
Karl ser sig själv som en entreprenör som eftersträvar kort tid mellan tanke och 

handling och drivs av att se resultat samt tjäna pengar men menar att de inte får bli 
giriga, målet att tjäna pengar får inte påverka kundnöjdheten. Det viktigaste är att se till 
att kunden alltid är nöjd, även om det innebär en kostnad för företaget menar han.  

 
Försäljarens attityder och värderingar 

Karl säljer inte produkter han själv inte tycker om, det viktigaste är att det är bra 
produkter med bra testvärden. Om produkterna i sig är lika och har samma pris 
prioriterar Karl det han ser som det bättre varumärket, även om produkterna har samma 

egenskaper. Karl upplever det som att konsumenter lyssnar på försäljaren men att de 
idag är mer pålästa än förut, vilket han tycker är bra. Detta menar han beror på att det är 

lättare att hitta information om produkten på internet, vilket han även själv gör. Dock 
kan vissa konsumenter haft ett varumärke i 40 år och tror därför att det är en bra produkt 
från Sverige, fast den kanske byggs i Italien och det bara är klisterlappar som skiljer den 

från en annan produkt.   
 



36 
 

Karl tycker att det är viktigt att produkter är miljövänliga, dock menar han att de flesta 
produkter ligger bra till idag miljömässigt. Miljövänlighet kan nästan ses som en 
hygienfaktor, då de flesta leverantörer har energisnåla och miljövänliga produkter. Han 

menar att miljöfrågan inte har lika stor betydelse för honom som den kanske har hos 
konsumenter och media.  Karl anser att det är en prisskillnad mellan hållbara och inte 

hållbara produkter, ibland anses priset på den mer miljövänliga produkten inte rimligt i 
förhållande till övriga produkter, även om den håller mycket längre, han säger bland 
annat: “En tvätt för 13 000 kronor, den håller i 20 år det är den mest miljövänliga du 

kan ha men du är inte villig att betala för det. Många köper tvättmaskiner för 2995 och 
de håller i 3 år sen får du slänga bort den”. Energiförbrukningen är det mest relevanta 

när det kommer till hållbarhet inom branschen, EU har dessutom lagstiftat om att 
skyltar med produktens energiförbrukning måste visas, vilket oftast resulterar i att 
konsumenterna frågar kring hur mycket produkten drar. Karl menar att alla seriösa 

företag nog har ett bra hållning kring hållbarhet och återvinning, att företag ska jobba på 
ett miljömässigt sätt. Han som privatperson släcker dock aldrig lampan under till 

exempel “Earth Hour” och menar att: “miljön i all ära men får du inte in pengar så är 
det konkurs” och ibland tycker han att miljödebatten i Sverige kan bli extrem.  
 

“Att man ska, vad ska jag säga man ska tänka på miljöbiten men jag tror inte att vi 
kommer att agera som några miljöpartister och bli slaviska och i första hand tänka på 

miljöpåverkan, det tror jag få företag väljer att göra…” 
 
Den stora skillnaden menar Karl inte är vad vi gör här i Sverige, vi är redan väldigt 

miljövänliga i jämförelse med andra länder så som Estland, Lettland och Ryssland.  
 
Karls beteende i försäljningssituationen 

När Karl kommunicerar med konsumenten väljer han att ta reda på vilken produkt som 
kan vara lämplig utifrån en behovsanalys vilken grundar sig i konsumentens 

familjesituation, budget och krav på varumärke. De produkter han sedan väljer att 
fokusera på bygger främst på hur bra de presterat i tester. Ett exempel menar han kan 
vara en tvättmaskins produktegenskaper så som hur lätthanterlig den är, hur bra den 

tvättar samt hur miljövänlig den är naturligtvis, exempelvis när det kommer till 
vattenförbrukning. Vidare resonerar Karl: “...det är klart den måste ha prestanda som 

står sig bra och då är det ju miljövänlighet, det är ljudnivå och allt sådant där måste ju 
matcha ihop men det är sällan man säger att ‘jag ska ha den bara för miljön’ att det 
styr”. Karl tycker även att det är viktigt att det finns en eftermarknad, att det ska finnas 

reservdelar, verkstad och service när det uppstår problem med produkten. Han beskriver 
att han som försäljare ofta söker trygghet i välbekanta varor som han kan framför 

nyinkomna produkter vid försäljningstillfället men att det inte får bli en spärr så att 
vissa varumärken helt utesluts. Under försäljningstillfället väljer Karl att nämna 
produktens energiförbrukning även om konsumenten inte frågar om det, dock vet ofta 

kunden vad som är rimligt menar Karl som inte skulle sälja en produkt med allt för hög 
energiförbrukning. Vad som skulle få honom att sälja fler hållbara produkter är för 

honom en samvetsfråga, det handlar om sunt förnuft.  

5.1.2 Oskar 

Oskar som individ och i yrkesrollen 
Oskar är 44 år och har arbetat på företaget i åtta år. Han har tidigare arbetat som resande 
försäljare i många år och även provat på projektledarrollen. Just nu är Oskar anställd 

som butiksansvarig på vitvarusidan och menar: “mitt uppdrag är att sälja vitvaror, så 
mycket det bara går naturligtvis”, han håller även ordning och reda på sin avdelning 
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med allt vad det nu innebär. Stämningen tycker han är bra, han menar att det blir en 
harmoni med både tjejer och killar på arbetsplatsen, annars kan det bli tydliga jargonger, 
för grabbigt. En fördel med att de är få i butiken menar Oskar är: “sen är vi inte så 

många, så det blir ganska korta beslutsvägar om det är någonting”. Oskar är den som 
har arbetat kortast på vitvarusidan med sina 8 år, så de som jobbar på företaget har 

arbetat där länge. Oskar drivs av att fortsätta arbeta med försäljning då han ser varje dag 
är som en tävling, han väljer att jämföra yrket med idrott och säger: “jag tycker om att 
hela tiden jobba mot ett mål och man försöker alltid bli bättre”. Oskar har lärt sig att 

sälja dels genom interna utbildningar men framförallt genom egna erfarenheter. Han 
tänker även att det kan vara en drivkraft att ha kunskap om produkten han säljer. Den 

kunskap som Oskar själv har om produkterna har han ofta hämtat in själv men han får 
även information från leverantörerna. Dock blir det inte så mycket information om 
tillverkningsprocess och produktion. 

 
Butiken är miljöcertifierad, vilket betyder att återvinning av både vitvaror och gamla 

kartonger är viktigt. Oskar menar dock att det nästan är nödvändigt för butiker idag att 
ha denna certifiering, då det ofta är ett krav från företag vid upphandlingar. Oskar 
upplever att kunder inte frågar efter miljövänliga varor, det är mer att de vill att 

produkterna ska vara energisnåla och tillägger: “men det går ju lite hand i hand, väljer 
man energisnåla produkter så har man gjort en bra sak för miljön också”. Han menar 

att det nästan är en hysteri inom vitvarubranschen idag, att jaga energisnåla och 
miljövänliga produkter och att branschen på så vis bidrar till bra effekter, för det är 
sådant han kan visa för kunden, som gör ganska stor skillnad i plånboken för dem.  

 
Försäljarens attityder och värderingar 
Energisnålhet är även det första Oskar kommer att tänka på när han funderar kring 

miljövänlighet, sen menar han att det även är innebär återvinna uttjänta produkter. Just 
återvinningen tycker han är jätteviktig, då det blir mycket skrot av just vitvaror och han 

tycker det är en bra idé att använda materialet flera gånger och säger: “för det är ju 
någonstans våra barn och deras barn som ska ta över det här en gång i framtiden här 
så på nått sätt måste vi ju tänka oss för”. Han menar att han tänker likadant på 

arbetsplatsen men att “man är ju inte den som jagar liksom mer än nödvändig”. 
 

När det kommer till produkters varumärken och betydelsen av det så menar Oskar att 
varumärken blir viktigt personligen och “ett varumärke är någonting som man ofta har 
någon form av erfarenhet från tidigare”. Men han skulle aldrig säga att något 

varumärke var sämre än något annat inför konsumenten, utan istället skulle Oskar bara 
förklara skillnaden.  Oskar lägger ett stort fokus på att det är viktigt att få vara sig själv 

på arbetsplatsen och menar att: “det är många som jobbar inom försäljning som kanske 
iklär sig en roll när man ska sälja då, och det är ju kanske framgångsrikt för en stund 
med det brukar inte hålla i längden, utan det viktigaste är ju att man är själv och står 

för det”. Vidare menar han att det är även viktigt hur han presenterar sig själv och 
agerar i kundmötet och säger: “den personliga värderingen man kan ha som försäljare 

det tycker jag är att man bör bemöta kunderna som man själv vill bli bemött”. Även om 
det är viktigt att vara sig själv så bär Oskar med sig företagets vision och mål om att bli 
den ledande butiken på vitvaror i Umeå.  Det viktigaste är ändå att man som säljare kan 

stå för det man har sagt och att man inte far med osanningar eller chansar, för det menar 
Oskar, brukar man få äta upp men “förklarar man bara skillnaderna och lyssnar på 

kunden hur det ser ut och att man är sig själv liksom och står för produkten man 
erbjuder, då brukar det gå bra, för det mesta”. 
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Oskar i försäljningssituationen 
Med hjälp av en behovsanalys väljer Oskar ut den produkt han anser bäst passar kunden 
och menar att: “det är väldigt viktigt att lyssna på kunden, vad de har för önskemål”. 

Oskar beskriver att han med hjälp av behovsanalysen kan styra kunden åt rätt mål men 
tillägger att: “det inte är bra om man pratar över huvudet på en kund, att man 

bestämmer åt den”. Utöver detta är det en till sak som spelar in enligt Oskar, “man har 
ju naturligtvis koll på produkterna, vilka som är bäst att sälja för oss”, dessa produkter 
är enligt Oskar de som företaget tjänar mest pengar på. Han säger att det ju är ganska 

dyra produkter de säljer, och att bara det är en utmaning att jobba med. Han väljer att 
ofta fokusera på produkternas garantier och energiförbrukning, vilket han anser vara 

viktigt, “både för plånbok och miljö”.  Oskar trycker även på att kvalitet, lika mycket 
som energiförbrukning, har stor roll vid försäljning, han menar att: “man får det man 
betalar för”. En billig vara håller förmodligen inte lika länge som en dyrare om de 

används lika mycket, det är skillnad. Han tror att det är priset som styr mycket vid 
försäljning av hållbara varor då de oftast är ganska mycket dyrare än de övriga 

produkterna på grund av påkostade komponenter och menar: “man är ändå inte riktigt 
beredd på att lägga den prisskillnaden som konsument”, även om det är bättre produkter 
som håller längre. Oskar menar att om han som försäljare förklarar för konsumenten vad 

som skiljer produkterna åt, så att de är medvetna om att de till exempel lämnar bort 
garantier vid en billigare vara, blir kunden förmodligen nöjd och återkommer.  

 
Vidare menar Oskar att det är väldigt svårt att sälja produkter han själv inte tror på, då 
får han hitta argument: “Beslutar man att man måste fokusera på en viss produkt då gör 

man ju det, med det gäller att hitta argument för det, åt sig själv. För att kunna 
övertyga kunden om att det är ett rätt val… man får som hitta någon form av anledning 
till att tycka om den ändå”. Under säljsamtalet väljer Oskar även att ta upp 

återvinningen av uttjänta produkter, att de kan hjälpa till att ta den gamla maskinen till 
återvinningen. 

5.1.3 Arash 

Som privatperson och i sin yrkesroll 

Arash är 37 år, som privatperson gör han vissa aktiva beslut vid konsumtion för att 
minska sin miljöpåverkan bland annat ser han till att köpa energisnåla vitvaror och 
väljer en miljöbil före en som drar mycket bensin. För 15 år sedan blev han av en slump 

anställd av företaget då han ställde upp som en vikarie för en vän, Arash saknar 
utbildning som relaterar till arbetsuppgifterna och är i grunden e lektriker men menar att 

företaget årligen utbildar personalen internt samt att leverantörerna informerar om 
produkterna. Personalen i butiken kan själva vara med och påverka vilka produkter de 
köper in och tack vare att de är ett litet gäng så har alla befogenheter att själva ta beslut. 

Att de är ett litet gäng gör att det är extra viktigt att stämningen är god vilket Arash 
menar att den är, de har roligt tillsammans om dagarna och det är bland annat det som 

motiverat honom att stanna kvar.  
 
”Har man varit här så länge som jag har så trivs man ju uppenbarligen. Det är ju dels 

själva miljön med arbetskamrater osv. Sedan lön är väl också en sådan grej som 
självklart spelar in även om det kanske inte är det absolut viktigaste” 

 
Arash har dock varit skeptisk till det lönesystem som används och menar att provision 
kan resultera i att kunden drabbas negativt men att det är en fråga om lojalitet till företag 

vilket han inte anser är något problem i deras butik utan att han skulle utföra samma 
jobb oavsett lönesystem. Målsättningen för butiken är att växa, bli marknadsledande 
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trots hård konkurrens vilket Arash har med sig i sin yrkesroll och menar att allting 
hänger ihop. Han försöker alltid göra kunden nöjd och menar att nöjda kunder genererar 
nya kunder och nya kunder är ett nödvändigt steg för att butiken ska kunna växa.   

 
Försäljarens attityder och värderingar 

Han känner en viss yrkesstolthet så även om personalen förväntas tjäna pengar på 
försäljningen ska främsta fokus ligga på att hjälpa kunden och Arash resone rar: ”jag 
skulle ju inte ställa mig här ute och sälja någonting som jag visste var dåligt även om 

jag tjänar mycket pengar på det”. 
 

För att ta reda på om en produkt är bra går han mycket på oberoende tester, utgår från 
egna erfarenheter och detta för att dels kunna erbjuda kunden en bra produkt men även 
för att kunna skydda sig själv. Den egna erfarenheten kring en viss produkt kan resultera 

i Arash känner starkare för vissa produkter om erfarenheten har varit positiv. 
Informationen om produkten ges även vid de interna utbildningarna dock får de 

begränsad kunskap om tillverkningen av produkterna och viss annan information får de 
även söka på egen hand.  Han menar dock att många av produkterna är ganska lika även 
om de är olika varumärken och varumärket inte har lika stor betydelse som det hade 

förut. Men grunden ligger trots allt i den egna åsikten om produkten, han säger själv: 
”det är ju själva grundidén om du ska sälja en produkt så måste du tro på den själv”. 

 
Arash anser att det är viktigt att produkten är miljövänlig men kan tycka att de flesta 
produkter idag är mer eller mindre miljövänliga och då är det främst att produkterna är 

energieffektiva och använder mindre vatten men däremot så bryr han sig inte lika 
mycket om tillverkningen av produkten och om den är tillverkad av återvunnen plast. 
Han upplever att det styrs ganska hårt från marknaden att produkterna ska vara 

energieffektiva vilket har resulterat i att skillnaderna mellan produkterna inte är så stor 
och ger ett exempel: “så får man inte sälja ett kylskåp idag som inte är av A+-klass 

eller bättre och då blir det ju liksom att alla produkter är ju energisnåla och då blir det 
ju nästan tvärt om, då pratar man inte ens om den delen eftersom allting är ju 
energisnålt sen om det skiljer 10 kronor på ett år åt nått håll det är ju liksom inga 

jätteskillnader”. 
 

Arash tycker att det kan gå för långt ibland och att de mest miljövänliga produkterna 
blir väldigt dyra vilket kan påverka valet produkt, han resonerar: ”Men inom 
rimlighetens gränser kan jag tycka, så många miljövänliga och ekologiska produkter 

blir ju väldigt mycket dyrare än normala produkter och då kan jag tycka att det kanske 
är lite i överkant. Det känns som att dom försöker många gånger tjäna pengar på just 

sådana som bryr sig om miljön”.  
 
Arash beteende i försäljningssituationen 

I försäljningssituationen använder Arash ingen försäljningsmall utan menar att åren av 
erfarenhet har resulterat i att han är duktig på hans jobb. Först är det viktigt att ta redan 

på kundens behov, hur många som bor i hushållet, hur ofta de tvättar för att kunna 
erbjuda en bra produkt. Utifrån det tar Arash fram produkter som ska passa kundens 
behov och då väljer han att fokusera på produktens kapacitet och kvalitet samt vilka 

garantier som ingår samt att de utgår från “Dels så kollar vi på vilka produkter som är 
bra då, dels utifrån våra egna erfarenheter, sedan kollar vi mycket på 

konsumentverkstester.” 
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Han menar att de som försäljare kan ha en stor påverkan på valet av produkt och säger 
själv: ”Jag tror att vi har ganska stor påverkan, just för att den här typen av butik, 
alltså fackhandelsbutik. Hit kommer ju folk för att få hjälp, dom vill ju ha råd och hjälp 

så många gånger tror jag att vi ja… ganska nära i alla fall dikterar vilken maskin dom 
kommer att köpa eller rekommenderar i alla fall”. Dock är det inget han gör utan menar 

att han inte kan bestämma vilken produkt som ska presenteras innan han pratat med 
konsumenten, samt att han inte skulle sälja en produkt som han vet är dålig men att det 
är skillnad på att tro att den är dålig och veta. Först och främst vill han rekommendera 

en bra produkt som passar men skulle produkten även vara hållbar så är det positivt.    

5. 2 Företag 2 

Butiken är en del av en större kedja, där butikerna ägs av franchisetagare. I Sverige 
finns totalt 60 butiker. För ungefär fyra år sedan började ägarna för butiken i Umeå att 
genomföra ett generationsskifte genom att ta in flera nya delägare för att förbereda 

bolaget för framtida utmaningar samt för att utveckla företaget. Idag äger de totalt 3 
butiker, resterande butiker återfinns i Stockholm. Butiken i Umeå har sammanlagt 17 

anställda.  

5.2.1 Axel 

Som individ och i sin yrkesroll 

Axel är 35 år och har arbetat på företaget i lite mer än sex år. Han studerade först till 
idrottspedagog och fick precis innan examen ett jobb på en möbelbutik och kom att gilla 

försäljning. Därefter har han arbetat inom vitvarubranschen och kom till denna butik då 
styrningen på hans tidigare arbetsplats inte fungerade. Axel är en av de nya delägare i 
företaget då butiken håller på att genomgå ett generationsskifte. Han är ansvarig för 

köksavdelningarna, både i Umeå och i Stockholm. Branschen har under de senaste åren 
växt snabbt och arbetsbelastningen är därför hög, han säger att de nästan får välja bort 

kunder för att det går så bra. Axel beskriver stämningen som familjär, att det är en 
driven arbetsplats som är nytänkande. En butik som vill framåt och som inte står och 
stampar. Olika mål sätts upp för att göra arbetet roligt, detta år var målet en resa till 

Barcelona, men målen varierar beroende på omsättning. Det blir i form av säljmål, som 
både är individuella och gruppmål, då det är lättast att mäta menar Axel. Företagets 

vision och mål är att vara ledande på marknaden genom att skapa en “hemmakänsla” 
säger Axel. Man ska känna sig bekväm när man kommer in i butiken och ledordet är 
“hjälp hela vägen”, att de ska hjälpa kunden med så mycket som kunden vill ha hjälp 

med. Visionen är att växa genom att försöka ta mer marknad i Stockholm, då de i 
dagsläget är störst i Sverige men befinner sig i Umeå som är en relativt liten stad.  

 
Axel får produktinformation via utbildningar men även genom att fråga sina kollegor. 
Dock får de inte mycket information om produktion och tillverkning av produkterna 

från kedjan. Axel anser inte att de arbetar så mycket med de bitarna, tillverkning och så, 
utan det är mer om man är intresserad av det, vidare menar han att: “Utan det som är 

viktigt egentligen är, vad får kunden för nånting. Och det handlar inte om hur delat ett 
kretskort i den är, utan vad är kundnyttan om jag väljer den här då får du den här 
funktionen, då kan du använda den på det här och det här sättet det är ju mycket, 

mycket viktigare än att man vet hur den är tillverkad och så”. 
 

Branschen jobbar mycket med energiklassning och kräver att det ska sitta energiskyltar 
på alla produkter, han menar att det är ett säljargument som är jättebra då kunderna 
efterfrågar det på exempelvis vitvaror. Han säger att om det är lättare att se skillnad 
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mellan produkterna så är ju det jättebra. Dock tror han att hans kulle sälja fler 
miljömärkta varor om kunderna faktiskt efterfrågade det. Han får inga större direktiv 
om hur de ska förhålla sig till miljöpolicies och så vidare från kedjan, han menar att de 

får mer direktiv om att försöka se till kundnyttan. På arbetsplatsen tänker Axel mer på 
energieffektivitet än vad han gör hemma. Han menar att på jobbet blir det till exempel 

större investeringar för att få ned strömförbrukningen vid belysning och så vidare och 
att det efter några år blir en fråga om ekonomi, så att på arbetet slår sådana saker 
hårdare än hemma. Hemma gör han sådana smågrejer som sortering och att byta ut 

lampor. 
 

Försäljarens attityder och värderingar 
Axel menar att han som försäljare inte får ta med för mycket av sig själv som 
konsument in i säljsamtalet, han menar att man då lätt kan falla i fällan att man lägger 

värderingar i priset. “Sen får man aldrig som säljare inte ta med sig för mycket sig 
själv som konsument, alltså för att man hamnar ganska lätt i den fällan. Antingen så 
tycker man att det är jättedyra grejer eller så, men man ska inte lägga en värdering 
i ett pris… Du ska aldrig lägga en värdering i priset”.  
 

För Axel har varumärke inte någon större betydelse personligen, dock blir det så att han 
tycker om märket de säljer i butiken då han arbetar med det varje dag. Samtidigt säger 

han att det svårt att sälja någonting han inte tror på själv. Han menar att man ju lägger 
värderingar i det också, att om det är en billig vara så är det kanske inte världens bästa 
grej. Han menar att kunden kan ha gjort det valet att köpa en billig vara och är nöjda 

med det valet just nu. Miljövänlighet ser Axel som ett säljargument till vitvaror. Vid 
köksförsäljning menar han att det inte finns lika starka argument, det finns Svanen-

märkta luckor, men att det inte används särskilt mycket som säljargument, mer än att 
det är svenskt och kanske inte har så långa transportsträckor. Vidare anser Axel att det 
är skillnad när det kommer till hur insatt han är i miljö- och hållbarhetsfrågor och hur 

mycket han faktiskt gör. Han känner sig mer insatt än vad han gör i praktiken.  
 

Axels beteenden i försäljningssituationen 
Axel fokuserar mest på helheten vid försäljning så som montering och logistik, ingen 
specifik produktegenskap och beskriver: “Sen köken i sig, det är inte träbitarna dom 

(kunderna) köper utan det är känslan av att vi kan lösa deras problem dom köper 
egentligen”. Axel betonar att det är mycket psykologi i försäljning, att det är viktigt att 

rätt känsla förmedlas till kunden när de lägger fram en offert till exempel, detta är allt 
från rätt val av bilder till kvalitet på pappret som offerten visas på. Han visar till 
exempel alltid en offert framför kunden för att få en direkt respons som han kan agera 

utifrån direkt “Och vi försöker styra kunderna ganska mycket eftersom det är ett så 
stort beslut så ska de inte behöva ta alla beslut själv... Och där blir det ju värderingar, 

och där bli ju värderingarna vad jag tycker är bra styr ju jag mot hela tiden“. 
 
Hjälp hela vägen är någonting som Axel bär med sig i bakhuvudet hela tiden när han 

arbetar. Axel menar än en gång att responsen från kunden är viktig, han brukar hitta 
någonting ganska tidigt i samtalet som ger honom en känsla för vad det är kunden är ute 

efter. Märker han att kunden ofta väljer det billigare alternativet, då fokuserar även han 
på de billigare alternativen och vidare säger han: “Så att man försöker hitta någonstans 
en väg för att leda dem åt rätt håll. Så att man träffar deras mål, det handlar ju inte 

bara om att sälja så dyrt som möjligt hela tiden, för då tappar du kunder”. 
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Genom att ta många beslut åt kunden och inte ge dem allt för många val menar Axel att 
de kan förkorta beslutsprocessen. Om Axel vet att han kan göra ett bättre val för kunden 
än vad de själva har tänkt köpa så menar han att han ibland kan följa med i deras 

argumentation om han märker att de hugger på en gång han försöker lägga fram ett 
annat förslag,  Axel menar att han kan påverka kunden jättemycket: ”Alltså det jag 

säger att dom ska ha det köper dom i stort sett, alltså vi sitter och pratar med kunden 
om deras kök i två timmar, så man får ett jätteförtroende så att om vi sen ska gå och 
titta på en ugn sen då kan jag i stort sett välja ugn åt dem”. När Axel säljer vitvaror 

läggs mycket fokus på energiförbrukningen och menar att han kommunicerar om det 
hela tiden. De följer även ett flödesschema under försäljningstillfället vilket Axel menar 

är lätt att lära ut här i butiken då kulturen redan finns här, men att det i och med 
öppningen i Stockholm blivit viktigare, då han inte kan vara där fysiskt och visa hur allt 
går till. 

5.2.2 Måns 

Som individ och i sin yrkesroll 

Måns kom för 30 år sedan direkt från gymnasiet till att arbeta i butiken och blev 
delägare 1990, han är 50 år gammal och ser sin tid inom företaget som “en fantastisk 
resa” och idag arbetar han främst som försäljare av vitvaror och småel men ser till att 

övervaka verksamheten med ett “helikopterperspektiv”. Trots att arbetsplatsen håller ett 
högt tempo anser han att stämningen är bra och att butiken upplevs som hemtrevlig. 

Varje månad anordnas vinprovningar och luncher i butiken för att hålla gruppen tajt och 
menar att: “det här är bara en större familj med andra förutsättningar”. Han trivs med 
sitt uppdrag och säger: “det är ett trevligt jobb, att träffa kunder, det är kul att sälja de 

här produkterna vi säljer” men ser samtidigt fram emot att få fasa ut sig själv som 
delägare inom något år. Dock som han känner det just nu så ser han sig själv kvar inom 

företaget som säljare även efter utfasningen. Det har lagts stort fokus på att 
generationsskiftet ska genomföras på rätt sätt och Måns tycker att det är kul att få se den 
nya generationen ta över. Måns anser att han sällan sätter sig själv i främsta rummet och 

det menar han gäller samtliga delägare, utan att de försöker agera goda förebilder för 
övriga i personalen. Han menar exempelvis: 

 
“Men alltifrån att ha namnskylten på, företagströjan på eller komma i tid eller plocka 
bort kaffemuggarna efter sig så att man inte går och påtalar saker för sin personal när 

man inte gör det själv det är ju... det här är ju nästan som en stor familj där personalen 
är våra barn och man försöker fostra dem på det sätt man vill fostra barnen”. 

 
Målet för organisationen är att bli det bästa alternativet för konsumenter som inte vill 
eller kan handla på IKEA när de kommer till Umeå samt att vara det bästa alternativet 

för de som vill handla vitvaror i Umeå med omnejd. Rent krasst menar Måns att det 
ändå är volym och vinst som driver deras dagliga arbete vilket kan leda till möjligheter 

för butiken och dess anställda men att det är mycket som krävs för att få ökad volym, 
han menar att:    
 

“Hade inte Umeå varit störst i Sverige om vi säger så hade vi inte fått chansen till 
allting annat. Och hade vi inte fått chansen till allting annat så hade vi inte fått payback 

på våra investeringar och då hade vi inte kunnat börja tjäna pengar och säkerställa 
arbetstillfällen och trygghet för våra anställda och så vidare... det vi tänker på hela 
vägen det är ju från miljökrav till att personalen ska må bra till att behandla kunder 

rätt till att ha ett gott resumé på marknaden lokalt, centralt, till att man ska få det här 
’likamedtecknet’ längs ned”. 
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Då delägarna av butiken i Umeå även äger fler butiker kan deras bolag enligt Måns ses 
som en “liten koncern i koncernen” vilket har resulterat i att utbildning av personal 

främst sker internt och oftast i Umeå, viss utbildning sker dock fortfarande centralt från 
kedjan. Konsumentens ökade kunskap menar Måns sätter större press på försäljarna, det 

krävs att de är välutbildade kring produkter. Vid utbildningstillfällena får de liten eller 
ingen information kring tillverkning av produkterna men att de som försäljare har fått 
besöka några av fabrikerna. Han ser inte att denna typ av informatio n är direkt 

nödvändig då de flesta vitvaror produceras inom EU och att de flesta fabrikerna ser 
likadana ut. Dock menar Måns att det skulle vara trevligt att kunna informera 

konsumenten om produktionsland om produkten exempelvis skulle vara är tillverkad i 
Sverige, dock menar han att det nog varken gör till eller från på kök- och småelsidan. 
 

Försäljarens attityder och värderingar 
Måns menar även att det är viktigt att behandla kunder och personal som man själv vill 

bli behandlad samt att han anser att det är “bättre att fria än att fälla” när det kommer 
till kunder. Han värderar ett trevligt bemötande, att försäljare inte ska vara snorkiga och 
menar att en försäljare ska kunna ta sig tid att hjälpa och bemöta kunden utan att 

upplevas som stressad. En bra försäljning ska enligt Måns vara snabb, enkel, trevligt 
och att försäljaren är sig själv. Vid försäljning lägger Måns ingen större vikt vid 

varumärket och menar att det inte är av betydelse när han är i sin yrkesroll men 
samtidigt så kan ett varumärke innebära en viss historik som gör att det hjälper vid 
försäljning då han uppfattar det som lättare att fatta ett beslut om han har kännedom om 

varumärket, på samma sätt resonerar han kring att tillhöra en kedja, hade de istället varit 
ett fristående bolag med exempelvis namnet ”Måns kökshus” hade de inte haft ett 
färdigt koncept att följa. Kedjans koncept är något som de måste förhålla sig till men 

Måns anser att det ger många fördelar och då främst kring den eftermarknad de har 
möjlighet att erbjuda kunder om denne skulle haft otur med att produkten gått sönder. 

Måns och hans kollegor kan då erbjuda reparation av produkten i serviceverkstaden 
vilket uppskattas och ger trygghet till både personal och kund.  
 

Måns anser att det är viktigt att de kan erbjuda “ett flertal produkter både de enkla 
billiga, de mer traditionella som är det breda spannet som säljs till 80 procent av 

kunderna men även de här produkterna som är lite mer nischade bland annat de som 
har ett väldigt stort miljöfokus på som oftast tyvärr är lite dyrare”. Bredden på deras 
utbud och att de erbjuder miljövänliga produkter är något som Måns är nöjd över  men 

att valet ska få ligga hos kunden. Han anser att det är viktigt att produkten är 
miljövänlig och menar att på en tiogradig skala där tio är väldigt engagerade och 

medveten kring miljön och ett är totalt obrydd så vill han placera sig själv både privat 
och i yrkesrollen som en åtta. Även konsumenterna och producenterna tycker att det är 
viktigt att produkten är miljövänlig och han säger själv att:  

 
“Det går ju inte att sälja en produkt som inte är miljövänlig men sedan finns det ju dom 

som är ännu mer miljövänliga men som kanske inte kunden är beredd att köpa för att 
priset är för högt.” 
  

För att få ned priset på de miljövänliga produkterna så menar Måns att marknaden 
tillsammans behövt få ett större miljöfokus. Det krävs att alla ska “dra sitt strå till 

stacken men det är väldigt naivt, det går inte.”. Företaget behöver nämligen driva in 
dem pengar som krävs för den dagliga driften och som butik kan de antingen välja att 
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driva utvecklingen eller följa marknaden och anpassa sig efter efterfrågan. Måns menar 
att den hårda konkurrensen finns både lokalt och via nätförsäljning vilket gör att de 
väljer att följa efterfrågan “gick hela tiden marknaden åt, i en större grad åt 

miljöanpassade produkter jamen då är det klart att vi skulle följa med”.  Det finns dock 
en möjlighet för lokala företag att gå ihop och tillsammans välja att enbart sälja de mest 

miljövänliga produkterna men Måns ser även risker kring det och säger: “jag tror att det 
är lätt hänt att det blir en skrivbordsprodukt utav det och då blir det en massa 
tråkigheter i slutändan av att man säljer inte tillräckligt många produkter” vilket i 

slutändan skulle kunna leda till att de behöver säga upp personal. 
 

Måns anser att vissa miljövänliga produkter kan ha orimliga priser och färre 
försäljningsargument. Måns ger ett exempel på en dammsugare som varit bäst i test vad 
gäller miljöaspekten, men som både är dyrare och låter mer än den dammsugare som 

säljs mest och differensen på kilowattimmar syns bara på papper och är ingenting som 
minskar konsumentens elräkning. Till skillnad från torktumlaren som enligt Måns är en 

“energibov som drar väldigt väldigt mycket energi så finns det helt plötsligt en 
uppräkning, finns ju en payback, tid att få igenom de där pengar i och med att den drar 
så mycket energi initialt”. Dock menar Måns att det självklart finns kunder som enbart 

väljer den produkt som fått bäst i test oavsett om produkten har ett högre pris.  
 

Måns beteende i försäljningssituationen 
När Måns är i en försäljningssituation så utgår han inte från någon säljmall utan först 
skapas en uppfattning av kunden, vilket inte tar mer än någon sekund. Sedan går han 

vidare med en snabb behovsanalys, därefter erbjuder han kunden några alternativ. Han 
menar att försäljare inte får presentera för många val, då är risken stor att konsumenten 
glömmer bort de första produkterna som presenterades. Kunden ska “känna att det var 

enkelt att välja” och han visar på nytt att det är viktigt att låta kunden göra valet själv 
även om de som försäljare kan påverka beslutet i de flesta fall. Istället för att trycka på 

de produkter där de har störst vinstmarginal ser han hellre att de presenterar den bästa 
produkten för kunden. Det handlar om att presentera produkten på ett sätt som han tror 
att kunden skulle vilja få den presenterad ”söker kunden en tyst dammsugare ja, då är 

det det man får trycka på. Och vill man ha en blå så kanske man inte ska presentera en 
lila”. Vid vitvaror är det i de flesta fall decibeltalet och energiförbrukning som visat sig 

vara viktigt för konsumenten vilket har resulterat i att Måns ofta utgår från just dessa 
produktegenskaper när han presenterar vitvaror.  Dock kan kunden komma in med 
bestämda åsikter exempelvis vid val av kyl och frys tycka att färgen och höjden är det 

viktigaste ”sedan struntar dom i resten”.  När han säljer torktumlare kan 
kommunikationen se annorlunda ut då torktumlare initialt drar mycket ström, han ger ett 

exempel: 
 
”Torktumlare som är energibovar och så är det en barnfamilj med fyra barn amen då 

kan man presentera en maskin som drar väldigt lite energi men som är lite dyrare, men 
det har de tjänat in efter ett år för att dom tvättar som in i jäsiken.” 

 
Han menar att kommunikationen är helt beroende på situationen men att oftast handlar 
det om att ”parera portarna lite i slalombanan för att kunna hitta rätt”. Skulle kunden 

dock önska en produkt som Måns vet inte är optimal för kundens behov så informerar 
Måns kunden om ”skillnaden mellan produkterna och konsekvenserna utav det ena eller 

andra beslutet men det är kunden själv som får välja”.  Är det en produkt han inte tror 
på eller vet att de har fått mycket returer på väljer han att vara ärlig och informera 



45 
 

kunden för att sedan erbjuda ett bättre alternativ som kan vara dyrare men han menar 
samtidigt att de inte brukar skilja mer än några hundra.  
 

“Vi är ju en liten familj som har den filosofin att vi ska ta fram dom bästa produkterna 
till kunden för stunden men så är det upp till kunden att välja vad man vill ha. Nöjda 

kunder är det vi vill ha.” 
 
Butiken erbjuder en miljöstation för deras konsumenter som vill återvinna sina gamla 

maskiner, de får då låna gratis släp. När en konsument köper en ny vara hos dem, så 
menar Måns att försäljarna alltid informerar konsumenten om att den är välkommen att 

lämna den gamla till butiken om konsumenten inte valt att få den nya monterar då tas 
den gamla med vid monteringen av den nya. Måns menar att kedjan har ett ansvar som 
producent ”så tillvida att när vi säljer våra egna diskmaskiner exempelvis så har kedjan 

slagit på någon koefficient som ska motsvara det procentantal som kedjan har när den 
någon gång går sönder, så är det kedjans ansvar att vi ska kunna ta hand om den och 

sedan återvinns den”. I övrigt ser butiken till att när någonting måste bytas ut så ska den 
nya produkten vara miljövänlig eller åtminstone mer miljövänlig än tidigare, detta 
menar Måns mest beror på egoistiska skäl för att minska kostnaderna för företaget. 

Däremot är han stolt över att företaget erbjuder många produkter som håller under en 
lång tid. Han menar att kunder kan komma in med bakmaskiner köpta på 1950-talet och 

vill få drivremmen bytt. Vilken resulterar i att han med ”varm hand kan presentera en 
produkt som ur ett miljötänk håller så pass länge så att energiförbrukning är en sak 
men hållbarhet är ju en helt annan. Så den vill vi ju framhålla och med gott samvete, 

och till kundens glädje”. 

5.2.3 Martin 

Som individ och i sin yrkesroll 
Martin som är 20 år började sin tid inom företaget via en praktik genom sin 
gymnasieutbildning, praktiken övergick till sommarjobb och nu har han jobbat heltid 

som försäljare av butikens vitvaror och småelektronik i snart två år. Han saknar 
utbildning kring försäljaryrket men hade en viss erfarenhet av försäljning när han 

började arbeta på företaget då han tidigare har varit timanställd som försäljare vid en 
annan butik. Martin trivs inom företaget och säger själv att ”Stämningen är superbra” 
och det är en av de främsta anledningarna till att han inte har planer på att plugga vidare. 

Han menar att försäljarna jobbar nära varandra och det bidrar till den goda stämningen. 
Han säger vidare: ”Så att jag trivs jätte bra och vi har en bra relation emellan alla och 

det är just för att vi arbetar mycket tillsammans och man använder sig mycket av 
varandra här inne för att svara på olika frågor”. 
 

Martin drivs och motiveras av den dagliga kundrelationen och kommunikationen med 
andra vilket även är det han uppskattar mest med yrket. Han uppskattar även att han 

genom yrket får träffa nya människor och hjälpa människor. Det är även genom 
kundkontakten Martin lär sig mer om produkterna och det är även den kunskapen han 
värdesätter mest och menar: 

 
”För att sitta hemma och läsa i en bruksanvisning, det leder ofta inte till så mycket 

hjälp när man väl pratar med kunden sen så att mest är det väl när jag pratar med 
kunder och sen absolut när man har utbildning med våra säljcoacher och liknande” 
 

Utbildningen som ges via säljcoacher innefattar ibland: ”sånt som ändå faller mellan 
stolarna” just för att kunden kanske inte frågar efter det, kunskapen upprätthålls inte på 
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samma sätt som den som Martin skapar genom kundkontakten. En nackdel med att 
skapa kunskap om produkten genom kundkontakt kan vara att han blir bekväm och 
skjuter över frågor kring produkter som han inte är van med till kollegor men menar 

samtidigt att det inte är något som han längre gör.  
 

Försäljarens attityder och värderingar 
Martin har svårt att avgöra om han tar med sig egna värderingar in i arbete t men säger 
samtidigt att hans personlighet speglar hur han är i sin yrkesroll, han vill i den 

utsträckning det går inte byta roll eller personlighet när han kommer till jobbet och 
menar att han inte vill att en kund ska stöta på honom privat och då tycka att han är en 

helt annan människa än vad han var vid försäljningstillfället. Som försäljare försöker 
han vara så naturlig som möjligt, ödmjuk, hjälpsam, glad och trevlig vilket han menar 
att han försöker vara hemma också. Det är viktigt att kunden vågar lita på mig, därför 

vill jag inte att de ska känna att jag har en säljimage, vilket kan vara ett problem vid de 
större företagen. Enligt Martin är det nästan större risk att han istället tar med jobbet 

hem, att han blir en försäljare även hemmavid. Hans svaghet för varumärken är dock 
inget som följer med i yrkesrollen, privat menar han att det finns en påverkan av 
varumärket där han är mer svag för vissa som står för bra kvalitet vilket han har fått från 

sin far men han säger samtidigt att ”nog kan jag uppskatta ett varumärke mer än vad 
man tror, ofta är man ju lite lurad där”. Som försäljare menar Martin att han tror på de 

varumärken företaget säljer men lägger ingen större fokus vid varumärket, ”inget jag 
trycker på”. Dock menar han att många äldre kunder förknippar deras främsta 
varumärke som exklusivt.  

 
För Martin är det viktigt att de produkter han köper privat är miljövänliga, mycket av 
kunskapen han har kring miljö har han fått från sin tid på gymnasiet och sedan dess har 

han varit mer brydd och anser att han försöker göra sitt bästa för att minska men ”ibland 
säger ju plånboken stopp eller att det blir så och då ska jag säga att jag är ju inte 

fantastisk överallt. Ibland gör man ju snedsteg eller att man köper sånt som man kanske 
inte har tänkt efter två gånger på hur det tillverkas”. Samtidigt menar Martin att han 
nog bryr sig mer än vad han faktiskt gör i praktiken och menar ”jag är väl kanske inte 

så miljömedveten som jag ändå skulle vilja vara utifrån perspektivet vad man vill ge för 
framtid till övriga” vilket gör att på en tiogradig skala så skulle han vilja placera sig 

själv på plats fem över hur miljövänlig han är som privatperson och i sin yrkesroll. 
Detta menar han kan bero på att när han växte upp så var det inte så mycket fokus på 
miljöfrågor, att det har blivit en vana att inte tänka så mycket på miljön. Han menar att 

alla har ett eget ansvar att bidra och att det handlar om “många bäckar små” men att de 
högre upp har mer kraft och att deras miljövänliga beslut skulle kunna visa på vad det 

faktiskt gör för skillnad. Han upplever att branschen är ganska dålig på att 
uppmärksamma miljöfrågan, det är ”det är lite information, det är lite krav” men tror 
samtidigt att leverantörerna eller producenterna har större krav på sig och säger: 

 
”sen är det ju absolut mycket krav, kan jag tänka mig, högre upp men det är ju 

ingenting som blir lika tydligt för oss som säljare nere på butiken heller utan jag tänker 
mer att det blir hos fabriker och liknande”. 
 

Men samtidigt menar Martin att produkterna de säljer är av den art att konsumenten 
förväntar sig att de ska finnas tillgängligt och fungera i hemmet, vilket gör att: ”man vill 

bara ha det där och då spelar det kanske mindre roll vart det är tillverkat”. Han anser 
att produkten ska vara energisnål och att det är något han tänker på men inte på 
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tillverkningsprocessen. Dock kan han tycka att det är viktigt att framhäva om produkten 
är svensktillverkad då detta kan leda till att produktionen och tillverkningen förblir i 
Sverige samtidigt vill han poängtera att det finns branscher där sådana parametrar är 

viktigare exempelvis inom klädestillverkningar, ”det blir inte samma paralleller här, 
det blir det ju inte, för det är inte så mycket att de står och jobbar med kemikalier när 

de tillverkar ett kylskåp”. 
 
Martins beteende i försäljningssituationen 

Martin menar att de arbetar tillsammans för att göra det enkelt för kunden och det är 
viktigt att det inte blir stressande utan att kunden ska få ”känna sig trygg i sitt beslut” 

och bli nöjd, detta försöker personalen uppnå genom att bland annat erbjuda en 
helhetsbild. När en kund kommer till butiken för att planera ett nytt kök får de dels hjälp 
med planeringen och utformandet av köket, samt hjälp med vitvaror och sedan 

vidarehjälp så att allt klaffar när allt ska på plats och säger själv att: ”vi ska använda 
våra kontakter och få det så att det blir en hjälp hela vägen, att allt ska klaffa smidigt”. 

Kontakter kan vara sådana som till en snickare, elektriker eller annan kompetens som 
kan behövas vid ett helt nytt kök. Martin menar att han vill göra det smidigt för kunden 
genom att hjälpa till och säger själv att: ”det är jag som ska göra jobbet” samt att han 

som försäljare vill upplevas som tillmötesgående.  
 

I försäljningssituationen händer det att Martin tar hjälp av hur han själv använder 
produkterna hemma men vill inte att det ska handla om hur han själv har det hemma, 
dock ger han ibland exempel för kunden ”men när jag själv använder hällen hemma så 

kokar jag baktill och steker framtill för att det ska bli smidigare och mer yta, därför 
kanske du behöver en bredare häll”. Han menar dock att det finns situationen där den 
typen av parallell inte passar in, då beror det främst på hur han har uppfattat kunden. 

Men att de fall där kunden kan uppvisa en viss osäkerhet kring en dyrare produkt kan 
det hjälpa om han ger exempel på egna erfarenheter för att förklara ”hur produkten 

fungerar hur den, hur man gör, hur man installerar den eller vad som helst och då 
underlättar det en del i säljprocessen”. Martin menar dock att det viktigaste är att utgå 
från kundens behov, för att ta reda på vilka behov kunden har så gör Martin en 

behovsanalys. Det kan handla om att han ställer frågor kring: ”hur mycket tid dom 
befinner sig i köket och vad dom gör i köket, om dom är stormatlagare eller om det är 

några som kokar makaroner och korv varje dag”. Hur han väljer att presentera 
produkterna är beroende av vad kunden har uppvisat för kunskaper och vad den tycker 
är intressant. Martin anser att han själv är duktig på att läsa av kunden och känner att 

han som hyfsat ny är mer öppen för att ta in nya sätt att sälja på, jämfört med försäljare 
som har jobbar i 25 år. 

 
Skulle konsumentens önskan för en viss produkt inte överensstämma med det behov 
som konsumenten har skulle Martin försöker informera kunden om en annan produkt 

och då leda över kunden till en mer passande produkt som den troligtvis blir mer nöjd 
över. Han menar att som försäljare skulle han kunna påverka ganska mycket i valet av 

produkt då ”kunden litar ju på mig”.   
 
Om konsumenten inte väljer att själv fråga kring produkten miljöpåverkan så är det 

inget Martin väljer att ta upp däremot så nämns energiförbrukningen regelbundet men i 
övrigt så tar miljöaspekten liten plats i säljmötet. Han menar att skulle kunden inte fråga 

så är det inte så att han nämner att: ”den här färgen som de har använt den är inte 
miljövänlig, det är ju ingenting som jag själv vill ta upp för det försvårar ju för mig”. 
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Han menar dock att det är roligare att sälja deras energidammsugare just för att de är 
gjorda av återvunnen plast. Men för att kunna sälja även andra miljövänliga produkter 
så menar han att det behövs: ”mer utbildning och visa verkligen vad för skillnad det ger 

att ha en dammsugare som är gjord på återvunnen plast istället för en dammsugare som 
är tillverkad i dålig plast. Det tror jag absolut och, ja få lite mer information, där det 

ges inte så mycket information i den här branschen som sagt utifrån att kunder inte ofta 
är jätte efterfrågsamma på det”. 

5.3 Företag 3 

Företaget har funnits i 120 år och återfinns i 30 länder. I Sverige finns butiker utspridda 
över hela landet och den i Umeå har nyligen flyttat till nya lokaler. Koncernen omsatte 

förra året 14 miljarder och är Europas tredje största färgföretag.  

5.3.1 Josefine   

Som individ och i sin yrkesroll 

Josefine har jobbat i butiken i mer än två år och har sedan hon kom till butiken varit 
väldigt nöjd över sin yrkessituation. Hon är 53 år och har tidigare arbetat med 

försäljning på ett annat företag inom samma bransch. Josefine trivs väldigt bra tack vare 
kollegor, kunder och arbetet upplevs givande. Kring stämningen på arbetsplatsen säger 
Josefine: 

 
”Stämningen på den här arbetsplatsen det är nog en av de absolut bästa jag har varit 

på , det är jättehärlig stämning och blandat med åldrar och goa glada,  man kan skämta 
och ja det är jätte bra, härlig stämning”. 
 

Arbetsuppgifterna delas bland försäljarna och alla hjälps åt men de får, som hon 
upplever det, aldrig några direktiv att sälja vissa produkter och hon själv fokuserar inte 

på försäljningssiffror men menar samtidigt: “med det vi gör och säljer sen om det blir 
mer försäljning, det är ju bara ett plus i kanten”.  Hon och de övriga i personalen får 
nyhetsuppdateringar och utbildning kontinuerligt, främst kring sommaren som är deras 

högsäsong. Hon upplever dock att personalen inte får så mycket information om 
tillverkningsprocessen och det ges några direkta direktiv kring hållbarhet från företaget 

men Josefine menar samtidigt att det är något hon ser som överkurs.  
 
Försäljarens attityder och beteende i försäljningssituationen 

Josefine väljer alltid att fråga sig fram till vad produkten ska användas till så att hon kan 
erbjuda rätt produkt exempelvis krävs det olika egenskaper hos produkten om 

konsumenten ska måla inne eller ute men att hon alltid väljer att erbjuda produkter med 
högkvalitet. Samtidigt brukar Josefine kontrollera vilken produkt de tidigare haft och 
om de vill prova att byta produkt. Det är inte ofta hon beskriver de tekniska bitarna eller 

tillverkningsprocessen för kunden men ofta är det specifika funktioner så som 
självrenande som hon informerar om eller som tidigare nämnt, om produkten innehåller 

lacknafta. För att öka försäljningen av deras mest miljövänliga produkter menar hon att 
hon som försäljare skulle kunna informera om allergier och att produkten är 
miljövänligare, men det är ingenting hon främst fokuserar på idag.  

 
Josefine eftersträvar alltid att få kunden nöjd och funderar inte på försäljningssiffror 

utan försöker varje dag göra sitt bästa för att få en nöjd kund. Vidare menar hon att 
företagets vision är: “… självklart att växa. Och nu i och med nya lokaler så är det ju 
att man vill växa ännu mer och bredda kundutbudet och höja siffrorna naturligtvis”. 
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Kring deras produkter så anser hon att det är kvalitet som kommer i första hand men att 
kunderna även efterfrågar och vill säkerställa att produkten är miljövänligt, det är dock 
inget hon själv vidareutvecklar. Utan menar att det är viktigt att informera om produkten 

skulle innehålla exempelvis lacknafta men att produkterna överlag är väldigt bra.  
 

Hon säger sig vara mer medveten om miljöproblemen än snittet och är noga med att 
källsortera både på arbetet och hemma.   

5.3.2 Bosse 

Som individ och i sin yrkesroll 
Bosse är 50 år och har arbetat på företaget i 15 år. Han är utbildad yrkesmålare och har 

mycket erfarenhet inom färgbranschen, både som yrkesmålare och i butik som försäljare 
utöver det har Bosse även arbetat med utsatta människor. Bosse har varit mycket 
engagerad inom ungdomsidrotten. Han valde att söka sig till detta företag då hans 

tidigare arbetsgivare “hade väldigt trånga väggar, rörelsefriheten för att göra affärer 
blev väldigt tajt för oss personal på den firman”. Bosse valde då att byta arbetsplats och 

började arbeta för detta företag och menar att han nu får göra de a ffärer han tycker är 
lämpliga. Stämningen tycker Bosse är öppen och att han jobbar med härliga människor 
mot samma mål och säger: “all personal kör ju järnet när vi måste köra järnet, då blir 

det som ett litet, vi sätter igång ett lag som jobbar mot ett, egentligen det utsatta målet”. 
Han väljer att beskriva det som ett ishockeylag, att de har olika roller, där någon är 

forward och någon annan back. 
 
“Vi har nästan inga begränsningar från högre ort och vi har nästan, i stort sätt, en 

osynlig platschef här. Det är ju som sagt nästan ingen som vet vem som är lokalt 
ansvarig här. Vi jobbar som ett team och sedan, vår företagsledning, dom, vi har fria 

händer, så länge siffrorna pekar åt rätt håll så låter dom bli oss så det är väldigt fritt på 
det sättet”. 
 

Att företaget även är leverantör till sig själv är för Bosse inte något problem utan ses 
som en trygghet, vidare beskriver han företaget: “Väldigt rak kommunikation och det är 

ju underbart på det sättet sen har ju vårat företag en jättefördel, då vårt företag inte är 
börsnoterat så har inte aktievinsten årligen som ska redovisas, vi är inga aktier. Det är 
en jätteskön känsla att kunna jobba långsiktigt, inte behöva bara "årets aktievinst och 

aktieutdelning" det var inget roligt att ha det på förra företaget, då var siffran fokus 
men nu är det som en härligare känsla på det sättet”. 

 
Bosse ser sig själv som ett stöd för övrig personal då han har varit med i branschen 
länge, han är även den som har mest kontakt med yrkesmålarna och mindre kontakt med 

konsumenterna. Han tycker dock att det är roligt att arbeta med konsumenterna för då 
får han prata om måleritekniska saker, sådant som yrkesmålarna inte frågar om. För att 

lära sig om företagets produkter så säger Bosse: “man läser ju på allt nytt som händer 
på marknaden, man spionerar på konkurrenterna, vad har de för produkter. Sen är ju 
jag en den enda gamla yrkesmålaren här inne så jag måste personligen prova var enda 

produkt som jag säljer”. Bosse har besökt vissa fabriker men har inte så stor kunskap 
om själva produktionen och tillverkningen. Han tycker inte att det är så intressant hur 

allting går till vid tillverkning av produkterna, han tycker att resultat är det viktigaste 
“men de är ju väldigt lyhörda på fabriken när vi har åsikter”, han menar att fabrikerna 
gärna tar emot åsikter från yrkesmålare för att kunna göra produkterna ännu bättre. 

Dock får han och hans kollegor inte så många direktiv från huvudkontoret om hur de 
ska kommunicera hållbara produkter.  
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Försäljarens attityder och värderingar 
Som gammal lagsportare menar Bosse att han tycker om när det går undan, detta drar 
han även som en parallell till hans tidigare yrkeserfarenhet som ackordmålare, att det 

ska gå undan i butiken. 
 

Bosse anser att det är viktigt att produkter är miljövänliga men är funktionen dålig 
spelar det ingen roll, dock har färgbranschen kommit ganska långt vad gäller detta. I 
grund och botten menar Bosse att det är hans egna värderingar som styr när det kommer 

till att sälja hållbara varor men att det även är branschen som sådan, då d e förbjuder 
vissa produkter från att säljas. Han tycker det är en positiv utveckling att fackföreningar 

har förbjudit vissa produkter men med miljömärkningar menar han att: ”… tillslut blir 
det så mycket miljömärkningar så folk tycker bara att det är en djungel och det vet man 
ju själv när man går ut till mataffärn, man orkar ju inte med alla miljömärkningar, det 

är ju alldeles för mycket”. Han tycker att miljömärkningen på vissa produkter inte säger 
så mycket, de äldre miljöfarliga produkterna luktade lösningsmedel men bara för att de 

nya produkterna har slutat lukta så behöver inte dessa vara mindre miljöfarligt. Han 
menar att miljöbovar ersätts med nya högkemikaliska produkter, vilket han är något 
skeptisk till, då han inte vet om det är så mycket bättre men att framtiden får utvisa det. 

Men trots en viss skepsis mot de nya produkternas miljöpåverkan så tycker han att det 
blir bättre och bättre. Vidare menar Bosse att flera produkter i deras sortiment 

egentligen skulle kunna vara märkta med miljöstämplar men att det egentligen bara är 
en fråga om pris, att det blir för dyrt att märka dem. Bosse anser sig vara 
medelengagerad i miljöfrågor och tycker ibland att det fokuseras på fel saker, att: ”man 

jagar små knotter men man ska ju ta de där elefanterna egentligen”. 
 
Bosses beteende i försäljningssituationen 

Vid försäljning brukar Bosse försöka få ut så mycket information som möjligt från 
kunden genom att ställa frågor i olika steg. Dessa frågor är bland annat hur underlaget 

ser ut, om det behövs något förarbete och så vidare. Denna process menar Bosse är 
jätteviktig, för blir det fel kan det bli dyrt. Bosse menar att det är sällan som kunden vet 
precis vad den behöver utan oftast är det han och hans kollegor som måste ta ett beslut 

åt dem. Utöver de produkter som Bosse vet att kunden har ett behov av så presenterar 
han gärna produkter med hög kvalitet. Hög kvalitet menar han bland annat är de 

produkter som inte kräver lika mycket tid och arbete som med en lågkvalitativ produkt.  
 
Att branschen förbjuder vissa produkter att säljas och att yrkesmålarna slutar använda 

vissa produkter brukar han ibland brukar använda som säljargument. Vidare säger 
Bosse: “Sen är det ju lite gran hur vi som personal styr det också, vi kan ju styra väldigt 

mycket till att ta ett miljövänligare alternativ än miljöbovarna, det tror jag vi har gjort 
väldigt mycket på senaste 10 åren. Att man styr kunderna till att "ta den, den är jättebra 
men vad många av de gamla kunderna vill ha den gamla miljöboven så måste man 

övertala dem om att - det här är bra grejer”. Dock menar Bosse att vissa kunder 
fortfarande vill ha de gamla giftiga färgerna som håller i ur och skur, han försöker då 

alltid försöker prata dem tillrätta men att det inte alltid går.  
 
Vad gäller Bosses miljöpåverkan hemma och på arbetsplatsen är det ganska lika 

”Hemma är det ju, eftersom frun är stenhård på sådant där så då får jag inte komma 
hem med fel grejer när jag är på mataffärn, det måste bara vara. Så där har man ju 

blivit piskad och det följer ju med, klart det följer med på jobbet men samtidigt har vårt 
jobb varit, på den tiden jag var yrkesmålare så var det riktigt, riktigt tuffa grejer som 
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fanns i burkar så man stod och, man har ju fått i bakhuvudet, det gäller ju bara att 
försöka få bort allt, mesta möjligt och yrkesmålaren är väldigt medvetna och ligger och 
jagar produkter. Det ska bara bort allt skit, jag tror hela branschen tänker mer nu 

förtiden. Man försöker ju styra som sagt kunder att ta ett, ta det bättre alternativet”. 

5.3.3 Ebba 

Som individ och i sin yrkesroll 
Ebba är 25 år och har arbetat på företaget i lite mer än fyra år. Ebba gick måleri- och 
bygglinjen på gymnasiet och har efter avslut gymnasieutbildning arbetat som 

yrkesmålare samt läst några inredningskurser. Ebba ville arbeta med färg och 
försäljning och sökte då till detta företag när hon såg en annons. Ebba är idag 

butiksansvarig vilket hon beskriver som en uppgift som rymmer mycket men framför 
allt så ska hon se till så att alla trivs på arbetsplatsen och att allting flyter på men även 
bland annat att rätt saker finns på hyllorna. Hon arbetar även säljare ute i butiken som 

de flesta andra på företaget.  
 

Ebba säger att stämningen är god men hon menar att det kan variera från dag till dag. 
Ebba ser det som att varje motgång är en utmaning och kan resultera i att de utvecklas 
till någonting bättre och säger: ”Det enda som jag känner är ju att man måste bara vara 

ärlig och öppen med varandra och våga säga vad man känner vad man tycker och 
fastän det tar emot så blir det ju ändå bättre på långsikt”. Ebba drivs av att hon i sitt 

yrke får möjligheten att träffa mycket olika människor, både kunder och kollegor 
”…och sedan få respons på det man gör, dels i en budget om man ser försäljningen och 
utvecklingen och så sen har vi ett väldigt bra team i Göteborg, vårt huvudkontor, som vi 

har ständig kontakt med”. Hon menar att det är enkelt att få tag på personer utan 
problem och att det är fördelarna med att arbeta i en kedja.  

 
Företagets vision är att vara den i särklass bästa färghandeln, att de ska vara 
färgexperter samt att alltid se kunden. Ebba har med sig visionerna om att alltid se 

kunden men sen menar hon finns de ju även andra mål, som till exempel vinstmål med 
mera. Hon lär sig om produkterna genom produktkatalogen, från personal på företagets 

teknikservice och från sina kollegor i butiken. På arbetsplatsen källsorterar Ebba, det 
gör hon även hemma. Dock menar hon att hon nog hade källsorterat ännu mer hemma 
om det hade funnits källsortering där hon bor.  

 
Försäljarens attityder och värderingar 

Ebba menar att allas lika värde är viktigt, att alla måste bli sedda. Att alla har rätt att 
vara på arbetsplatsen och utföra sitt arbete, att bli kränkt för till exempel sin bakgrund 
anser hon inte vara accepterat. Hon menar dock att många människor kommer in i 

butiken och inte delar hennes värderingar ”...Men som försäljare ska man ju ta någon 
slags neutral roll. Men tillslut kan man komma till punkter där man känner att, nu 

räcker det, här det här har inte du rätt att säga, så här har inte du rätt att uttrycka dig”. 
Hon menar att det är upp till var och en att ta ställning till det, särskilt som butikschef. 
Så länge ett problem uppmärksammas så kan de anställda hjälpa varandra menar hon. 

Hon upplever det som att det är mycket svårare att både jobba samt komma in i den här  
typen av bransch när man är kvinna.  

 
Även när det kommer till hållbarhet menar hon att det är var och ens ansvar: ”Det är ju 
trots allt det som vi lever i nu som vi lämnar efter oss och bara det gör ju att jag tycker 

att man har ett ansvar, personligen, var för sig. Sen att jag kanske inte är den bästa 
personen på att uppfylla alla kraven, men man gör så gott man kan”. Ebba menar att 
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det är upp och ned hur engagerad hon är i miljöaspekten och klimatförändringar. hon 
säger: ”Jag kan vara brydd en dag och en annan dag så skiter jag bara i det och 
slänger plasten i vanliga soporna”. Hon är inte jätteduktig på att köpa ekologiskt men 

menar att hon dras in mer och mer i den trenden. Ebba menar att när det var lacknafta i 
färgen så flöt den ut mycket bättre än vad den vattenburna färgen gör ”Och lite besviket 

så måste man säga att den finns inte att få tag på längre”. Men hon menar ändå att 
hållbarhet och miljöfrågor är jätteviktigt i ett långsiktigt perspektiv.  
 

Ebbas beteende i försäljningssituationen 
I säljmötet är kundens behov viktigt för Ebba och säger: ”möta kunden där den är just 

nu och inte ta massa grejer för givet utan ställa frågor och ta reda på, vad vill den här 
kunden ha”. Ibland menar dock Ebba att det är svårt att få kunderna att lyssna på henne 
bara för att hon är en kvinna, särskilt äldre män, men det är sådant som tas upp i 

gruppen, då går de alltid ihop för att motverka det förtryck som ibland råder. Vidare i 
försäljningssituationen så gillar Ebba att sälja ett helhetskoncept, för då får hon vara 

både rådgivare och försäljare. Det viktigaste att lyfta fram till konsument anser Ebba 
vara produktens kvalitet, vid färgprodukter, men sedan är det av vikt att på ett ungefär 
förstå hur mycket kunden kan om produkterna för att veta hur mycket hon själv måste 

gå in på detaljer. Hon menar även: ”Sällan så står vi och pratar om var träden som 
penslarna är gjorda av växer. Men ibland kan man, måste man som gå in på för att 

övertala en kund om att det här är det bästa. Så vissa är ju och ibland som kvinna måste 
man ösa på lite med kunskap så de inte tror att man är helt tappad”. För att en produkt 
ska ses uppnå en bra kvalitet bör den behålla kulör och glans, att den ska stå emot 

mögel och påväxter, att den ska vara lättstruken och bygga tjockt, samt att den ska hålla 
länge.  
 

Om Ebba måste välja mellan tre olika färger pratar hon självklart för den färg hon tror 
mest på, fick hon ändå lov att sälja någonting hon inte tror på skulle det inte kännas bra 

att se kunden betala för den och säger: “för man vet ju att det förmodligen blir en 
missnöjd kund, och jag tror på så sätt skapar man inte ett långsiktigt kundförhållande 
eller en relation”. Men om hon fick direktiv om att sälja en produkt skulle hon aldrig 

svika företaget och blanda in sina egna upplevelser och tala illa om den produkten. Hon 
skulle i sådana fall ta skydd bakom att kunden får det den betalar för men hon tror ändå 

inte att det skulle kännas bra och sälja produkten.  
 
Ebba förespråkar vattenbaserade färger framför lacknaftefärger, dels för att hon tycker 

att det är bättre för människan och i sitt långa lopp för naturen också ”Men har kunden 
redan kommit in och bestämt sig för att den ska ha lacknaftefärg, så gör inte jag allt jag 

kan för att övertala den personen, det gör jag inte. Men är det mitt ansvar att välja åt 
kunden, då väljer jag vattenbaserat”. Ebba kan se miljövänliga produkter som ett 
försäljningsargument men att de då måste hålla samma kvalitet som andra produkter 

som inte har en miljömärkning. 
 

5.4 Företag 4 

En familjeägd franchisebutik inom färgvaruhandeln i Umeå. Butiken har tio anställda 

varav sex är familjemedlemmar, ägarna av butiken är föräldrar till fyra av de som 
arbetar i butiken. De beställer direkt från leverantörerna och inte från något huvudlager.  
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5.4.1 Britt 

Som individ och i sin yrkesroll 
Britt är 57 år och har arbetat på företaget i 15 år. Det är Britt och hennes man som driver 
och äger butiken. Tidigare arbetade hon som tandsköterska och började arbeta heltid i 

butiken då det inte gick ihop tidsmässigt att ha två arbeten och barn. Britt har utbildat 
sig som färgsättare då många kunden behöver råd vid köp av färg. Hon har ingen 

tidigare erfarenhet av försäljning men ser vissa likheter med sin tidigare yrkesroll som 
tandsköterska då hon menar att båda är ett serviceyrke, där hon möter kunder. Britt 
arbetar med allt möjligt i butiken men främst arbetar hon som försäljare och bemöter 

privatkunder. Hon tycker att det är svårt att ge en rättvis bild av stämningen på företaget 
då hon själv äger det samt att det blir speciellt när hennes barn arbetar där. Det blir en 

familjär stämning vilket hon tycker är bra.  
 
Britt har svårt att komma ihåg företagets vision och mål utantill men menar att service 

och kunskap är jätteviktigt. Britt tror att det är deras goda service som har gjort företaget 
så lyckosamt som det är idag. Britt får kunskap om produkterna genom leverantörerna 

men även via kurser, de får bland annat information om miljömärkning och testresultat. 
När det kommer till exempelvis miljövänlighet är det ganska stränga regler inom 
färgbranschen säger Britt, nu har ju nästan alla produkter en miljömärkning och de 

flesta riktigt giftiga färgerna är borta och säger: “det är ju nästan svanenmärkt och EU-
blomman på så gott som alla färger vi har så att, så det känns inte som att vi har någon 

jättegiftig färg som jag vet om, för dom är borttagna”. 
 
Försäljarens attityder och värderingar 

Britt menar att arbetet blir som en livsstil, särskilt när hela familjen är involverad. Hon 
tycker att det är viktigt att hon är sig själv även när hon arbetar men att fokus ska ligga 

på kundens önskemål och smak. Britt tycker det är intressant att tänka på hur hon själv 
blir bemött när hon är kund, hon tycker det mänskliga i kundmötet är intressant. Hon 
tycker att det allra viktigaste i sitt arbete kundbemötandet, att se kunden. Personligen 

anser Britt att: “jag har nog den uppfattningen att kostar det lite mer så är det nog lite 
bättre. Det behöver det kanske inte vara men det är något som jag tror själv i alla fall. 

Samtidigt har man större krav, har jag betalat lite mer så förväntar jag mig att det ska 
vara lite bättre”.  Service, kunskap och framförallt hög kvalitet på varorna tycker hon 
är viktigt, hon känner en väldig trygghet i att de flesta av de produkter som säljs i 

butiken har hög kvalitet enligt henne själv, allt från färg till penslar. Med kvalitet menar 
Britt att färgen ska hålla länge, flyta ut bra och när det kommer till penslar så ska de inte 

tappa hår. Att det ska vara hög kvalitet menar hon är en av hennes egna värderingar och 
menar vidare att varumärket har betydelse då ett varumärke kan stå för en viss typ av 
kvalitet. 

 
Hon anser sig vara relativt miljömedveten och insatt i miljöfrågor samt att Britt tycker 

att det är viktigt med miljövänliga produkter och miljön. Dock så tycker Britt samtidigt 
att färg inte går att få hur miljövänligt som helst om den ska hålla. Hon menar att det 
kanske inte är så bra om konsumenten måste måla om oftare istället bara för att 

produkten är miljövänling och att det då kan resultera i andra saker istället so m inte är 
så bra för miljön. Hon säger att oljefärgen nästan har försvunnit, samtidigt är hon lite 

skeptisk till att de vattenburna färgerna är så mycket bättre bara för att de luktar mindre 
“det kan ju vara annat men det är sådant som man inte riktigt vet”. Hon menar att 
kvaliteten är viktigast och att det därför ibland nallas lite på miljövänligheten, för att 

hon vill att färgen ska hålla längre. Hon anser att regeringen till stor del har ansvaret för 
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att skapa en hållbarare värld, då det är ganska hårda kontroller men hon anser även att 
varje enskild människa måste ta sitt ansvar. Hon tror dock att många är mycket mer 
miljövänliga idag, överlag, även bland kunderna. Hon tycker att hennes 

miljöengagemang är ganska lika hemma som på arbetet men menar även att det är svårt 
att bedöma själv.  

 
Britts beteende i försäljningssituationen 
Britt frågar alltid ut kunden för att skapa sig en uppfattning om vad hon tror att de skulle 

gilla och menar: “den kommer ju inte hit för att få en tapet som jag tycker är snygg utan 
det är ju för att få den personens… Så jag försöker ju att hitta rätt och vara ärlig och 

sedan sådär försöka att inte sälja på det som jag vet att vi tjänar mest på utan att se till 
vad kunden behöver”. Hon förmedlar alltid vad hon tycker är bäst för kunden och 
försöker hitta det bästa alternativet för det ändamål kunden har men hon fokuserar även 

mycket på kvaliteten vid försäljning. Sedan är det ändå kunden som i slutändan avgör 
om de vill köpa varan eller inte. Britt går ofta på det hon tror blir bäst rent utseende 

mässigt när hon tar fram produkter till kunden och väljer sällan att nämna om produkten 
är miljövänlig eller inte om kunden själv inte tar upp det men menar samtidigt: “... det 
är väl också så tror jag att de flesta vet att det är vattenbaserade produkter som vi 

jobbar med också. Skulle det vara tvärsom då så att det är en produkt som innehåller 
lacknafta tillexempel så upplyser man ju om det att den innehåller lacknafta så att det 

är lika viktig att vara åt det andra hållet”. 
 
Den information Britt får om produktens produktionsland är ingenting hon förmedlar 

vidare till kunden och säger: “det är inget som jag har tänkt på att folk skulle bry sig om 
men det skulle de naturligtvis kanske göra men det är ingen som frågar vart den 
tillverkas, jag tror inte att jag har fått den frågan”. Hon menar att då produkterna mest 

tillverkas i Norden så är det ingen större skillnad. Britt anser att många kunder frågar 
om produkten är miljövänlig och då väljer hon att prata miljövänlighet med dessa 

kunder. Hon upplever att det är få kunder som kommer in och har mycket kunskap om 
produkterna, att de oftast kommer in och vill ha en specifik färg.  
 

Ibland väljer Britt att inte ta hem produkter till butiken om hon inte tror på dem, även 
om det är en kampanjvara från kedjan “Det är ju svårare att sälja något som jag inte 

tror på, det är ju nästan omöjligt tror jag“. Om det är så att kunden då frågar efter 
kampanjvaran så kan hon beställa hem ett exemplar “men det beror ju lite på vad det är 
också, jag vet att ibland har vi inte tagit hem för att vi inte trott på det, men att vi sen 

har något likvärdigt”. Britt upplever att hon till viss del kan vara med och påverka 
kunden i köpbeslutet, hon presenterar till exempel bara produkter hon anser passa till 

kunden och inte alla andra produkter. När Britt köper in produkter till butiken så är 
miljövänlighet ingenting som de går efter, den biten överlåter hon leverantörerna, hon 
förlitar sig på att de kan avgöra om produkten är miljövänlig eller inte.  

 

5.4.2 Moa 

Som individ och i sin yrkesroll 
Moa är snart 24 år och har arbetat på företaget sedan hon var 18. Hon började arbeta här 

då hennes föräldrar äger butiken. Tanken var först att bara stanna en kortare tid men hon 
växte snabbt in i rollen och trivdes bra så hon har blivit kvar. Moa tycker att det bara 
blir roligare och roligare att arbeta i butiken för varje år. Hon har under sin 

anställningstid tagit många olika kurser inom företaget samt några externa inom tapet- 
och färgsättning och har då blivit utbildad inredningsdesigner. Hon gör mycket olika 
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saker i butiken men är framförallt specialist inom tapet- och färgsättning. Stämningen är 
familjär på arbetsplatsen säger Moa och skrattar lite. Hon menar att det är en ganska 
liten arbetsplats och att det är en sammansvetsad grupp även om alla inte är 

familjemedlemmar.  Moa tycker att det blir som en stor belöning när kunder kommer 
tillbaka och säger att de är nöjda med hennes hjälp och menar att det är det pedagogiska, 

att kunna hjälpa kunden och ge dem verktyg att lösa uppgiften som gör det roligt. Moa 
menar att företaget ska vara det första kunden tänker på när den hör färgfackhandel. 
Detta menar hon är företagets vision, vilket hon har med sig vid försäljning, att det är 

viktigt att bli ihågkommen.  
 

Moa lär sig om produkterna via samtal med tekniker men även via utbildningar från 
deras största leverantörer. Hon frågar ofta leverantörerna som frekvent är i butiken samt 
att hon även läser på färgburkarna eftersom hon menar att det är svårt att exempelvis 

veta torktiden på alla färger. Dock får hon inte någon information om produktion och 
tillverkning därifrån utan får då ringa labbet istället. Produkterna beställs direkt från 

leverantörerna vilket gör att företaget själv kan avgöra vad som ska beställas.   Hon tror 
att leverantörerna känner av att det efterfrågas mer miljövänliga varor, leverantörerna 
kommer ibland med miljövänliga initiativ medan direktiven om hållbarhet från kedjan 

inte är så vanligt. Moa har aldrig hört någon kund frågat om produktionen av någon 
annan produkt än just färg, vilket hon tycker är intressant. Även om hon märker att 

intresset för miljömärkta färger blir större, att det har blivit lite av en trend.  
 
Försäljarens attityder och värderingar 

Moa tycker att det är goda kundrelationer som är det viktigaste i arbetet och att det 
personliga spelar en viktig roll i det. Dock känner Moa att hon intar en viss roll som 
försäljare, att hon försöker vara konkret och glad i det hon gör på arbetet, med det 

menar hon inte att hon är abstrakt och sur privat men att i yrkesrollen försöker hon ge av 
sig själv men ändå bibehålla lite av det privata. Hon menar att det i slutändan inte är 

kronor och ören som räknas utan att det är kundrelationen som är viktigt. Vidare tar 
Moa med sig mycket av sina egna erfarenheter som konsument in i säljsituationen och 
utvecklar: ”Det vet man ju själv om man går på någon annan butik i stan eller var som 

helst att, hur man blir bemött utav säljarna är ju jätteviktigt”. För Moa personligen 
tycker hon att det är ganska viktigt med varumärken, även om hon skäms lite att säga 

det, hon tycker det känns lite fult att tycka så.  
 
Moa tycker att det är väldigt viktigt att produkter är miljövänliga och framförallt när det 

kommer till färg i den bransch hon arbetar och detta då hon menar att den inte är så 
miljövänlig att framställa färgen. Sedan tror hon att produktionen av färgen är lite värre 

än vad det är att använda färgen och menar att det är just i produktionen som branschen 
kan bli mer miljövänlig. Dock sätter hon sig personligen ganska lågt på skalan om 
miljöengagemang och säger: ”Alltså jag tycker det är jätteintressant och om jag är 

konsument på ICA så köper jag bara ekologisk frukt och försöker vara, men jag skulle 
nån fråga mig exakt vad EU-blomman innebär så där så är inte så himla påläst. Så att 

jag köper och får jag välja så är jag nog en 10:a på att investera i hälsosamma och 
ekologiska produkter men påläst så är jag kanske 2. Om jag ska vara helt ärlig”. Hon 
menar vidare att hon ligger ganska lågt på denna skala på arbetsplatsen också. Vidare 

menar hon att alla borde visa ett större intresse än vad de gör när det kommer till miljön, 
men att ju större företag, desto större ansvar.  
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Moas beteende i försäljningssituationen 
Det går i perioder för Moa vilka produkter hon väljer att prata med kunden om, ofta kan 
en leverantör ha presenterat en rolig produkt som hon känner sig inspirerad av. Hon 

presenterar även många produkter som hon testat själv: ”jag jobbar väldigt mycket mot 
kvalitet, att ja men jag vet att den här lackfärgen som är ganska mycket dyrare är så 

otroligt mycket bättre då vet ju jag att lyckas jag sälja in den till kunden så vet jag att 
kunden kommer bli skitnöjd. Kanske kan gnälla lite grann från början och tycka det är 
skitdyrt men alltså jag står jag på mig och får kunden och köpa den här och vet att det 

här är en skitbra produkt då blir ju kunden nöjd och då kommer den tillbaka”. Med bra 
kvalitet menar Moa att det ska vara enkelt att arbeta med och ge ett fint slutresultat.  

 
Hur stor betydelse varumärket har vid försäljning tycker Moa varierar beroende på 
kunden då vissa kunder har specifika krav på varumärke medan det för andra inte är av 

samma vikt. Dock menar hon att det skiljer sig lite mellan varumärkena då de välkända 
varumärkena har mer resurser och resonerar: “För oftast har ju dom också bättre 

förutsättningar med säljare och med reklamationer, i alla fall är det min erfarenhet..”. 
Skulle konsument efterfråga ett specifikt varumärke men där hon vet att det finns 
alternativ hos andra varumärken som eventuellt skulle passa bättre för just den kunden 

så menar hon: “då kan man ju försöka stuva in dom på det men nej för mig är nog inte 
varumärken så viktigt så men det kan ju också va en sån där betryggande faktor och 

sälja nånting som är ett känt varumärke till exempel”. Moa tror att det skulle bli en viss 
skillnad i försäljning om hon hade fått tydligare kunskap och tillverkning och 
produktion av produkterna. Efterfrågan på lite mer miljövänliga lösningar börjar öka 

menar hon och därför skulle det vara intressant att fokusera på produktionen, men hon 
menar att många kanske skulle bli besvikna också.  
 

Tror Moa att hon kan göra ett bättre val för kunden beror det på situationen hur hon 
väljer att agera ”är det ganska lite folk i butiken till exempel, då ska kunden få höra vad 

som blir ännu bättre men är det till exempel kö i kassorna och jag vet att det här är ett 
alternativ som funkar alldeles utmärkt på kunden och den vet ju inte om någonting 
annat och jag vet liksom så att den kommer bli nöjd med det här, då ger jag bara 

kunden det alternativet”. Moa menar att hur hon agerar ofta beror på vilken situation 
hon befinner sig i och att det beror mycket på stress men att hon ofta försöker tänka vad 

hon själv skulle vilja ha om hon var konsument. Moa väljer att absolut ta upp 
miljöaspekten om kunden själv inte gör det, hon menar att det är många som vill dra sitt 
strå till stacken men som kanske inte har det drivet att göra det. Vidare säger hon: ”Men 

när man nämner det så är dom ändå, ja men det låter som en bra idé så att det är ändå 
ett väldigt bra säljargument det är det. Så att jag tror många skulle kunna tjäna på att 

tillverka färg och penslar och allt annat möjligt som fick lite miljöstämplar”. Hon väljer 
att ta upp miljömärkningen för att hon själv använder sig av de produkter som är 
miljömärkta, ”som sagt när jag målar om hemma så har jag bara färg med de 

stämplarna, alla stämplar som det finns helst”. 
 

Moa tror absolut att hon kan vara med och påverka kundens beslut och menar att 
kunderna tar till sig vad hon säger, dock om kunden till exempel har en budget är det 
ibland svårt att påverka men resonerar vidare: ”men det är ändå många som kommer in 

som blanka papper som man kan, ja, få fylla”. Hon tror att det är lättare att påverka 
kunden om hon informerar dem om produkten, hon säger att det brukar räcka med att 

säga vad produkten har för märkning och att det är ett hälsosammare alternativ, vilket 
hon menar räcker långt: ”det är sällan någon som frågar någonting mer”.  
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5.4.3 Lars 

Som individ och i sin yrkesroll 
Lars började som försäljare i butiken redan som 16-åring och fick en heltidstjänst när 
han var 20 år, idag är han 33 år och har alltså jobbat i butiken i 13 år.  När Lars började 

hade han ingen tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning som relaterar till yrket. Sedan 
han började arbeta i butiken har Lars dels genomfört flera produktutbildningar både 

internt, där leverantörerna kommer och informerar om produkterna samt vissa besök på 
fabriker och utbildningar på andra orter. Lars har även genomfört en ledarutbildning 
externt. Under utbildningarna har lite fokus lagts på tillverkningen och 

produktionsprocessen men Lars anser att den informationen inte skulle tillföra 
försäljningen något. Idag har han hand om butiken och säljer varor främst till 

privatpersoner men har även en viss kontakt med yrkesmålare. Han upplever 
arbetsuppgifterna som: ”det är ganska fritt på det här jobbet, alla gör mycket” och 
berättar att det är få anställda tjejer så stämningen kan bli ”ganska grabbig” men 

samtidigt som ”en trevlig och bra miljö”.   Han trivs på arbetet och det är även det som 
motiverar honom att arbeta kvar, ”jag har alltid trivs bra här så att det är väl därför det 

bara rullar på” men motiveras även av kundkontakten som yrket erbjuder.  Lars minns 
inte riktigt företagets mål och visioner men tror att det ungefär var ”det självklara valet 
vid renoveringar” men det är inget han har med sig i kundmötet.  

 
Lars upplever att han inte helt samma person i yrket som han är på sin fritid men 

upplever att det är svårt att avgöra vad som skiljer sig, men överlag anser han ändå att 
han är samma person.   
 

Försäljarens attityder och värderingar 
Han menar att det är viktigt att produkten är miljövänlig och återvinningsbar samt att 

det är individen själv som bär ansvaret för att skapa en hållbarare värld men att han som 
privatperson inte aktiv gör något för att minska sin påverkan och säger sig vara dålig på 
att källsortera men i butiken så ser han till att sortera sopor.  Det skulle krävas ganska 

mycket för att han skulle ändra sitt beteende och säger: ”det skulle väl vara om det var 
så jäkla förorenat här ute så att man inte ens skulle kunna andas” och lägger sig, privat 

och i yrket, vid tre både på en tiogradig skala där ett inte är så brydd och tio väldigt 
brydd om hållbarhet. Detsamma gäller konsumenten upplever Lars, de frågar snarare 
om produkter som kan klassas som miljöbovar ”dom vill ha det så giftigt som möjligt”. 

 
Försäljarens beteende i försäljningssituationen 

När Lars väljer vilken produkt han ska kommunicera kring till konsumenten så utgår 
han från vad kunden behöver produkten till och ingen säljmall används. Sedan 
presenterar Lars den produkt han: ”tror på mest själv och som man själv har provat och 

vet funkar”, under samtalet anser han att det är viktigt ”att man ska vara ärlig såklart” 
och berätta vad som fungerar. Han lägger stor vikt på funktion, att produkten ska 

fungera och vet Lars att den fungerar bra så lägger han ingen större vikt vid produktens 
varumärke vid försäljning däremot som privatperson kan han vid exempelvis kläder 
eller skor fokusera på varumärket.  

 
Skulle kunden exempelvis efterfråga en inomhusfärg så tycker Lars att produkten ska 

vara avtorkningsbar och täcka bra samt att han menar att miljövänlighet kan användas 
som ett säljargument när det kommer till inomhusfärger. Priset däremot anser han vara 
orelevant när han väljer vilken produkt han presenterar och säger: 
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”Som försäljare så är priset oviktigt för mig, jag försöker inte tänka på vad som är dyrt 
eller billigt för kunden utan jag försöker bara sälja varor som jag vet fungerar bra och 
att det ska bli ett bra resultat så att dom blir nöjda. ” 

 
Skulle kunden välja en produkt som inte passar det ändamål som den är tänkt att 

användas till så ser Lars till att prata för en bättre mer passande produkt och han menar 
att kunden oftast går att påverka. Däremot upplever han att kunderna ofta är pålästa, 
vilket han anser är bra då det kan bidra till att även kunden redan innan vet om vilka 

produkter som är bra. 
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6. Analys 

6.1 Yttre barriärer 

6.1.1 Kunden 

Samtliga försäljare nämner frekvent kundens betydelse i olika sammanhang. Det är 
främst kundbehov, kundnöjdhet och återkommande kunder som uppmärksammats när 
försäljaren diskuterat kring val av produkt och vad den anser viktigt vid försäljning. 

Exempelvis nämns kunden när försäljaren pratar om vad som motiverar denne att arbeta 
kvar, hur de kommunicerar i kundmötet och vilka produkter försäljaren föredrar. 

Kundens betydelse för försäljarna blir tydlig då en försäljare nämner kunden utan att vi 
tagit upp det till diskussion:   
 

“Jag jobbar väldigt mycket mot kvalitet, att ja men jag vet att den här lackfärgen som 
är ganska mycket dyrare är så otroligt mycket bättre då vet ju jag att lyckas jag sälja in 

den till kunden så vet jag att kunden kommer bli skitnöjd. Kanske kan gnälla lite grann 
från början och tycka det är skitdyrt men alltså jag står jag på mig och får kunden och 
köpa den här och vet att det här är en skitbra produkt då blir ju kunden nöjd och då 

kommer den tillbaka”. 
 

Vi kommer att analysera kundbehov, kundnöjdhet samt återkommande kunder separat. 
Dock har försäljarna nämnt “återkommande kunder” samtidigt som “nöjda kunder”, vi 
väljer därför att analysera dessa två tillsammans. Detta resulterar i två centrala och 

återkommande områden hos försäljaren vilka är kundbehov samt 
kundnöjdhet/återkommande kunder. Det kundfokus vi uppmärksammat hos försäljarna 

kan jämföras med den utveckling som skett inom Sales Management-forskningen, där 
marknadsperspektivets konkurrenskraft är att tillfredsställa kundernas behov samt att 
göra kunden nöjd (Jobber & Lancaster, 2012, s. 20-23; Kotler & Armstrong, 2010, s. 

34). 
 

Kundbehov 
Vid försäljning utgår försäljarna från en behovsanalys som ligger till grund för fortsatt 
kommunikation med kunden. Vi tolkar detta som att kundbehovet är det första ste get i 

kommunikationen av produkten. Vid behovsanalysen ställer försäljaren frågor till 
kunden som berör allt från familjesituation, till vad och hur ofta produkten kommer att 

användas, samt eventuell budget, se nedan: 
 

Karl “Man måste ju först göra en behovsanalys, det är ju det vanliga. Liksom ska du 

ha en tvättmaskin så måste vi veta: hur ser familjesituationen ut, är det en 
barnfamilj eller är det en ensam? Vad har man för budget, har man några 
speciella krav på märken?” 

Oskar “Sen får man försöka hitta en produkt som passar deras behov då.” 

Britt “Jag försöker ställa frågor. Vilken känsla vill de ha när de kommer in i 

hemmet, vilken stil de har, vilken färg de tycker, om de har någon speciell 
färgsättning.” 

 

Kundnöjdhet och kundrelation 
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När vi nämnt produktegenskaper eller vilka värderingar som styr försäljaren i sin 
yrkesroll har försäljarna ofta nämnt kundnöjdhet, även om kundnöjdhet i sig inte är en 
produktegenskap. Försäljarna menar att så länge kunden blir nöjd med produkten spelar 

produktegenskaperna mindre roll. Någon försäljare drar även paralleller mellan vinst 
och kundnöjdhet när vi frågat om företagets visioner och mål och menar att allt hänger 

ihop. Även om dessa paralleller dras tolkar vi det som att försäljarna inte nödvändigtvis 
fokuserar på att sälja produkter med störst vinstmarginal då de hellre väljer att 
presentera den produkt de tror att kunden kommer att bli mest nöjd med och som 

uppfyller kundbehovet, se citat nedan: 
 

Ebba “För man vet ju att det förmodligen blir en missnöjd kund, och jag tror på så 

sätt skapar man inte ett långsiktigt kundförhållande eller en relation” 

Måns “Vi vill ju helst inte sälja den här enkla produkten som det är risk att kunden 
kommer tillbaka och är missnöjd med, vi vill hellre ha en nöjd kund” 

Britt “... sådär försöka att inte sälja på det som jag vet att vi tjänar mest på utan att 

se till vad kunden behöver… så att när kunden kommer in så gäller det ju att 
man gör sitt bästa för att kunden ska komma tillbaka” 

Moa “Nej men generellt man vill ju bli ihågkommen och då tror jag att kronor och 
ören, det är kanske inte det som kanske räknas i slutändan utan jag tror att 

kundrelationen är jätteviktig … och vet att det här är en skitbra produkt då blir 
ju kunden nöjd och då kommer den tillbaka” 

 

I flera fall har relationen till kunden nämnts när försäljaren pratat om kundnöjdhet, 
vilket även går att utläsa från ovanstående citat. Försäljaren menar att det är av vikt att 
kunden ska bli en återkommande kund. I citaten ovan säger Britt att det gäller att se till 

vad det är kunden behöver för att få kunden att komma tillbaka. Även Moa menar att 
det är kundrelationen som är viktig och vet hon att produkten hon säljer till kunden 

fyller dennes behov, så kommer kunden tillbaka.  
 
Utifrån ovanstående citat från försäljarna tolkar vi det som att kundbehovet och 

kundnöjdhet går hand i hand, att försäljaren fokuserar på att uppfylla kundens behov för 
att få kunden nöjd. Detta går att jämföras med H-V modellen (Hunt & Vitell, 2006, s. 

145) där individens etiska beteende i yrkesrollen kan påverkas av olika intressenter, så 
som kund, då individen väger in vilka konsekvenser beteendet får för berörd intressent. 
Vi tolkar det som att en konsekvens kan bli en missnöjd kund vilket kan ske om 

försäljaren rekommenderar en produkt denne vet inte är bra eller som inte anses passa 
kundens behov. Konsekvenserna av att rekommendera eller sälja en produkt som 

försäljaren själv inte tror på har nämnts hos flera av försäljarna, ett exempel är:   
 
“Vi informerar bara kunden om alternativen sen är det ju kunden som får välja däremot 

så kan man, det är klart att man påtalar skillnaden mellan produkterna och 
konsekvenserna utav det ena eller andra beslutet men det är kunden själv som får 

välja.” 
 
Vi tolkar det som att försäljarna tycker att det i s lutändan är kundernas val, men 

samtidigt menar försäljarna att de kan vara med och påverka kundens beslut.  Påverkan 
och styrning av kund analyseras närmare under yrkesroll och image.  
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6.1.2 Produkten 

Vi väljer att dela upp produktens påverkan på kommunikationen i 

försäljningssituationen i två delar. Den ena delen är yttre, sådant som försäljaren inte 
kan förändra och den andra är inre, så som uppfattningar om produkten som kan skilja 

sig åt mellan individerna. Detta kan till exempel vara upplevd kvalitet.  Försäljarna har 
överlag svårt att diskutera närmare kring vilka produkter de helst säljer då samtliga 
menar att det beror på vilket sorts produkt som efterfrågas och i vilket syfte produkten 

förväntas användas. Dock nämns pris, kvalitet, funktion och prestanda som viktiga 
produktegenskaper vilket även återkommer hos försäljarna när vi specificerat en 

produkt att diskutera kring. Produktegenskaperna har även nämnts av försäljarna i andra 
sammanhang, till exempel när de pratat om hållbarhet och företagets vision. Försäljarna 
menar även att de flesta produkterna som säljs är relativt miljövänliga. Vi kommer att 

analysera pris och synen på hållbara produkter som en trend här under yttre barriärer, 
medan produktegenskaper som funktion, prestanda och kvalitet ana lyseras som 

produktuppfattningar under inre barriärer.  
 
Pris 

Priset på olika produkter återkommer dels via en allmän diskussion om prisets betydelse 
hos försäljarna samt i flera fall där försäljaren menar att produkten och 

produktkvaliteten återspeglas i priset: “man får det man betalar för”. Samtidigt menar 
två av försäljarna att de i sin yrkesroll inte ska lägga någon vikt i priset på produkten då 
det är kunden som ska avgöra om en vara är dyr eller inte. Vi tolkar det som att 

försäljaren lägger en viss värdering i priset på de hållbara produkterna, då det 
återkommande nämns att hållbara produkter oftast är dyrare och i vissa fall mycket 

dyrare än de ej hållbara produkterna. Vi tolkar det som att försäljare ser priset som en 
återkommande påtalad nackdel hos hållbara produkter. En försäljare säger exempelvis: 
 

”Inom rimlighetens gränser kan jag tycka, så många miljövänliga och ekologiska 
produkter blir ju väldigt mycket dyrare än normala produkter och då kan jag tycka att 

det kanske är lite i överkant. Det känns som att de försöker många gånger tjäna pengar 
på just sådana som bryr sig om miljön”. 
 

Vi tolkar det som att försäljaren uppfattar hållbara produkter som dyrare än de ej 
hållbara produkterna och att det kan medföra vissa svårigheter att sälja dem. Detta går 

att jämföra med Young et al., (2010, s. 25) som menar att om konsumenten anser att 
priset på en hållbar produkt är högre än på liknande ej hållbara produkter kan det 
resultera i en upplevd barriär för att kunna välja en hållbar produkt.  

 

Måns ”Även de här produkterna som är lite mer nischade bland annat de som har ett 
väldigt stort miljöfokus på som oftast tyvärr är lite dyrare” 

Karl “En tvätt för 13 000 kronor, den håller i 20 år det är den mest miljövänliga du 

kan ha men du är inte villig att betala för det. Många köper tvättmaskiner för 
2995 och de håller i 3 år sen får du slänga bort den”  

Oskar ”Så att det är väl egentligen priserna som styr mycket när det gäller 

hållbarhets...”  
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Bosse “... det är ju en kostnad att få den dära eco-label på burken och som väldigt 

många av våra produkter skulle kunna vara, men det blir bara en fördyring av 
burken att trycka dit det men...” 

 
Trend 
Vi tolkar det som att många försäljare tycker att produkterna de säljer är relativt bra för 

miljön, åtminstone inte dåliga. Detta då många försäljare menar att de inte reflekterar 
över att produkter som säljs kan vara skadliga för miljön. Till exempel nämner en 

försäljare nämner att de inte säljer vitvaror som har lägre energiklassning än A+ och en 
försäljare i färg- och tapetbranschen menar att de allra flesta färgerna redan har en 
miljömärkning. Vidare menar försäljarna att marknaden har sett till att de värsta 

produkterna för miljön har försvunnit. Några försäljare uttrycker hållbarhet som en 
trend och någonting som kunder förväntar sig av en produkt i Sverige. Vi tolkar det som 

att försvinnandet av produkter som varit sämre för naturen har resulterat i att försäljarna 
tycker att branschen i stort är relativt miljövänlig. Vidare tolkar vi det som att synen på 
hållbarhet som en trend kan vara ett hinder för försäljarna att kommunicera hållbara 

produkter till kunden, då de anser att produkterna inte är så farliga för miljön om de 
jämför med hur det har varit förut. Att inte se problemet är någonting vi kan jämföra 

med Jones (1991) teori om det moraliska problemets intensitet. I detta fall tolkar vi det 
som att försäljarna ibland inte ser produkternas miljöpåverkan som ett problem, vilket 
tydliggörs med nedanstående citat: 

 

Karl “Miljövänlighet visst det är viktigt men alla idag, det är liksom en hygienfaktor 
alla har miljövänligaprodukter eller energisnålhet och sådant där men ibland 

så, det har inte så jäkla stor betydelse.“ 

Arash “Alltså i den värld vi lever i idag, där allting dikteras, alltså tar man kylskåp 
till exempelvis så får man inte sälja ett kylskåp idag som inte är av A+-klass 

eller bättre och då blir det ju liksom att alla produkter är ju energisnåla och då 
blir det ju nästan tvärt om, då pratar man inte ens om den delen eftersom 
allting är ju energisnålt sen om det skiljer 10 kronor på ett år åt nått håll det är 

ju liksom inga jätteskillnader så.”  

Måns “Det går ju inte att sälja en produkt som inte är miljövänlig, men sedan finns 
det ju de som är ännu mer miljövänliga.” 

Britt “Det är ju nästan svanenmärkt och EU-blomman på så gott som alla färger vi 

har så att, så det känns inte som att vi har någon jättegiftig färg som jag vet 
om, för de är borttagna.” “...det är väl också så tror jag att de flesta vet att det 
är vattenbaserade produkter som vi jobbar med också. Skulle det vara tvärsom 

då så att det är en produkt som innehåller lacknafta tillexempel så upplyser 
man ju om det att den innehåller lacknafta så att det är lika viktig att vara åt 

det andra hållet.” 

Bosse “Miljön har ju kommit i fokus så mycket av de gamla miljöbovarna är ju i stort 
sett borta.” 

Ebba “Jag är inte superduktig på att köpa ekologiskt, faktiskt men det blir mer. Jag 
tror att det är en liten trend också som man kommer in i.” 
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6.1.3 Organisation och leverantör 

 
Företagets kultur, visioner och mål 
Många försäljare upplever arbetsplatsen som fri där de själva har befogenheter att ta 

beslut, till exempel att de kan påverka vilka produkter som butiken beställer hem. De 
flesta företag har målet att bli ledande på marknaden, det vill säga att ta 

marknadsandelar och växa i den bransch de verkar. En organisationskultur är de normer, 
värderingar och underliggande strukturer inom ett företag och som inom gruppen tas 
förgivet (Deshpande & Webster, 1989, s. 5; Ferrell et al., 2007, s. 293). Hunt och Vitell 

(2006, s. 147) menar att formella och informella koder så som normer formar individen 
då det bildar ett ramverk att förhålla sig till, detta menar författarna kan påverka hur 

etiskt eller oetiskt individen beter sig. Även Ferrell et al., (2007, s. 293) menar att 
försäljaren kan formas av det sociala sammanhang den befinner sig i. Då flera försäljare 
nämner vinst, siffror och att pengar måste komma in till verksamheten tolkar vi det som 

att vinstmålen är en underliggande struktur och kultur inom företagen. Detta kan 
jämföras med det Ferrell (2005, s. 5) kommer fram till om att företagets vinst och 

resultatmål kan komma att påverka hur individen tar etiska beslut. Den underliggande 
strukturen om att växa och bli större på marknaden uppfattar vi kan bli ett hinder för 
försäljaren att kommunicera hållbara varor, vilket går att jämföra med vad Ferrell och 

Gresham (1985, s. 92) menar med utrymme att agera på, de menar att möjligheterna att 
ta ett etiskt beslut blir större om det inte finns hinder i vägen. I detta fall tolkar vi 

resultat och vinst som ett slags hinder för att fritt ta beslut.  
 
Försäljarna menar att de lär sig mycket om produkter och försäljning av varandra. En 

försäljare nämner till exempel att det på ett nystartat ställe behövs ett flödesschema för 
att lära ut hur försäljningen ska gå till och menar att det i en redan uppstartad butik är 

mycket lättare att lära ut hur en försäljning ska gå till då kulturen redan finns där. Vi 
tolkar det som att organisationskulturen kan påverka hur försäljaren väljer att 
kommunicera till kund, då formella och informella regler som kultur och flödesscheman 

är någonting som försäljaren förhåller sig till, detta stärks med hjälp av nedanstående 
citat: 

 

Josefine “Men företagets vision är ju självklart att växa. Och nu i och med nya 
lokaler så är det ju att man vill växa ännu mer och bredda kundutbudet och 

höja siffrorna naturligtvis.” 

Måns “Hade inte Umeå varit störst i Sverige om vi säger så hade vi inte fått 
chansen till allting annat. Och hade vi inte fått chansen till allting annat så 
hade vi inte fått payback på våra investeringar och då hade vi inte kunnat 

börja tjäna pengar och säkerställa arbetstillfällen och trygghet för våra 
anställda och så vidare… det vi tänker på hela vägen det är ju från miljökrav 

till att personalen ska må bra till att behandla kunder rätt till att ha ett gott 
resumé på marknaden lokalt, centralt, till att man ska få det här 
likamedtecknet längs ned” 

Karl “Miljön i all ära men får du inte in pengar så är det konkurs.” 

Bosse “Vi har nästan inga begränsningar från högre ort och vi har nästan, i stort 
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sett, en osynlig platschef här. Det är ju som sagt nästan ingen som vet vem 

som är lokalt ansvarig här. Vi jobbar som ett team och sedan, vår 
företagsledning, dem, vi har fria händer, så länge siffrorna pekar åt rätt håll 

så låter de bli oss så det är väldigt fritt på det sättet”. 

 
Information och lagstiftning 

Försäljarna menar att mycket av den produktinformation som de får kommer direkt från 
leverantörerna men att leverantörerna inte informerar dem om produktion och 
tillverkning mer än vilket produktionslandet är samt att försäljarna vid något tillfälle har 

fått besöka fabriken där produkten tillverkas. Detta går att jämföra med Young et al., 
(2010, s. 25-26) som menar att bristande information eller brist på lättillgänglig 

information, kan ses som en barriär till att välja hållbara produkter. Dock menar 
försäljarna att information om produktion och tillverkning kan ses som överkurs och 
överflödig som inte skulle tillföra någonting när de kommunicerar med konsumenten 

men att de i vissa fall använder produktionsland som ett försäljningsargument när 
produkten är tillverkad i Sverige.  

  
Försäljarna nämner upprepade gånger att leverantörer och företagsledning har krav på 
sig när det kommer till hållbarhet men att kraven på dem själva inte är lika stora, 

åtminstone är krav om hållbarhet ingenting försäljarna anser sig få direktiv om. 
Däremot tolkar vi det som att EU-lagstiftning rörande miljö samt miljöcertifikat är 

någonting som försäljaren ändå uppmärksammar i sin yrkesroll, detta då försäljarna 
själva säger att de ser fördelar med EU-lagstiftningens märkning på produkterna, då det 
resulterat i ett ökat fokus på miljöaspekten i försäljningssituationen. Vidare ser 

försäljarna att miljömärkning kan ses och användas som ett säljargument, vilket går att 
jämföra med Sammer & Wüstenhagen (2006, s. 196) som menar att miljömärkning eller 
minskad miljöpåverkan kan användas av försäljaren som ett säljargument och påvisa på 

ett extra värde av produkten. Vi tolkar det som att försäljarna ser både svensktillverkat 
och miljömärkning som ett försäljningsargument men att informationen om tillverkning 

och produktionsland är begränsad. Dock efterfrågar inte alla försäljare ytterligare 
information, då de i vissa fall ser det som överflödigt. Vidare tolkar vi det som att 
försäljarna upplever att kraven kring hållbarhet ligger på företagsledningen och 

leverantörer men att dessa krav inte ställs på försäljaren.  
 

Martin “Det är lite information, det är lite krav. Men sen är det ju absolut mycket 

krav, kan jag tänka mig, högre upp men det är ju ingenting som blir lika 
tydligt för oss som säljare nere på butiken heller utan jag tänker mer att det 

blir hos fabriker och liknande...” 
 
“… så är det ju ofta roligt att man ändå kan hålla kvar och berätta att, ja men 

kyl och frys dom är svensktillverkade för det ger ett förtroende för kunderna 
och det ger ju ro i känslan för mig också” 

Axel “Vi jobbar inte jättemycket med dom bitarna, hur det tillverkas. Det gör vi 

inte. Utan det är ju mer är man intresserad utav det och så. Inte jätte mycket 
fabriksgrejer och så…” 

Moa “Det blir ju allt mer också att våra leverantörer märker att, det är ju en 
efterfrågan på mer miljövänligare alternativ. Nu finns det ju inomhusfärg till 
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exempel som är väldigt miljövänlig, men sen är det ju också skillnad på, att 

framställa färgen tror jag är lite värre än att just arbeta med den... det är mest 
leverantörernas egna initiativ” 

Karl “Som ni har sett, så måste man sätta upp en skylt på alla produkter som visar 

energiförbrukning som är EU-direktiv så det ska ju sitta på alla produkter och 
det är ju ofta man kommer dit - hur mycket energi drar den?" 

 

6.1.4 Yrkesroll 

 
Kundens förtroende och att styra kunden 

Försäljarna beskriver att de utgår från kundens behov och utifrån det behovet 
presenterar och styr kunden mot de produkter de tror kunden blir mest nöjd med. 

Försäljarna menar dock att kunden sedan får göra det slutgiltiga valet vilket går att 
utläsa från citaten nedan:   
 

Arash “Jag tror att vi har ganska stor påverkan, just för att den här typen av butik, 
alltså fackhandelsbutik. Hit kommer ju folk för att få hjälp , de vill ju ha råd 
och hjälp så många gånger tror jag att vi ja.. ganska nära i alla fall dikterar 

vilken maskin dem kommer att köpa eller rekommenderar. Så är det ju.” 

Oskar “Ta in vad vill den här kunden och utifrån det hjälpa dem och styra dem åt rätt 
mål… Det är inte bra om man pratar över en kund, att man bestämmer åt en 

kund utan lyssna det är jätte viktigt.” 

Måns “Vi kan presentera alternativen men sedan är det upp till kunderna att göra ett 
val...” 

Axel “Och vi försöker styra kunderna ganska mycket eftersom det är ett så stort 
beslut så ska de inte behöva ta alla beslut själv, utan vi berättar egentligen 

såhär och såhär ska det vara, så sen så får de ta de stora prioriteringarna så 
att det inte blir femhundra beslut de ska ta, det räcker om de tar sju-åtta beslut 

egentligen så kan vi hjälpa genom hela köket. Och där blir det ju värderingar, 
och där bli ju värderingarna vad jag tycker är bra styr ju jag mot hela tiden.” 

Moa ”Kunden kanske kan gnälla lite grann från början och tycka det är skitdyrt men 
alltså står jag på mig och får kunden och köpa den här och vet att det här är en 

skitbra produkt då blir ju kunden nöjd och då kommer den tillbaka.” 

Ebba “Men har kunden redan kommit in och bestämt sig för att den ska ha 
lacknaftefärg, så gör inte jag allt jag kan för att övertala den personen, det gör 

jag inte. Men är det mitt ansvar att välja åt kunden, då väljer jag 
vattenbaserat.” 

Bosse “Sen är det ju lite grann hur vi som personal styr det också, vi kan ju styra 
väldigt mycket till att ta ett miljövänligare alternativ än miljöbovarna, det tror 

jag vi har gjort väldigt mycket på senaste 10 åren. Att man styr kunderna till att 
"ta den, den är jättebra men om många av de gamla kunderna vill ha den 
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gamla miljöboven så måste man övertala dem om att "det här är bra grejer.” 

  
”Man försöker ju styra som sagt kunder att ta ett, ta det bättre alternativet.” 

 

Att avgöra vad som är rätt eller fel i en situation menar Ferrell et al., (2007, s. 294) är ett 
etiskt beslut. Vi jämför detta med att försäljaren styr och gör vissa val åt kunden vilket 

vi tolkar som att försäljaren måste avgöra vad som är rätt eller fel beslut för kundens 
räkning, exempel på detta ges i citaten nedan: 
 

“Alltså det jag säger att dom ska ha det köper dem i stort sett, alltså vi sitter med 
kunden och pratar om deras kök i två timmar, så man får ett jätteförtroende så att om vi 

sen ska gå och titta på en ugn sen då kan jag i stort sett välja ugn åt dem.” 
 
En annan försäljare säger såhär: 

 
“Det är väldigt svårt att sälja produkter som man inte tror på. Då måste man försöka 

hitta argument för den varan ändå... Åt sig själv, för att kunna övertyga kunden om att 
det är ett rätt val.” 
 

Av ovanstående citat tolkar vi det som att försäljarnas kommunikation till kund kan 
påverkas av vilket förtroende försäljaren känner att kunden har till dem, då den ena 

försäljaren menar att den kan välja ugn till kunden och den andra menar att den kan 
övertyga kunden, vilket går att jämföra med Ferrell et al. (2007, s. 294) som menar att 
det är viktigt att försäljaren beter sig etiskt då kunder värderar trovärdig information 

men även omtanke om samhälleliga problem så som miljöpåverkan. Ibland väljer  
försäljaren att låta valet ligga hos kund och ibland känner de att de kan styra till ett 
annat alternativ som kunden kanske inte hade tänkt sig från början, detta tolkar vi som 

att försäljarna känner av ett visst förtroende från kunden.  
 

Många försäljare är medvetna om att de kan göra vissa val åt kunden och styra dem till 
viss del och även om försäljaren menar att kunden är mer påläst idag så efterfrågas 
deras kunskap. Detta går att jämföras med att kunder är i behov av mer hjälp från 

försäljaren vid köp av sällanköpsvaror än vid köp av dagligvaror (Kotler & Armstrong, 
2010, s. 250).  Att styra kunden eller ta beslut åt kunden menar vissa försäljare har att 

göra med hur situationen och tiden ser ut. Vi tolkar det som att försäljaren kan ta mer 
beslut åt kunden ju mer tid den har med den, vilket till viss del går att jämföra med 
Young et al., (2010, s. 25) som menar att brist på tid kan påverka vilken produkt kunden 

väljer, att tidsbrist kan resultera i att en hållbar produkt väljs bort.  Till exempel gjorde 
ett längre samtal med kunden att en försäljare i princip kunde välja ugn åt dem, en 

annan försäljare menade att när det var mycket folk i butiken fick kunden göra valet av 
produkt nästan helt själv. Vi tolkar det som att tiden med kund och den situation mötet 
med kund sker i kan påverka kommunikationen av olika produkter. Hunt och Vitell 

(2006, s. 146) menar att situationen som individen befinner sig i kan resultera i ett 
beteende som egentligen inte var vad individen hade tänkt sig från början, en sådan 

situation kan då handla om vilken möjlighet individen har att ta ett visst beslut. Till 
exempel då försäljaren tar ett beslut åt kunden som vi tolkar det.  
 

Rollkonflikten 
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Försäljarna pratar mycket om att det är viktigt att få vara sig själv i yrkesrollen. Å andra 
sidan nämner en försäljare att den inte vill vara allt för personlig och en annan att det 
inte går att ta med sina egna värderingar för mycket, då det kan påverka hur de till 

exempel kommunicerar priset till kunden. Martin menar att han inte vill att en kund ska 
stöta på honom privat och då tycka att han är en helt annan människa än vad han var vid 

försäljningstillfället. Många menar också att detta med att ta sig själv som ett exempel 
när det kommer till användning av vissa produkter ibland kan vara bra för kundens 
förtroende men ibland även hämma, då det ses som ett gammalt försäljningsknep och att 

kunden tror att försäljaren lurar dem. Detta kan jämföras med Román och Munueras 
(2005, s. 479-483) studie som visar att den rollkonflikt försäljaren känner mellan hur 

den uppträder mot företaget och mot kunden kan minska ju mer etiskt försäljaren beter 
sig på sin arbetsplats, vidare visar studien att ju mindre rollkonflikten är desto bättre 
trivs försäljarens på arbetsplatsen. Vi tolkar det som att försäljaren står inför en 

intressekonflikt mellan tre intressenter; sig själv, kunden och företaget. Vi tolkar det då 
som att försäljaren vill värna om kundens behov, vara sig själv i den utsträckning det 

går samt att få företaget att växa och ta marknadsandelar. Intressekonflikten tolkar vi 
som någonting som kan komma att påverka försäljarens kommunikation, då den måste 
ta ett beslut om vem försäljningen av produkten ska gynna. Återigen går detta att 

jämföra med H-V modellen (Hunt & Vitell, 2006, s. 145-146) där det etiska omdömet 
formas av individens etiska normer samt övervägningar om vilket beslut som är bäst för 

alla intressenter, det betyder enligt teorin att individen ibland inte behöver välja det mest 
etiska beslutet om till exempel konsekvensen av beslutet är mer positivt för individen 
själv. 

6.2 Inre 

6.2.1 Produktuppfattning 

 

När vi frågat försäljarna om vilka produktegenskaper de främst fokuserar på vid 
försäljning har det återkommande svaret, utöver kundnöjdhet, varit kvalitet, prestanda 
och funktion. Ytterligare har det lagts vikt på att produkten ska vara bra och att 

försäljaren vill veta att produkten fungerar som utlovat innan de väljer att fokusera på 
just den produkten i en försäljningssituation. För att avgöra produktens egenskaper 

använder sig försäljarna av oberoende tester men även av tester de själva utför, samt den 
egna erfarenheten av produkten eller tidigare erfarenheter av försäljning av produkten. 
Vi tolkar det som att personlig erfarenhet skapar en viss trygghet kring produkten för 

försäljaren i försäljningssituationen om de själva har testat den och vet att produkten är 
bra, vilket även några av försäljarna nämner.  

 
När försäljarna diskuterar kring hållbara produkter återkommer kvalitet och funktion. 
Överlag menar försäljarna att hållbarhet inte får resultera i försämrad kvalitet, prestanda 

eller funktion hos produkterna, vilket går att jämföras med Bray et al., 2010 (s. 603) 
som menar att konsumenter kan vara av den uppfattningen att hållbara produkter inte 

uppnår samma kvalitet som ej hållbara produkter. Vidare menar försäljarna att de inte är 
beredda att tumma på kvaliteten till förmån för en hållbar produkt. Att försäljare inte 
vill tumma på kvaliteten går att jämföras med Carrigan & Attalla (2001, s. 251) och 

Young et al., (2010, s. 26) som båda menar att kvalitet anses vara ett viktigare kriterium 
än att produkten är hållbar, vilket gör att konsumenten inte är villig att välja bort 

kvalitet för en hållbar produkt. Dock nämner varken Carrigan & Attalla (2001, s. 251) 
eller Young et al., (2010, s. 26) funktion eller prestanda som ej gröna kriterier däremot 
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fann båda studierna att varumärket kan ses som ett annat prioriterat, ej grönt, kriterium. 
Många av försäljarna menade att de lägger stor vikt vid varumärket personligen och att 
det kan påverka produktvalet när de själva köper en produkt, dock menade de att 

varumärket inte var av någon större betydelse i deras yrkesroll. Vi tolkar det därför som 
att varumärket inte har stor betydelse för försäljaren och bör därför inte ses som en 

prioriterat kriterium hos försäljaren. 
 
Även om vi tolkar det som att försäljarna inte är villiga att välja bort kvalitet, prestanda 

eller funktion för hållbarhet har flera försäljare ändå ansett att vissa hållbara produkter 
går hand i hand med exempelvis prestanda och kvalitet, bland annat för att försäljarna 

anser att hållbara produkter består av mer påkostade komponenter vilka då anses vara 
bättre. 
 

Bosse “… samtidigt är det också litegrann funktion, det sitter ju som hand i handsken 
ibland, funktion gentemot, har man vissa produkter som är jättemycket 
miljövänliga som funktionen är kass på så måste man fortfarande ha en 

funktion, branschen har ju gått framåt på det sättet.” 

Arash “Dels så kollar vi på vilka produkter som är bra då, dels utifrån våra egna 
erfarenheter, sedan kollar vi mycket på konsumentverkets tester. Sedan är det 

ju även så att, för att kunna skydda oss själva så måste vi kolla produkter som 
går att jobba med” 

Ebba “Ja alltså så länge de håller samma kvalitet och samtidigt gör produkten mer 
miljövänlig så är det bara plus på det, absolut.” 

Axel “Utan det som är viktigt egentligen är, vad får kunden för nånting? Och det 

handlar inte om hur delat ett kretskort i den är, utan vad är kundnyttan om jag 
väljer den här då får du den här funktionen, då kan du använda den på det här 
och det här sättet det är ju mycket, mycket viktigare än att man vet hur den är 

tillverkad och så”. 

Moa “Det beror ju lite på vad det är för nånting som kunden efterfrågar men 
kvalitet, absolut… ja, det är ju alltifrån att det ska vara enkelt att arbeta med 

till att det ska vara ett fint slutresultat. Så det är ju som hela paketet 
egentligen”  

Lars “Inte så mycket det heller, så länge jag vet att grejerna funkar så spelar 
märket  ingen roll” - “det beror ju lite på vad det är såklart, om man tänker 

kläder, skor och allt möjligt så det är klart att varumärket man går på”   

Karl “...det är klart den måste ha prestanda som står sig bra och då är det ju 
miljövänlighet, det är ljudnivå och allt sådant där måste ju matcha ihop men 

det är sällan man säger att ‘jag ska ha den bara för miljön’ att det styr.” 
“Man börjar ofta med den man är trygg med, så man söker ofta tryggheten 

som säljare, att man litar på produkten och kan den.” 
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6.2.2 Personliga värderingar kring hållbarhet 

 

Skepsis 
Försäljaren menar att det är positivt om produkter är miljövänliga och anser överlag att 
det kan ses som viktigt att produkten är miljövänlig och nämner då specifika 

produktegenskaper så som vattenbaserat och energisnålt. Samtidigt finns en viss skepsis 
kring nyare hållbara produkter och hur miljövänliga dessa egentligen är, även om 

produkten har en miljömärkning. Att försäljaren känner en viss skepsis till hur 
miljövänliga de nyare miljömärkta produkterna är går att jämföras med det Young et al., 
(2010, s. 25) fann kring konsumentens köpbeteende om hållbara produkter som menade 

att det krävs information om produktens och det säljande företagets miljöpåverkan och 
saknas det tid och information om produktens miljöpåverkan kan det skapa en barriär 
för att välja den produkten. Dock nämner försäljarna inte att tidsbrist skulle vara kopplat 

till den skepsis de till viss del känner utan vi tolkar det snarare som att försäljarna inte 
har blivit informerade om vad de nya produkterna är tillverkade av och hur det kan 

påverka miljön. En försäljare säger exempelvis: 
 
“De här miljöfarliga produkterna ersätts ju av nya produkter, mer högkemiska 

produkter och det är ju lite svårare att lista ut hur pass de produkterna är i 
förhållandevis mot de gamla” 

 
Sekundär och primär 
Som tidigare nämnts tolkar vi det som att försäljarna anser att deras bransch överlag är 

miljövänlig. Dock tolkar vi det som att miljöfrågan blir sekundär hos försäljaren då man 
återkommande nämner att prioriteringen överlag blir att göra kunden nöjd samt att dra 

in pengar till företaget så att butiken inte går med förlust. Detta går att jämföras med 
Carrington et al., (2014, s. 2761) som menar att det sker en prioritering av olika 
målsättningar hos en konsument vid val av produkt, där de primära prior iteringarna är 

viktigare för individen och ligger närmare till hands vid ett eventuellt val av produkt. Vi 
tolkar det som att miljön blir en sekundär prioritering efter den primära som vi tolkar är 

att göra kunden nöjd och dra in pengar till företaget. Vidare menar vissa av försäljarna 
att de upplever att samhällets fokus ibland läggs på fel saker. De menar även att 
ansvaret om hållbarhet överlag ska ligga på individen men att beslutsfattare och 

företagsledningar behöver visa vägen. Citaten nedan visar hur försäljarna resonerar 
kring hållbarhet: 

 

Bosse “De gamla produkterna luktar lösningsmedel och man visste ju vad det var, 
det var farliga saker men nu kommer mera högkemiska produkter och då blir 

man mer osäker vars ligger det i skalan egentligen. Så även om man kan 
trycka dit en Eco-label på en burk så säger inte det så mycket egentligen” 

Karl “Det känns på något sätt som den parken vi har i Sverige idag är väldigt 
miljövänlig, jag tror inte den stora skillnaden vad vi gör här utan då hur det 

ser ut i Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Ryssland, de här länderna 
räknar man drar som så fasiken mycket mer” 

Martin “Jag skulle väl tycka att alla borde göra sitt jobb sen är det ju alltid svårt att 

få alla att göra sitt jobb. Så att mycket blir det väl högre upp, dom som har 
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mer kraft att kunna visa vad det verkligen ger och vad det gör” 

 

6.3 Problemets intensitet 

Hållbarhetens betydelse för försäljarna är någonting vi tolkat som en återkommande 

barriär då många försäljare menar att hållbarhet är en trend, att kravet om hållbarhet 
ligger hos leverantörer, företagsledning eller samhällets beslutsfattare. Även det att 

många försäljare har en viss skepsis mot miljömärkningar gör att vi tolkar det som att 
produkternas miljöpåverkan inte känns som ett så stort prob lem för försäljaren i sin 
yrkesroll. Detta går att jämföra med Jones (1991) beskrivning av den moraliska 

intensiteten i ett problem och att känslan av att det är ett problem måste finnas där för 
att kunna ta ett etiskt beslut.  

6.4 Jämförelse mellan två branscher 

Vi undersökte två olika branscher och två företag i varje bransch för att skapa förståelse 
för om skillnader av yttre barriärer hos försäljaren återfanns inom olika branscher och 

företag. Försäljare inom båda branscherna menar att kvalitet och prestanda är viktiga 
produktegenskaper. Dock tolkar vi det som att det finns vissa skillnader kring hur 

försäljarna får kunskap om produktens kvalitet och prestanda, detta då försäljare inom 
färgbranschen gärna testar produkterna själv för att få en känsla för produkten medan 
försäljare i vitvarubranschen har oberoende tester och testresultat som främsta källa till 

kunskap om kvalitet och prestanda.   
 

Vad gäller prisets betydelse för kommunikationen av hållbara varor tolkar vi det som att 
det även där finns vissa, dock något mindre, skillnader mellan branscherna. Försäljarna 
inom båda branscherna nämner det högre priset på hållbara produkter. Dock trycker 

försäljare i vitvarubranschen något mer på att priset blir väldigt mycket dyrare och 
nämner bland annat att priset ibland blir orimligt.  

 
Utifrån det som nämnts under “Information och lagstiftning” tolkar vi det som att alla 
försäljare inom båda branscherna ser lagstiftning och EU-direktiv som någonting som 

får hållbarhet att synas och uppmärksammas i respektive bransch. Även rollen som 
rådgivare till kunden har vi tolkat som någonting försäljarna inom båda branscherna 

uppmärksammat. Detta blir tydligt med dessa två citat från de två olika branscherna: 
 
“Jag har utbildat mig eftersom, för det är nästan ingen som tar burken och ställer sig 

vid kassan, det är ganska ovanligt. Alla vill ha råd så jag har utbildat mig till 
färgsättare eller inredningsdesigner kallas det så att jag far ut och hjälper till med 

färgsättningar och sådär.” 
 
“Jag tror att vi har ganska stor påverkan, just för att den här typen av butik, alltså 

fackhandelsbutik. Hit kommer ju folk för att få hjälp, de vill ju ha råd och hjälp så 
många gånger tror jag att vi ja.. ganska nära i alla fall dikterar vilken maskin dom 

kommer att köpa eller rekommenderar. Så är det ju.” 
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6.5 Sammanfattning analys 

Kunden, produkten, organisationen, leverantören, yrkesrollen, personliga värderingar 
och produktuppfattning har vi tolkat som barriärer till kommunikationen av hållbara 

varor från försäljare till kund. Detta går att jämföras med den utveckling av 
marknadsorienteringen inom Sales Management som innefattar ett utökat perspektiv där 

andra intressenter utöver kunden ingår, till exempel intressenters engagemang, 
företagets kärnvärden och engagemang samt ledarens prestationer (Cittenden et al., 
2011, s. 74-75). Även Ferrell et al., (2010, s. 95) menar att företaget bör styras på ett 

sådant sätt att fokus utöver kunden bör läggas på de anställda, samhället, leverantörer 
och miljön. 

 
De barriärer vi fått fram genom empirin går att jämföra med teorier från både attityd- 
och beteendeforskningen men även inom etik- och prestationsforskningen, där yttre 

faktorer som organisationskultur, konkurrenter, typ av produkt, pris, tillgänglig 
information och tidsbrist har visat sig påverka individen vid beslut, konsumtion och 

beteenden (se ex: Ferrel et al., 2007; Hunt & Vitell, 2006; McClaren, 2000; Young, 
2010). Dessa yttre faktorer tolkar vi som intressenter eller någonting som uppstått 
genom intressenters påverkan på försäljaren, till exempel tidsbrist. Konsekvenserna av 

ett beteende och hur det påverkar olika intressenter menar även Hunt & Vitell (2006, s. 
145-146) är någonting som kan få individen att ta ett oetiskt beslut om beteendet skulle 

gynna individen själv. Situationen försäljaren befinner sig i tolkar vi även kunna bero på 
den bransch den verkar i, dock har försäljarnas berättelser inte visat på några större 
skillnader mellan branscherna.   

 
Inre faktorer vi tolkat som barriär hos försäljaren är mestadels personliga värderingar 

kring hållbarhet och produktuppfattning, så som erfarenhet av att sälja en viss produkt 
och värderingar om vad som är den viktigaste produktegenskapen, eller att försäljaren 
anser att de flesta produkter de säljer är miljövänliga. Att försäljarna prioriterar vissa 

produktegenskaper går att jämföras med Carrigan och Attalla (2001), Carrington et al., 
(2014, s. 2761, 2763) och Young et al., (2010, s. 26) som samtliga menar att 

produktegenskaper värderas vara av olika vikt där vissa egenskaper är prioriterade och 
svåra att bortse från vid köptillfället. Att de inre barriärerna är färre än de yttre går att 
jämföra med Ferrell (2005) och Ferrell et al., (2007, s. 292) som menar att det är få 

individuella faktorer som faktiskt påverkar individen i slutändan, förutom personliga 
etiska värderingar. Även problemets intensitet är någonting vi tolkat som en barriär till 

att kommunicera hållbarhet till konsumenten. Detta då många försäljare anser att de 
varor som säljs redan är relativt miljövänliga och därför är det kanske svårt för dem att 
se ett etiskt problem i det hela.  
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7. Slutsats 

 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för de upplevda inre och yttre barriärer 

som kan finnas hos försäljaren vid kommunikation av hållbara sällanköpsvaror i möte 
med kund. Den förståelse vi fått oss om dessa barriärer i vår analys av empirin kommer 

att ligga till grund för besvarandet av vår problemformulering: “Vad kan påverka 
försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden?” Vidare är syftet med 
studien att se om skillnader av försäljarens yttre barriärer återfinns inom olika branscher 

samt om dessa skillnader påverkar försäljarens kommunikation av hållbara varor. Med 
hjälp av 12 försäljare inom branscher som säljer sällanköpsvaror har vi kommit fram till 

att följande barriärer kan påverka försäljarens kommunikation av hållbara varor till 
kunden: 
 

7.1 Upplevda yttre barriärer 

7.1.1 Kunden 

 

Behov: Kundens behov anser vi vara den främsta upplevda yttre barriären vilken 
påverkar försäljarens kommunikation av hållbara varor till kunden. Försäljaren vill 

erbjuda en produkt som motsvarar kundens behov, vi anser att försäljaren därför inte 
fokuserar på hållbarhet om det inte efterfrågas av kunden. Detta var någonting vi inte 
förväntade oss då vår teoretiska referensram inte indikerar att kunden är en framstående 

yttre barriär då kunden återfinns som en av flera viktiga intressenter men inte som en 
enskild barriär. Forskningen inom Sales Management är dock kundfokuserad och vi 

menar att det vore anmärkningsvärt om kunden inte hade en stor betydelse för 
försäljarens kommunikation av hållbara varor, vilket även empiri visar på.  
 

Kundnöjdhet och kundrelation: Vi analyserade dessa separat och kunde då se att 
kundrelation ansågs ligga i nära relation till kundnöjdhet, därför ser vi dessa två som en 

samlad barriär då det ena innesluter det andra. Då försäljaren nämner kundnöjdhet i 
flera olika kontexter både i och utanför försäljningssituationen och menar att 
kundnöjdheten till stor del kommer före produktegenskaper anser vi att kundnöjdhet och 

kundrelation är en barriär till att kommunicera hållbara varor om det är så att försäljaren 
inte tror att en hållbar vara resulterar i en nöjd kund. Detta går att likna med kundbehov, 

efterfrågar inte kunden en hållbar produkt kommer försäljaren troligtvis inte att fokusera 
på en hållbar produkt. 
 

7.1.2 Produkten 

 

Pris: Vi anser att priset blir en barriär till att kommunicera hållbara produkter då många 
av försäljarna upplever att hållbara produkter är dyrare än de mindre hållbara 
produkterna. Vi anser också att försäljarna ibland upplever priset som orimligt högt på 

de hållbara produkterna, vilket kan leda till att försäljaren uppfattar det som svårare att 
sälja produkten, vilket vi anser kan skapa en barriär som påverkar försäljarens 

kommunikation av hållbara varor.  
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Trend: Att många av försäljarna uppfattar hållbara varor och hållbarhet som en trend är 
även det någonting vi anser kan påverka kommunikationen av hållbara varor. Att 
försäljaren ser det som en trend anser vi bero på att försäljarna uppvisar en tillit till att 

leverantörerna arbetar med att göra produkterna miljövänliga samt att försäljarna 
beskriver att de uppfattar att trenden har resulterat i att många varor är relativt 

miljövänliga.  Vi anser att den upplevda trenden blir en barriär för försäljaren att 
kommunicera en produkt som är klassad som miljövänlig om försäljaren ser samtliga 
produkter som bra för miljön, då skillnaden mellan produkternas miljöpåverkan kan 

upplevas som små. 
 

7.1.3 Organisation och leverantör 

 
Organisationskultur och mål: Många försäljare upplever deras arbetsplats som fri där de 

själva kan vara med och påverka och ta beslut i försäljningssituationen. Vidare menar 
vissa försäljare att den kultur som råder i butiken resulterar i att alla vet hur de ska bete 

sig i försäljningssituationen och att försäljarna lär sig av varandra. Vi anser att den 
underliggande kulturen och företagets mål, att pengar ändå ska in i slutändan, är 
någonting som försäljaren har med sig in i kundmötet, vilket vi anser blir en barriär till 

att kommunicera hållbara produkter, då fokus i större utsträckning kan läggas på 
vinstmål än hållbarhet. 

 
Information: Den begränsade informationen om hållbarhet från både leverantörer och 
företagsledning anser vi vara en barriär för försäljaren att kommunicera hållbara varor 

då de flesta försäljarna menar att de får lite eller ingen information om hållbarhet och 
produktion från leverantörerna. Om försäljarna får mer information om produktens 

miljöpåverkan anser vi att de lättare skulle kunna kommunicera fördelarna med en 
hållbar produkt till kunden. Detta styrks även då försäljarna nämner att hållbarhet skulle 
kunna användas som ett säljargument samt då försäljarna redan väljer att kommunicera 

att produkten är svensktillverkad när den är det.  
 

Lagstiftning: Lagar och direktiv från både organisationer, leverantörer och samhälleliga 
organ anser vi har en påverkan på kommunikationen av hållbara varor, dels då butiken 
inte tillåts att sälja vissa varor samt då det finns krav på miljömärkningar. Försä ljarna 

menar att miljömärkningar har resulterat i en positiv utveckling, men vi anser att det kan 
resultera i en barriär om försäljaren helt förlitar sig på att lagar och direktiv ser till att 

produkterna är miljövänliga. Detta då försäljarna själva kanske inte känner att de 
behöver bidra i samma utsträckning med att förmedla information om varans 
miljöpåverkan om de upplever att miljömärkningar redan gör det. Försäljarna menar 

även att krav om hållbarhet är större hos andra intressenter så som leverantörer och 
fabriker än hos försäljarna själva vilket vi anser kan resultera i att det personliga 

ansvaret inte blir lika påtaglig, vilket då skapar en barriär att kommunicera hållbara 
varor.  
 

7.1.4 Yrkesroll 

 

Förtroende: Då försäljarna ser sig som rådgivare och menar att de kan styra kunden till 
vissa val, anser vi att ju mer förtroende försäljaren känner att kunden har för dem desto 
lättare är det för försäljaren att styra kunden i valet av produkt. Vidare har försäljarna 

beskrivit att mer tillgänglig tid i kundmötet kan resultera i att det är lättare att bygga upp 
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ett förtroende hos kunden. Vi menar därför att försäljarens uppfattning om vilket 
förtroende kunden känner för denne skapar en barriär för att kommunicera hållbara 
varor.  

 
Rollkonflikt: Om företaget vill förmedla vissa varor och kunden kanske efterfrågar en 

annan och försäljaren själv kanske har egna värderingar kring varan anser vi det som att 
en rollkonflikt kan uppstå. Ingen försäljare nämner att det finns ett problem i detta, men 
vi anser att de olika intressenternas upplevda behov samt att försäljarna anser det viktigt 

att vara sig själv kan skapa viss rollkonflikt. Det behöver inte vara så att det företaget 
vill och det kunden vill är samma sak. Detta påverkar kommunikationen av hållbara 

varor då vi anser att försäljaren måste tänka på konsekvenserna för varje intressent som 
berörs av det beslut som tas och bestämma sig för vilken konsekvens som bör 
prioriteras. Vi anser att rollkonflikten kan bli en barriär till att kommunicera hållbara 

varor då försäljaren inte alltid behöver anse hållbarhet som den prioriterade 
konsekvensen.  

 

7.2 Upplevda inre barriärer 

7.2.1 Personliga värderingar kring hållbarhet 

 
Sekundär och primär: Sekundära och primära personliga värderingar hos försäljaren 
påverkar kommunikationen av hållbara varor på så vis att försäljaren prioriterar vissa 

värderingar före andra. Vi anser att försäljarens främsta prioritering är att dra in pengar 
till företaget och göra kunden nöjd medan hållbarhet inte är av samma betydelse, vilket 

skapar en barriär att kommunicera hållbara varor.    
 
Skepsis: Vi anser att försäljarna har uppvisat en viss osäkerhet kring produktens 

miljöpåverkan vilket kan resultera i en inre barriär för att kommunicera hållbara 
produkter. Om försäljaren inte känner sig säker på att nya, miljövänliga produkter 
nödvändigtvis är bra för miljön anser vi att det kan påverka valet av produkt de väljer att 

kommunicera till kunden. 
 

7.2.2 Produktuppfattning 

 

Produkterfarenhet: Vi anser att personliga erfarenheter av produkten och erfarenhet från 
försäljning av produkten kan påverka kommunikationen av hållbara varor. Försäljaren 
känner en viss trygghet i varor denne är van att sälja, vilket kan skapa en inre barriär 

som medför att produkter som försäljaren har positiv erfarenhet av och god kunskap 
kring prioriteras. Vi anser därför att bristande produkterfarenhet då kan resultera i en 

upplevd barriär att kommunicera hållbara varor.  
 
Kvalitet och prestanda: Enligt försäljarna är kvalitet och prestanda det viktigaste vid 

försäljning, vilket vi anser kan påverka kommunikation av hållbara varor om den 
hållbara produkten inte upplevs vara av bra kvalitet och prestanda. Försäljarna 

prioriterar kvalitet och prestanda före hållbarhet, dessa produktegenskaper anser vi ses 
som prioriterade kriterier hos försäljarna vilka är svåra att bortse ifrån, vilket även 
försäljarna själva anser.  
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7.3 Problemets intensitet 

Vi anser att försäljaren måste se produkternas miljöpåverkan som ett problem för att 
kunna förmedla fördelarna med en hållbar produkt till kunden. Därför anser vi att 

problemets intensitet kan skapa en barriär till att kommunicera hållbara varor. Vi anser 
att det finns en viss tendens till att försäljarna inte ser produkternas miljöpåverkan som 

ett primärt problem, detta då försäljarna upplever hållbara produkter som en trend samt 
att de förlitar sig på att leverantörer och bransch tar ansvar för miljöpåverkan samt att 
försäljarna upplever en viss skepsis kring nya miljövänliga produkter. Problemets 

intensitet anser vi vara en övergripande barriär och placerar den varken i yttre eller inre 
barriärer.  

7.4 Branschens betydelse 

Vi anser att det finns små skillnader i de yttre barriärerna mellan vitvarubranschen och 
färg- och tapetbranschen. De skillnader som vi uppfattade var dock bland annat hur 

försäljaren går tillväga för att skaffa sig kunskap om produktens kvalitet. Försäljarna 
inom båda branscherna menar att erfarenhet till viss del ligger som grund för 

kvalitetsuppfattning men att försäljarna i färgbranschen själva testar produkterna i större 
utsträckning för att få en känsla av produkten. Då försäljarna inom färgbranschen testar 
samtliga produkter kan vi dock inte avgöra om detta skulle ha en påverkan på 

kommunikationen av hållbara varor. Vi anser att vi heller inte kan avgö ra om 
vitvarubranschens oberoendetester påverkar kommunikationen av hållbara varor. En 

annan påträffad skillnad är att försäljare inom vitvarubranschen visar på en något större 
betydelse av priset på hållbara produkter, vilket kan innebära att priset kan ses som en 
något större barriär hos försäljare inom vitvarubranschen att kommunicera hållbara 

varor. Därmed anser vi heller inte att branschen i sig blir en barriär till att kommunicera 
hållbara produkter till kunden då den skillnad vi funnit i branschernas yttre barriärer är 

mycket liten.  
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7.5 Sammanfattning resultat 

Vad som kan påverka försäljaren att kommunicera hållbara varor till kunden i 
kundmötet är både inre och yttre barriärer. Dessa har vi diskuterat ovan och 

sammanställt i modellen nedan. 

Yttre barriärer för försäljaren att kommunicera hållbara varor till kunden är 
organisation, leverantör, produkt samt yrkesroll. Försäljarens inre barriärer är för oss 

inte längre okända, vi har nu en förståelse kring att försäljarens personliga värderingar 
samt produktuppfattningar är inre upplevda barriärer som påverkar kommunikationen 
av hållbara varor. I dessa yttre och inre barriärer återfinns underliggande barriärer som i 

sin tur påverkar, dessa underliggande barriärer har redovisats i löpande text under 
slutsatsen. En ytterligare yttre barriär som vi har valt att placera under kundmötet är den 

mest framträdande barriären, kunden, som vi anser har en påverkan på 
kommunikationen av hållbara varor. Till sist den övergripande barriären, problemets 
intensitet. 

7.6 Begränsningar 

Det finns vissa begränsningar i vår definition av hållbarhet och hållbar produkt. 

Definitionen av hållbarhet och hållbar utveckling kan innefatta och beröra flera 
samhälleliga funktioner och aspekter.  Vi har inte valt att se till vad försäljaren och 
företaget gör för samhället där de verkar eller hur bolagens ekonomiska hållbarhet ser 

ut, utan främst fokuserat på de produkter försäljaren säljer och då i synnerhet utgått från 
yttre oberoende märkningar så som EU-blomman och Svanenmärkning, vilket innebär 

att flera aspekter av hållbar utveckling utesluts.  
 
En begränsning är den mängd transkriberat material från färg- och tapetbranschen vi fått 

in, då det materialet är något mindre omfattande än materialet från vitvarubranschen. 
Dock håller materialet innehållsmässigt för analys och för att skapa en förståelse, men 

den något större mängden transkriberat material från vitvarubranschen kan göra 
jämförelsen mellan branscherna orättvis.  
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7.7 Bidrag och rekommendationer 

Med denna studie har vi valt att inkludera försäljaren som en del i arbetet till en mer 
hållbar värld. Vi har utgått från försäljarens del i kundmötet och vad försäljarens 

kommunikation av hållbara produkter påverkas av. Detta har inte tidigare studerats, 
dock har företags ansvarstagande och hållbarhetsarbete samt kundens attityd-

beteendegap vid köp av hållbara varor uppmärksammats. Vi anser att vår studie har 
bidragit till att fylla ett gap inom Sales Management- litteraturen där ett större fokus på 
försäljaren bör läggas. Detta med syfte att bidra till en mer hållbar värld genom en 

minskad miljöpåverkan tack vare att försäljare skulle kunna påverka kunden att köpa en 
hållbar vara framför en annan mindre hållbar vara. Andra forskningsområden studien 

kan bidra till är Sustainability Marketing där försäljaren kan användas som en större del 
av marknadsföringen av hållbara varor. Med hjälp av studien hoppas vi att 
organisationer och företag kan få fler kunder att köpa hållbara produkter med hjälp av 

försäljarna och samtidigt få en bättre förståelse för vad som påverkar försäljarens 
benägenhet att kommunicera hållbara varor till kunden.  I praktiken innebär detta att 

organisationer kan använda sig av studien för att minska de barriärer som finns till 
kommunikation av hållbara varor. Företag kan till exempel arbeta med att minska 
rollkonflikten försäljaren kan känna och ge försäljaren verktyg för att undvika att priset 

på hållbara varor upplevs som en barriär, genom att exempelvis utbilda försäljaren så att 
denne inte själv lägger en värdering i priset. Skulle företag arbeta med att minska 

försäljarens upplevda barriärer skulle det kunna resultera i en ökad försäljning av 
hållbara varor. Försäljaren skulle då kunna kommunicera hållbara varor till 
konsumenter som inte efterfrågar miljövänliga alternativ och eventuellt få dessa att välja 

hållbara varor. Försäljaren skulle då inte enbart behöva vända sig till konsumenter som 
redan efterfrågar miljövänliga alternativ för att sälja mer hållbara varor.  

 
Någonting vi uppmärksammade efter problematiseringen och under studiens gång var 
att många försäljare uppfattade att de varor som såldes inte hade en sådan stor 

miljöpåverkan. Vi ser tendenser till detta då många försäljare tycker att de varor som 
säljs är relativt miljövänliga och att de egentligen inte kommunicerade hållbarhet till 

kunder i någon större utsträckning än det som redan syns på produkten, så som till 
exempel miljömärkningar. Många försäljare menade att miljökraven ställdes på de 
högre uppsatta inom koncernen eller hos leverantörerna, inte så mycket på dem som 

försäljare. Detta menar vi är någonting som leverantörer och företagsledning bör tänka 
på, att deras uppsatta miljömål och miljöpolicy inte till fullo når försäljarna som säljer 

företagets varor och leverantörernas varumärke. Vår studie kan bidra till en ökad 
uppmärksamhet om hållbarhet hos försäljare och företag genom att visa hur de kan 
arbeta med de barriärer som finns för att kommunicera de mer hållbara alternativen. I 

praktiken skulle företag till exempel kunna arbeta tillsammans med leverantörerna för 
att utöka informationen till försäljarna om tillverkningsprocessen och vilken påverkan 

den har på miljön. 
 
Om företag och försäljningsledare arbetar med att minska försäljarens upplevda yttre 

och inre barriärer skulle det kunna resultera i att kunder väljer hållbara varor framför 
andra varor i större utsträckning.  Hållbara varor ska värna om människan, miljön och 

ekonomin, tre samhälleliga aspekter som kan, om företaget får fler konsumenter att 
välja dessa i köpbeslutsprocessen, resultera i en minskad påverkan på jordens resurser.  
 

Samhälleligt bidrag 
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Med vår studie vill vi uppmärksamma de stora problem som orsakas av människan 
ohållbara beteende. Vi vill få människor att bli mer medvetna om att deras beteende kan 
vara med att påverka till en hållbarare värld. Gör vi ingenting åt människans 

miljöpåverkan idag kommer jordens resurser inte räcka till för framtida generationer. Ett 
sätt att minska människans miljöpåverkan är att förändra konsumtionen. Vi menar att 

företag kan bidra till en förändrad konsumtion genom att uppmärksamma vad det är 
som påverkar försäljaren till att kommunicera hållbara varor till konsumenten samt 
arbetar för att minska försäljarens upplevda yttre och inre barriärer. Vi hoppas att alla 

som läser denna studie; konsumenter, försäljare, chefer, lärare,  studenter, blir mer 
medvetna om att de val de gör i köp- och försäljningssituationen får konsekvenser för 

vår värld. Vi menar att den hållbara attityden hos försäljaren finns där, men det krävs ett 
förändrat beteende i kundmötet om beteendet ska överensstämma med den hållbara 
attityden. Vi anser att studiens praktiska rekommendationer och teoretiska bidrag i stor 

utsträckning bidrar till att minska samhälleliga och etiska problem genom en större 
förståelse för varför och om försäljaren väljer att  kommunicera andra varor istället för 

hållbara varor till kunden.  
 
Rekommendationer till fortsatta studier 

Vår kvalitativa forskningsansats har visat sig vara mycket givande när det kommit till 
att undersöka attityder och beteenden hos försäljaren, då försäljarna med egna ord har 

beskrivit sin bild av den sociala verkligheten. Vi rekommenderar därför att fortsatta 
studier som ämnar undersöka attityder och beteenden till hållbarhet, att använda sig av 
kvalitativ forskningsansats. Vi rekommenderar även att vidare studier fortsatt med 

fördel kan komplettera intervjuer med observationer på försäljaren i sin yrkesroll för att 
få en uppfattning om hur försäljaren faktiskt beter sig, då det kan vara lätt att glömma 
bort vissa upplevelser i intervjusituationen. Då attityder och beteenden innefattar 

mycket psykologi och beteendevetenskap vill vi rekommendera framtida studier att 
även ta in dessa ämnen i studien då det kan ge extra dimensioner eller nya dimensioner 

till studien. Då vi anser att försäljaren och kunden är lika viktiga delar i kundmötet vore 
det även intressant att i fortsatta studier låta försäljare och kunder diskutera 
kommunikation och efterfrågan med hållbarhet som infallsvinkeln i till exempel en 

fokusgrupp. 
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8. Sanningskriterier 

 
Vi avser att genom följande kapitel visa på de kvalitetskrav som vi använt samt i vilken 

utsträckning studien beaktat aspekten av samhälleliga, sociala och etiska kriterier.  
 

Tillförlitlighet  
Då validitet, som vanligtvis används vid en kvantitativ metod, syftar till att mä ta hur väl 
ett mätinstrument överensstämmer med det forskaren avser att mäta, har andra 

mätmetoder utvecklats för att mäta och bedöma en studie. Ett sätt är forskarrollen, 
forskningsplanen, datamaterialet samt tolkningar och analytiska angreppssätt (Dalen,  

2015, s. 117). Vi väljer dock att utgå från Bryman (2011, s. 354) som istället fokuserar 
på tillförlitlighet som består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och till sist 
bekräftbarhet (Bryman, 2011, s. 354).  

 
Trovärdighet 

Vid kvalitativa studier krävs en trovärdighet i resultatet, vilket kan påvisas via dels en 
respondentvalidering (Bryman, 2011, s. 353), vilket innebär att respondenterna, vilka 
studiens resultat bygger på, har godkänt materialet då den sociala verkligheten kan 

uppfattas och beskrivas olika (Bryman, 2011, s. 354-355). Studiens sammanställda 
empiri har skickats till varje företag över mail där vi har bett samtliga respondenter läsa 

igenom materialet och återkoppla om eventuella tveksamheter eller motsättningar. Vi 
har dock inte valt att bifoga det transkriberade materialet då det är vår sammanställning 
av deras sociala verklighet som är av vikt.  

 
Överförbarhet 

Kvalitativa studier innefattar ett djup i materialet och inte en bredd vilket resulterar i 
viss begränsning i överförbarhet. Men om beskrivningen av den sociala verkligheten 
och de kontextuella faktorerna redogörs detaljerat och fylligt får läsaren själv avgöra om 

denne kan överföra materialet till en annan miljö (Bryman, 2011, s. 355). Vi menar att 
vi, genom att presentera varje försäljare och företag som har intervjuats enskilt, har gett 

en tydlig och fyllig bild av de individer vi har studerat. Vidare har vi beskrivit 
företagens storlek, till viss del förutsättningar samt försäljarnas ålder, erfarenhet och 
sammanställt dennes uppfattning av verkligheten. Vidare menar vi att studiens resultat 

går att använda i olika branscher så länge branschen säljer sällanköpsvaror. Då vi inte 
anser att det finns några större skillnader om vad som påverkar försäljarnas 

kommunikation av hållbara varor beroende på bransch. 
 
Pålitlighet och bekräftbarhet 

Då vi presenterat våra erfarenheter i form av vetenskapsteoretiska utgångspunkter och 
beskrivit studiens tillvägagångssätt i den praktiska metoden har vi gett en pålitlig bild av 

studiens faser och förutsättningar. Bryman (2011, s. 355) menar att en studie bör 
kontrolleras med ett granskande synsätt samt att en utomstående inom fakulteten kan 
granska materialet under studiens gång för att skapa en pålitlighet kring studien. Studien 

är numera mindre kritisk i sin analys än vad den var innan granskning, då vi först själva 
inte insåg det kritiska i det vi skrivit. Detta anser vi nu att vi har förhindrat med hjälp av 

granskning från handledare som under studiens samtliga faser granskat och 
kommenterat materialet samt att andra utomstående sett över och granskat studien.  
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I analysen har vi efter granskning från handledare varit noggranna med att lägga mycket 
vikt vid den empiri vi samlat in och inte låta den teoretiska referensramen styra vårt 
resultat för mycket. Detsamma gäller våra egna värderingar. Att enbart se till det 

empiriska innehållet och vad vi fått ut från det har varit en utmaning, då vi hela tiden 
har fått fråga oss själva om resultatet är någonting vi funnit i teorin eller lagt egna 

värderingar i. Efter genomgång av analys kan vi nu styrka vår bekräftbarhet då vi anser 
att resultatet av vår studie är grundat i vår empiri och inte i den teoretiska referensramen 
eller våra egna värderingar.  Enligt Bryman (2008, s. 355) innebär bekräftbarhet i 

kvalitativa studier att författarna till studien inte låtit den teoretiska inriktningen och 
personliga värderingar påverka innehållet i studien.  
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Appendix 1. Intervjuguide  

 

Du och ditt jobb.  

1. Ålder 

2. Hur länge har du jobbat här? 

3. Varför sökte du dig hit?  
4. Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter och utbildning? 

5. Vad är ditt uppdrag på den här arbetsplatsen?   
6. Hur skulle du beskriva arbetsplatsen, stämningen? 

7. Har du några personliga värderingar som du anser följer med i din yrkesroll?  Hur 
brukar det yttra sig?  
8. Vilka värderingar styr ditt arbete?(Säg att det är en öppen fråga som vi vill att de 
ska diskutera kring) (försök förstå om det är individuella eller företagets) 

9. Kan du kortfattat beskriva företagets vision och mål. Hur påverkas du av dessa 
vid försäljning?  
 

Försäljaren och produkten 

10a. Hur går det till när du bestämmer dig för vilka produkter du ska prata om med 
kunden? 

10b. När du pratar med kunden, upplever du då att du tar med dina egna erfarenheter 

som konsument in i samtalet?  
11. Vilka produktegenskaper fokuserar du helst på vid försäljning? Vad beror det på?  
12. Vilka specifikationer i era produkter anser du vara de viktigaste? 

13. Hur ser ni till varumärket när ni säljer? Är det viktigt? Hos dig, hos kunden? 

14.  Hur lär du dig om era produkter? 

15. Vilken kunskap har du om produktion och tillverkning om de produkter du säljer? 

Vill ni veta mer? tror ni att det skulle göra skillnad i försäljning av produkterna om 
ni visste mer? 

16. Hur ser ni på att kunderna besitter mer och mer kunskap om produkterna ni säljer? 
Upplever du att ni sitter med mer kunskap generellt än kunden?  

17. Hur vet du vad du ska säga? Har ni en säljmall att gå efter? (kolla mot fråga 2, alt. 4)  
18. Om du som försäljaren vet att det finns ett bättre val av produkt för kunden än vad 

den produkten som hen vill ha, hur går du tillväga då?  
19. Om du fick direktiv från ledningen om att sälja en produkt du själv inte tror på, hur 

skulle du agera då?  
20. Hur vet du vad kunden vill ha? (Kan du ge förslag på vilka frågor du ställer?) 

 

Hållbarhet och attityd 

21. Hur viktigt är det för dig att produkter är miljövänliga?  

22. På en skala mellan 1-10, där 1 är inte alls insatt och där 10 är mycket involverad om 
hållbarhet, var ligger du då? Hemma, på arbetsplatsen? 

23. Vad skulle få dig att sälja era mer hållbara och miljövänliga produkter? 

24. Upplever du att kunder frågar efter den typen av produkter? Om kunden inte själv 
frågar kring miljöaspekten, hur gör du då?  

25. Hur tror du att du kan vara med och påverka kunden? Tror du att ni har en påverkan 
på kunden? 
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26. Vem tycker du bär ansvaret för att skapa en hållbarare värld?  

27. Vad gör du för att minska din miljöpåverkan? Hemma och på arbetsplatsen.  
28. Vad får ni för direktiv från ledningen angående hållbarhet?  

29. Ser du ditt arbete som en del av din livsstil?  
30. Vad motiverar dig att fortsätta arbeta här?  
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