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Sammanfattning 

I vårt arbete har vi valt att titta närmare på butikspersonalens klädsel. Vi har varit i kontakt 

med en mindre modebutik i Varberg, som uppmanar sin personal att endast klä sig utifrån 

butikens eget sortiment. Avsikten med vårt arbete har varit att svara på hur personalen likt en 

levande skyltdocka kan kommunicera butikens sortiment och påverka kundens köpbeteende.  

Vi har genomfört intervjuer med både butikspersonal och butikens kunder. Butiken har fått 

svara på frågor som rör deras val av kläder och hur de upplever att kunder uppmärksammar 

vad de har på sig. Kundintervjuerna har gett oss svar på vilka faktorer i personalens klädsel 

som skapar ett intresse hos kunden.  

Vår studie visar att personalens klädsel används som en marknadsföringskanal i butiken och 

skapar en möjlighet att på ett synligt sätt visa upp olika plagg ur sortimentet. Studien visar 

även att personalens klädsel uppmärksammas och kan ha en inverkan på kundernas intresse 

för dessa plagg vid ett besök i butiken. Det som framgår vara det viktigaste och mest effektiva 

i den här sortens kommunikation är att skapa ett intresse och begär hos kunden. Det visar sig 

att de flesta kunder vill se en snygg helhet i personalens klädsel och det som påverkar 

kundens intresse mest är om personalen presenterar en stil som kunden själv kan tänka sig att 

bära. Om denna kommunikation leder fram till ett köp är dock svårare att styrka. Personalen 

säger att de ofta upplever att kunden uppmärksammar deras klädsel, men att det inte alltid 

leder till ett köp.  

 

Nyckelord: personalklädsel, skyltdocka, visuell kommunikation  
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INLEDNING 

I den inledande delen av arbetet presenteras det problemområde vi valt att studera och vad 

syftet med arbetet är. Här redovisas även de avgränsningar som gjorts inom området samt 

den metod som använts för att undersöka det valda problemet. 

Bakgrund 

Vid personlig kommunikation är det många faktorer, inte bara det som uttrycks i ord, som har 

betydelse. Relativt sett har det vi säger ganska liten betydelse i det vi kommunicerar. 

Forskning visar, att vid en normal konversation står den verbala kommunikationen endast för 

10% av den totala kommunikationen. Hur vi uttrycker oss utgör 40%, det vill säga tonläge, 

volym, uttrycksfullhet och i vilken hastighet vi pratar. Resterande 50% av kommunikationen 

baseras på vad vi ser och vad vi känner (Carlsson, Sjöling & Jansson, 2002)  Enligt Sundaram 

och Webster (2000) delas den icke-verbala kommunikationen in i fyra olika aspekter; hur 

rösten används, kroppsspråk, kroppsberöring samt klädkoder.  

Många företag har en specifik klädkod som styr personalens klädsel på arbetsplatsen. I vissa 

fall är klädkoden inte särskilt omfattande, Söderlund (2012) skriver exempelvis att för 

personalen i varuhuset NK gäller klädkoden en ”vårdad klädsel”, där man uppmanas att inte 

klä sig för ”egensinnigt” eller ”brokigt”. Han skriver också att många andra företag förser sina 

anställda med en specifik personalklädsel, till exempel bär Body Shops anställda en svart topp 

och Kjell & CO:s anställda ska bära en ”välstruken blå piké med företagets logga på”. 

Problemdiskussion  

Effekterna på kunden av medarbetare med eller utan uniform, eller effekterna av olika slags 

uniformer, har inte granskats av särskilt många forskare. (Söderlund, 2012) De tidigare studier 

vi funnit inom området personalklädsel har främst fokuserat på hur en enhetlig 

personalklädsel kan stärka företagets image och personalens trovärdighet i ett kundmöte. Vi 

har dock inte funnit någon direkt forskning kring huruvida en mer personlig personalklädsel 

kan påverka kundens intresse för de plagg som personalen bär, vilket har väckt vårt intresse 

att studera vidare inom detta område.  

Butiker använder idag provdockor eller skyltdockor för att visualisera hur kläderna förväntas 

sitta på en potentiell kund samt ge förslag på olika klädkombinationer. Skyltdockor har en 

lång historia inom mode- och konfektionsbranschen och har genom de olika decennierna 
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förändrats och utvecklats. I början av dess tidslinje fann man ben- och huvudlösa modeller 

som sedan utvecklats till mer detaljerade dockor för att mer likna en riktig människa. 

(Schenider, 1997) Vi anser själva att de flesta kläder kommer mer till sin rätt på en person än 

på en galge eller i en hylla. Våra funderingar går kring hur butikspersonalen i likhet med en 

skyltdocka är ett effektivt sätt att kommunicera butikens sortiment.  

Eftersom kunderna interagerar med personalen på plats, är de en viktig resurs för företaget. 

Förutom att personalen förser kunderna med information, fungerar den även som en extra 

marknadsföringskanal, eftersom de ständigt interagerar och influerar kunderna. (Nguyen, 

2006) Vi ställer oss här frågan hur butikspersonalens val av kläder fungerar som ett effektivt 

visuellt kommunikativt verktyg?  

 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur personalens klädsel i en modebutik kan fungera som ett 

visuellt kommunikativt verktyg för att påverka kundernas köpbeteende. 

Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

Hur kommunicerar en modebutik sitt sortiment genom att använda personalens kläder som 

visuellt kommunikationsverktyg?  

Delfrågor 

- Vilka faktorer i personalens klädsel uppfattar kunderna och påverkar dem i sitt 

köpbeteende? 

- Hur effektivt är personalens klädsel som ett visuellt kommunikationsverktyg för 

butiken?  

Avgränsningar 

Hur personalen klär sig inom modebranschen varierar, det finns både uniformer och friare 

klädsel inom vissa ramar. Vi har valt att bortse från butiker där personalen bär enhetliga 

kläder enligt en viss bestämd klädkod och istället valt att fokusera på en modebutik där 

personalen har mer valfrihet i sitt klädval.  Vi tror att kunden blir mer inspirerad och 

intresserad av personalens klädsel om personalen själva har möjlighet att välja vad de har på 
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sig under arbetstid, vid en enhetlig klädsel anser vi att butikens möjligheter att använda 

personalen som visuellt kommunikativt verktyg begränsas.  

Vi har valt att utföra undersökningen i en modebutik i en något lägre prisklass, som inte är en 

del av en större modekedja. Valet grundar sig i att vi vill utföra vår undersökning i en butik 

med hög servicegrad utan att vara en nischad butik, därför valde vi denna fristående 

modebutik som arbetar mycket med personlig service.   

Undersökningen valde vi att utföra hos J&V Store i Varberg. Butiken riktar sig till både 

kvinnor och män och har ett brett sortiment av modekläder i en lägre prisklass. Vi har valt att 

genomföra intervjuer med personal och kunder på damavdelningen. Vi ansåg det vara 

nödvändigt att avgränsa oss från att undersöka både herr- och damavdelningen, då detta hade 

krävt en större undersökning och hantering av material. Vilket hade inneburit flertalet 

intervjuer och ett högre antal deltagande kunder än vad som ansågs rimligt att genomföra 

inom den tidsram vi haft under detta arbete.  

Damavdelningens huvudsakliga målgrupp är kvinnor i 20-55 års ålder och det är också den 

målgrupp vi har valt att fokusera på i undersökningen.  

METOD  

Nedan presenteras de tillvägagångssätt vi använt oss av för att samla in det empiriska- samt 

teoretiska materialet till vårt arbete. Kritik mot valda metoder samt genomförande tas upp 

och diskuteras i den avslutande delen av uppsatsen. 

Empirisk metod  

För att samla in data finns det två övergripande tillvägagångssätt. Den första är kvantitativ 

metod där insamlad data främst uttrycks i siffror, antal och mängd och används ofta när det 

redan finns en del vetskap inom området som ska studeras och syftet kan vara att testa en eller 

flera teorier. Den andra är kvalitativ metod där insamlad data främst uttrycks i ord, text, bilder 

och handlingar där fokus ligger på att studera underliggande mening och innebörd i dessa. I 

en kvalitativ undersökning är därför helhetsförståelsen och sammanhanget viktigare än 

delarna. (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010) 

Insamlingen av det empiriska materialet till detta arbete har skett genom kvalitativa intervjuer 

med J&V Stores butikspersonal och butikens kunder,  där respondenterna får en möjlighet att 

på ett djupare plan utveckla sina svar. Valet av denna metod grundar sig i att vi ville få 
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djupare förståelse av hur butiken arbetar med att använda personalen som ett visuellt 

kommunikationsverktyg samt ta reda på hur kunder uppfattar denna kommunikation.  

En personlig intervju är ett effektivt sätt att generera värdefull data då det ofta resulterar i ett 

mer innehållsrikt och inträngande material än exempelvis vid en enkät där respondenten har 

förutbestämda svar att välja mellan. (Ibid) Personliga intervjuer med butikschef och en säljare 

i butiken har genomförts enskilt. Detta för att få en bredare bild av hur butiken ser på denna 

kommunikationskanal samt att få en större inblick i hur personalen upplever att denna kanal 

fungerar och hur de använder sig av denna kommunikation.  

Intervjuerna med butikspersonal genomfördes tisdagen den 22 april 2014. Intervjuerna 

spelades in för att lägga fokus på samtalet med respondenten och undvika att avbryta samtalet 

för att anteckna svaren och eventuella omformuleringar av frågor, efter intervjun kunde 

informationen sammanställas korrekt med exakta svar och frågor.  

Målgruppen vi valt att undersöka är butikens kunder på damavdelningen, därför valde vi att 

utföra strukturerade intervjuer med dessa kunder efter deras besök i butiken. Kunderna fick 

besvara förbestämda frågor om hur de upplever personalens klädsel i butiken och om de på 

något sätt påverkas av personalens klädval. Genom att genomföra en strukturerad intervju på 

plats i butiken kunde vi på bästa sätt nå den målgrupp vi ville undersöka. En strukturerad 

intervju med förutbestämda frågor ger respondenten möjlighet att formulera sitt eget svar och 

genererar på så sätt ett djupare material än exempelvis en enkät med bestämda svarsalternativ, 

intervjuaren får också möjlighet att förklara för respondenten om den inte förstår en fråga 

eller ställa eventuella följdfrågor till respondenten. (Ibid) 

Kundintervjuerna tog plats i butiken onsdagen den 23 april 2014 mellan 11-17, samtliga 

kunder som passerade utgången vi stod vid blev tillfrågade att delta i undersökningen. Då 

kundgenomströmningen i den valda butiken till viss del är begränsad valde vi att samla in 10 

svar. De personer som deltog i undersökningen är mellan 22-59 år.  

Teoretisk metod 

Förutom insamlad primärdata i form av egna undersökningar i butik har vi använt oss av 

sekundärdata i form av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar samt teorier och modeller inom 

området marknadsföring och kommunikation i butik. För att få en djupare förståelse för hur 

icke-verbal kommunikation uppfattas och används har vi även tittat närmare på området 

kommunikation mellan människor.   
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TEORI 

Nedan presenteras den teoretiska modell samt litteratur vi använt oss av för att tolka och 

analysera resultatet från vårt undersökningsmaterial. 

AIDA-modellen 

AIDA är en modell som används för att beskriva och utvärdera marknadskommunikationens 

effekter.  Modellen består av fem grundläggande delar. Att skapa uppmärksamhet kring det 

som säljs (Attention) är det första steget innan ett försök till att fånga kundens intresse 

(Interest) görs. I modellens nästa steg väcks köplust utifrån kundens behov (Desire), därefter 

utför kunden en handling (Action). (Dahlén & Lange, 2003) Modellen fungerar som en trappa 

där varje steg leder till nästa nivå, om ett steg förbises riskerar man att förlora kundens 

intresse eller inte nå fram till kunden överhuvudtaget.  

Slutmålet i AIDA-modellen är att skapa en köpintention, alltså att leda kunden till ett beslut 

om köp. Detta är extra viktigt om det krävs ansträngning av kunden att köpa produkten, 

eftersom människor lägger mer tid och tanke vid ett sådant köp. Är ansträngningen däremot 

liten, exempelvis en billigare produkt, är köpintentionen inte lika viktig att uppnå då kunden 

lättare kan tänka sig att göra oplanerade köp. AIDA-modellen behandlar just dessa enklare 

produkter som inte kräver lika stor eftertanke vid köp. (Ibid) 

 

 

Figur 1. Författarnas rekonstruktion av Aida-modellen. St.Elmo Lewis (1898) 

 

 

A 
• Uppmärksamhet (attention) 

I 
• Intresse (interest) 

D 
• Begär (desire) 

A 
• Agerande (action)  
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Icke-verbal kommunikation  

De kläder vi väljer att bära är en del av den icke-verbala kommunikationen och via den kan vi 

förmedla olika budskap vilket ger uttryck för personlighet och grupptillhörighet, kläderna kan 

även berätta om yrkesroll, värderingar och livsstil. Vilka kläder vi bär anpassas till olika 

aktiviteter och genom valet av kläder kan vi påverka definitionen av oss själva och av 

situationen vi befinner oss i. (Nilsson & Waldemarsson, 2007)   

I butiksmiljön är kläder en del av icke verbal kommunikation som medvetet eller omedvetet 

analyseras av kunder. (Carlsson, Sjöling & Jansson, 2002)   

Image och personal  

Hur en person eller målgrupp uppfattar till exempel ett företag, en plats eller en produkt 

brukar kallas image, image är alltså den övergripande bild personen har av exempelvis 

företaget. För en verksamhet spelar dess image en viktig roll, genom sin image kommuniceras 

förväntningar till kunder och påverkar kundernas och de anställdas uppfattning om 

verksamheten. Kunder besöker gärna butiker som de uppfattar har en bra image eller en image 

som motsvarar deras förväntningar. (Mossberg, 2003) 

Genom personalens klädsel kan en organisation förse kunden med visuella uttryck som i sin 

tur ska leda till ett visst intryck av företaget. Utmärkande egenskaper i kläderna fungerar som 

symboler för kärnvärden i organisationen. Det vill säga att klädseln är bärare av 

organisationens identitet och därför påverkar kundens utvärdering av företaget. (Pratt & 

Rafaeli, 1993)  

Personalen kan genom sin klädsel medverka till att leva upp till kundens förväntningar av 

butiken, då personalklädseln kan stärka kundernas upplevelse av butikens image. Alla som 

representerar ett företag förmedlar en image till kunder och övriga intressenter. Personalen är 

viktiga ambassadörer för vad ett företag står för, detta gäller i synnerhet för säljarna som i det 

dagliga arbetet träffar företagets viktigaste intressenter, nämligen kunderna. (Carlsson, et.alt, 

2002)  
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Personalens klädsel i säljsammanhang  

För att kommunicera ett starkt helhetsintryck är klädseln viktigt. När det vi säger stämmer 

överens med vår klädsel, ansiktsuttryck, hållning och liknande uttryck, förstärks vår verbala 

kommunikation och vi utstrålar pålitlighet och ärlighet vilket är viktigt i ett säljsammanhang. 

(Carlsson, et.alt, 2002) 

Kunder söker sig oftast till butikspersonal de kan känna en kontakt med och som på något sätt 

är lika dem själva. Oavsett vilken likhet det rör sig om så uppskattar människor personer som 

liknar dem själva, detta urval sker delvis omedvetet hos oss. Kan kunden relatera till säljaren 

ökar också förtroendet, ju mer kunden kan se likheter mellan dem desto större förtroende får 

de för säljaren. Genom denna vetskap kan då personalen utnyttja principen om likhet i sitt 

kundbemötande genom att framstå som att de liknar kunder på ett eller flera sätt och 

därigenom skapa ett förtroende hos kunden. (Cialdini, 2005) 

Flertalet studier har visat betydelsen av att kunden kan identifiera sig med säljaren. Om 

kunden kan finna någon likhet den själv i säljaren och se denne som sin like, så ökar chansen 

för att kunden genomför ett köp av säljaren. Att kunna identifiera sig med säljaren kan i vissa 

fall vara viktigare än att säljaren är expert på det den säljer. Om personalens klädsel och 

kompetens stämmer överens förstärker kläderna även den verbala kommunikationen och då 

även kundens uppfattning om att säljaren är kompetent. (Carlsson, et.alt, 2002) 

EMPIRI 

Nedan presenteras en sammanställning av intervjuer med butikschef och butikspersonal samt 

intervjuer med tio av butikens kunder. Här finns även en kort presentation av företaget där 

intervjuerna är utförda. 

Om företaget 

J&V Store är en modebutik belägen i centrala Varberg. Butiken säljer både dam- och 

herrkläder i en något lägre prisklass. J&V Store säger sig erbjuda prisvärda och trendiga 

kläder till den moderna mannen och kvinnan med en nyfiken attityd till mode och trender. 

Utöver butiken i Varberg finns ytterligare två butiker, dessa är belägna i Borås och Partille. 

Till ytan är butiken relativt liten där dam- och herravdelning och kan upplevas som två butiker 

i en. På damavdelningen säljer de bland annat varumärken som Vero Moda, Only och Vila. 
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Intervju med butikspersonal 

Butikens policy kring personalens klädsel  

På frågan hur butikens policy kring personalens klädsel ser ut svarar butikschefen att 

personalen ska bära kläder från butiken. Hon förklarar att man inte ska ta på sig något från en 

annan butik men tillägger att ingen skulle bli hemskickad om de gjorde det. Använder 

personalen något från en annan butik ska det finnas ett gott skäl till det, som till exempel att 

det inte finns ett liknande plagg i butikens egna sortiment.  

Butikssäljaren svarar att man ska se välvårdad ut. Riktlinjerna att gå efter är kläder från 

butikens sortiment och kan vara alltifrån vardagligt till mer festligt. Personalen får välja sina 

kläder själva från sortimentet, förslag på vilka plagg de kan bära ges ibland av butikschefen. 

Hon upplever att hon blev mer tillsagd vad hon skulle ha på sig av hennes tidigare chef mot 

hur det ser ut idag.  

På fredagar och lördagar försöker personalen vara lite mer finklädda då de flesta kunder 

kommer in och vill köpa festkläder.  

Personalens val av kläder  

Butikschefen beskriver att vissa plagg ser mindre tilltalande ut när de häger på galgar och att 

det då kan vara bra att ta på sig dessa plagg. Detta tillämpas på klädesplagg som finns i stor 

kvantitet och plagg som inte säljer lika bra. Genom att lyfta fram svårsålda plagg vill de visa 

kunder hur man kan kombinera plagget på olika sätt och förhoppningsvis nå en ökad 

försäljning. Även butikssäljaren berättar att hon kan välja plagg som butiken sålt minst av för 

att marknadsföra dessa mer. Hon anser att det är lättare att visa upp ett plagg när man har på 

sig det än när det hänger på väggen. Hon väljer också det hon trivs bäst i och som sitter mest 

bekvämt.  

Personalen betalar sina kläder själva med en personalrabatt på 30%. Butikschefen säger att 

hon själv endast köper kläder från butiken och att hon inte handlar så ofta, utan försöker 

kombinera det hon redan har.  

Personalen tycker att det är roligare att ha på sig något som är nytt i butiken. Butikschefen 

försöker ofta köpa något butiken har fått in mycket av och som då finns kvar i sortimentet en 

längre tid. Att bära något ur butikens sortiment från tidigare år har sina nackdelar.  
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”Man kanske tar på sig något som inte finns i butiken, eller som är gammalt, och 

kombinerar det med ett plagg man vill visa. Det kan vara lite dumt för då kan kunden 

tänka att hon inte har något att ha till och avstå från att köpa plagget. Så man får nästan 

ha det som ska kombineras med plagget i butiken. Så att det blir bestämt hur det ska se 

ut.” - Butikschef  

Ibland kan personalen komma överens om att ta på sig något speciellt för att marknadsföra det 

plagget. Men oftast tar de på sig kläder de känner sig bekväma i och menar på att det är lättare 

att sälja någonting man trivs i.  

Ett effektivt visuellt kommunikativt verktyg  

De är båda eniga om att de plagg personalen bär säljer bättre. Försäljningsstatistik är inte 

någonting de följer upp kontinuerligt men de tittar på den då och då. Att ett plagg ökar i 

försäljningen märker de även av på andra sätt.  De kan ge flera exempel på situationer när de 

upplevt att deras val av klädesplagg ökat i försäljning.  

”Det är lite lustig, jag hade på mig en blus i lördags och den färgen jag hade på mig var 

den som hade sålt mest utav de som vi sålde. Man ser ju faktiskt det, oftast tar kunden det 

som man har på sig. Det är likadant med dockorna, sätter jag upp en färg på en skjorta 

till exempel så är det den som säljer, och när jag byter färg så säljer den färgen bättre. 

På något vis gör blicken mycket.” - Butikschef 

Kommentarer från kunder  

Butikssäljaren berättar att responsen från kunder mestadels är att butikspersonalens kläder 

sitter snyggt på och att kunderna själva vill testa, det kan vara om säljaren bär ett par jeans till 

exempel. Hon nämner att det ofta är samma kunder i butiken och att dessa kommenterar 

direkt om hon har på sig någonting nytt. Hon får inte lika många kommentarer om hon haft på 

sig ett par byxor under en längre tid utan det är mest nyinkomna plagg som uppmärksammas.   

Butikschefen säger att kommentarerna kan vara: ”Åh, vad fin det var på, den ser inte så rolig 

ut när den hänger där” och ”Har ni den?”  

Något negativt har hon aldrig hört kunderna säga utan det är alltid positiva kommentarer. 

Oftast märks det att kunderna frågar mer på helgen om de ska bort och behöver någonting 

speciellt.   
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Personalens klädsel i kundmötet  

Butikschefen tror att deras kläder uppmärksammas på grund av att de hjälper till och pratar 

mycket med kunderna. Personalen påpekar att de ofta använder sig av plagg de själva bär i 

säljsamtalet med kund men också av kollegernas plagg. Genom att använda kollegorna under 

säljsamtalet för att visa upp ett plagg samt prata om plagg som man har själv, anser 

personalen underlättar säljsamtalet och gör det mer lättsamt. Som exempel berättar de om en 

långklänning som en kund trodde hon var för kort för. Då kunde en i personalen be kunden 

titta på hennes kollega som hade på sig just den klänningen, och visa henne att den även 

skulle sitta bra på henne.  

Personalen upplever att det främst är toppar som uppmärksammas mest. Butikschefen 

beskriver topparna som färgglada eller mönstrade. Butikssäljaren upplever att det främst är 

lite festligare toppar som är lite gulligare och inte så tuffa i stilen. Uppmärksammar kunden 

ett plagg på personalen visar de kunden var plagget hänger och kan nämna någonting positivt 

som ”den är alldeles ny och har varit jätteomtyckt”. Ofta leder detta till att kunden testar 

plagget men det är inte alla gånger det leder till ett köp i slutändan.  

Att kombinera olika plagg ser personalen som ett bra sätt till merförsäljning, ofta kan kunden 

ställa sig frågandes till vad de ska ha till. Butikschefen nämner att ju mer man har på sig, 

desto mer säljer man.  

Kundens ålder  

Butikschefen säger att det är bra att ha ett brett sortiment som inte riktar in sig på en speciell 

målgrupp. Åldern på kunderna i butiken är blandad. Personalen upplever att kvinnor i åldern 

30-55 är de som frågar mest och att de yngre än 25 år sällan vill ha någon hjälp. Butikschefen 

tror att de yngre kunderna väljer att titta på de yngre säljarna och att äldre kunder tittar mer på 

vad en äldre butikssäljare har på sig.  

Butikssäljaren upplever att både ungdomar och äldre inspireras av hennes klädval. Hon menar 

att det är olika även om man skulle kunna tro att det skulle vara fler ungdomar.  
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Intervju med butikens kunder 

Brukar du lägga märke till/ titta på personalens klädsel när du handlar kläder? 

Alla deltagande, förutom en, svarar att de brukar lägga märke till eller titta på personalens 

klädsel när de handlar. Hälften svarar att de alltid gör det och tre personer säger att de kan 

lägga märke till personalens klädsel ibland, men inte alltid. En av dessa uttrycker att hon 

brukar titta mer på personalens klädsel om det är en person in hennes ålder. En annan säger att 

hon lägger märke till personalens klädsel om den ser tråkig ut eller inte passar in i vad hon 

anser att butikspersonal ska bära. Någon säger också att hon oftast tittar på vad skyltdockorna 

har på sig. 

Brukar du fråga om plagget som personalen har på sig finns i butiken? 

Övervägande del av de tillfrågade kunderna säger att de brukar fråga om personalens klädsel 

om det är ett plagg som de tycker är fint och de frågar i så fall om just det plagget finns att 

köpa i butiken. De yngsta tillfrågade kunderna svarar att de inte brukar fråga personalen så 

ofta utan letar själva efter plagget, medan de äldre kunderna säger att de alltid brukar fråga om 

det är ett plagg de tycker är fint och vill prova.  

”Ja det gör jag, om det är ett fint plagg som jag lägger märke till eller tycker om” ~40 år 

Vänder du dig till personalen för inspiration eller råd när du handlar? 

De flesta svarar att de kan göra det vid vissa tillfällen, men att det oftast gäller när de letar 

efter någon specifik produkt till en speciell tillställning. Samtliga av de yngre deltagande 

(under 30 år) säger att de brukar kolla på personalens kläder för inspiration medan många av 

de äldre säger att om de inte letar kläder till någon speciell tillställning så brukar de inte söka 

inspiration hos personalen eller vända sig till dem för råd. En person uttrycker också att hon 

både kan söka inspiration, men även att det är lättare att se hur kläderna sitter på en riktig 

människa.  

”Jag kollar på personalen för att få inspiration ibland, men jag brukar inte fråga dem. 

Det är kul att se olika kombinationer av plagg och kanske då få inspiration att bli lite 

mer modigare i min egen klädsel” ~ 25 år 
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Förväntar du dig att kläderna som personalen bär under arbetstid finns i butikens 

sortiment? 

Hälften svarar att de förväntar sig att de kläder som personalen bär finns i butiken och att 

de bär dem för att representera butikens sortiment. Tre personer tror att det ofta är så men 

att det inte är något de förväntar sig när de handlar, att det kan bero på vilken sorts butik de 

befinner sig i och att de ibland kan tänka sig att vissa kläder kommer från andra butiker. 

Resterande svarar att de inte förväntar sig alls att kläderna kommer från butiken, någon 

anser att personalen inte ska tvingas till att ha vissa kläder, utan ska få bestämma själv över 

sitt klädval. 

”Ja, det gör jag för det mesta. Jag tycker att man ska representera den butik man arbetar 

i” ~40 år 

Vilka faktorer i personalens klädsel lägger du märke till när du handlar? 

- trender, färger, stil, varumärke, mönster etc. 

Samtliga kunder som säger att de brukar titta på personalen svarar att de mest 

uppmärksammar en stil som de anser är deras egen. Det är även viktigt att personalen 

presenterar ett snyggt koncept och en helhet i sin klädsel. En person uttrycker att hon hade 

reagerat om personalens klädsel inte stämde överens med de kläder som säljs i butiken. 

”Mest stil och om det finns något ’lite extra’, jag tycker det är kul när personalen vågar 

ta ut svängarna och vågar testa nya kombinationer av kläder eller färger” ~22 år 

Analys 

Hur en butik kommunicerar sitt sortiment 

I teorin beskrivs att de kläder vi väljer att bära är en del av den icke-verbala kommunikationen 

och via den kan vi bland annat ge uttryck för personlighet och yrkesroll. Vilka kläder vi bär 

anpassas till olika aktiviteter och genom valet av kläder kan vi påverka definitionen av oss 

själva och av situationen vi befinner oss i. (Nilsson & Waldemarsson, 2007)  

Personalen lyfter fram plagg ur sitt sortiment genom att själva bära kläder från butiken under 

arbetstid. De försöker visa upp olika kombinationer av plagg i sin klädsel, via den kanalen kan 

de marknadsföra produkter som finns i stor kvantitet eller produkter de inte sålt så bra av. 

Butikens mål med sitt klädval är att nå en ökad försäljning, så för att skapa intresse hos 
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kunderna kan de därför anpassa sitt klädval utifrån vad kunden kan tänkas efterfråga. Då 

många kunder efterfrågar festkläder på helgerna väljer personalen att klä sig utifrån detta.  

Vid vissa tillfällen kommer personalen överens om att klä sig i någon specifik produkt för att 

marknadsföra just den produkten, personalen har dock till stor del friheten att bestämma sitt 

klädval själva och kan då ge uttryck för sin personliga stil. Personalen säger att de då väljer 

kläder som de själva trivs i och förklarar att man ofta säljer någonting bättre om man trivs i 

det.  

Faktorer kunder uppfattar i personalens klädsel 

Enligt Cialdini (2005) söker sig kunder ofta till butikspersonal som de kan känna en kontakt 

med och som liknar dem själva. Han menar också att kunden blir mer benägen att köpa en 

produkt om denne kan identifiera sig med säljaren. Butikschefen tror att de yngre kunderna 

väljer att titta på de yngre säljarna och att äldre kunder tittar mer på vad en äldre butikssäljare 

har på sig. En kund nämner att hon tittar mer på personalens klädsel om det är någon i hennes 

egen ålder. Butikssäljaren upplever att både ungdomar och äldre inspireras av hennes klädval.  

Det framgår även ur kundintervjuerna att de flesta kunder vill se en snygg helhet och 

presentation av kläderna som personalen bär. Många säger också att de blir intresserade av 

kläderna om de visar en stil som kunden anser är sin egen. 

Pratt och Rafaeli (1997)  skriver att den klädsel personalen bär kan uttrycka företagets 

kärnvärden och på så vis vara en bärare av företagets identitet, detta påverkar i sin tur kundens 

intryck och utvärdering av företaget. Mossberg (2003) menar att image spelar en viktig roll, 

genom sin image kommuniceras förväntningar till kunder, som i sin tur är avgörande för om 

kunden besöker butiken eller inte.  

I vår undersökning framgår det att flera kunder förväntar sig att kläderna som personalen bär 

under arbetstid finns i butikens sortiment och att personalen representerar sitt sortiment. 

Enligt butikspersonalen är det en fördel om samtliga plagg som bärs under arbetstid finns i det 

befintliga sortimentet, då de ser att kunder kan avstå från att köpa ett plagg om de inte kan få 

hela kombinationen. 
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Ett visuellt kommunikativt verktyg 

För att beskriva personalens klädsel som ett visuellt kommunikativt verktyg har vi i teorin 

använt oss av AIDA-modellen. Genom att sammanfatta personalens klädsel kring fyra steg; 

uppmärksamhet, intresse, begär och handling hos kunden, kan vi se om det är ett effektivt 

verktyg som kan användas till att påverka kundens köpbeteende.  

Uppmärksamhet – kunden noterar butikspersonalens klädsel  

I vår studie har det visat sig att personalens klädsel är någonting som uppmärksammas i 

butiken. Enligt butikspersonalen uppmärksammas deras klädval av kunderna mest i 

kundmötet, då de erbjuder sina kunder mycket hjälp och personlig service. Den positiva 

effekten av att kunder uppmärksammar deras klädsel märks på så sätt genom kommentarer de 

får av kunder.  

Att kunderna lägger märke till vad personalen har på sig behöver inte nödvändigtvis ske vid 

personlig kontakt med personalen. Bland de tillfrågade kunderna är det sällan de väljer att ta 

kontakt med personalen för inspiration och råd, men det visar sig att de ändå registrerar vad 

säljarna har på sig. Endast en person säger att hon inte lägger märke till personalens klädsel. 

Enligt Carlsson (2002) uppmärksammas klädsel både medvetet eller omedvetet av kunder.  

Intresse och begär– kunden tar kontakt med personalen   

Kunder som valt att inte ta kontakt med personalen från början, tvekar inte att ta kontakt med 

personalen om de intresserar sig för något speciellt plagg i säljarens klädval. Personalen 

upplever att de kan använda sig av situationen för att skapa ytterligare intresse genom att 

exempelvis tala positivt om plagget. Carlsson (2002) menar att när det vi säger är 

överensstämmande med bland annat vår klädsel utstrålar vi pålitlighet och ärlighet, vilket är 

mycket viktigt i säljsammanhang. Personalen menar att intresset för ett klädesplagg många 

gånger leder till att kunden vill prova de plagg som säljaren bär, vilket är ett steg närmare ett 

köp.  

Handling – kunden köper plagget   

Butiken säger att de arbetar aktivt med att försöka nå en ökad försäljning genom deras 

klädval. Enligt AIDA-modellen är det inte lika viktigt att uppnå köpintention hos kunden om 

produkten har en lägre prisklass och kunden kan tänka sig göra ett oplanerat köp.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Vårt syfte var att undersöka hur personalens klädsel i en modebutik kan fungera som ett 

visuellt kommunikativt verktyg för att påverka kundernas köpbeteende. Vi tycker oss ha 

kunnat besvara samtliga forskningsfrågor, men ser även hur ett alternativt tillvägagångssätt 

hade kunnat bredda svaren i vår undersökning. 

Diskussion kring resultatet  

Hur en butik kommunicerar sitt sortiment  

Till skillnad från en ”vanlig” skyltdocka ser vi flera fördelar med att personalen agerar som en 

levande version av en sådan. Genom vår undersökning har det framgått att det är viktigt att 

personalen själva trivs och känner sig fina i kläderna de har på sig. Enligt personalen är det 

framför allt då som kunden uppmärksammar deras klädsel, och vi tror därför att utstrålning är 

en viktig faktor. Då personalen känner att de trivs i sitt klädval utstrålar de självförtroende och 

välbehag, detta är inget en ”vanlig” skyltdocka kan ge uttryck för på samma sätt. Dessutom 

anser vi att fördelen med att använda sig av personalen likt en levande skyltdocka är att 

kläderna lättare kan ses i ett verkligt sammanhang, som kund kan man till exempel se hur 

plagget sitter när säljaren rör på sig. Det gör att kläderna lyfts fram ur ett nytt perspektiv. 

Vår studie ger oss exempel på hur personalens klädsel praktiskt kan användas av en butik för 

att kommunicera sitt sortiment.  Då personalen uppmanas att enbart bära kläder från det egna 

sortimentet blir kläderna en marknadsföringskanal där bland annat svårsålda plagg lyfts fram 

ur sortimentet. I butiker där sortimentet ofta byts ut placeras troligen nyinkomna produkter 

och ”storsäljare” på de mest attraktiva platserna i butiken, de produkter som då inte sålt så bra 

placeras troligen på en mindre synlig plats och kan bli svåra att exponera på ett attraktivt sätt.  

Genom att personalen bär dessa plagg och på så sätt lyfter fram dem skapas ytterligare en väl 

synlig yta., vilket skulle kunna leda till att kunden får ett intresse för produkten och butikens 

möjligheter att sälja produkten ökar.  

Ett effektiv visuellt kommunikationsverktyg  

Dels är personalens klädsel en ordlös kommunikation men även ett effektivt verktyg i 

säljsamtalet. Vår undersökning visar på att kunderna i tysthet har uppmärksammat 

personalens kläder vilket leder till att kunden och säljaren, i många fall inleder en 

konversation. Med andra ord är personalens klädsel en form av ordlös kommunikation, som 

kan leda fram till en verbal kommunikation mellan kund och butikspersonal. Det är endast när 
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kunden kommenterar säljarens klädsel som personalen säkert kan säkerställa att kunden 

faktiskt har inspirerats av hennes klädval. Det skapar också en möjlighet för säljaren att prata 

gott om plagget för att skapa ytterligare intresse. I teorin beskrivs hur säljaren utstrålar 

trovärdighet och ärlighet då säljarens kläder stämmer överens med det som sägs, vilket är 

mycket viktigt i ett säljsammanhang. Bär personalen själv kläder från butiken tror vi att 

kunderna får en positiv uppfattning om kläderna och butiken, detta öppnar också upp för 

butikspersonalen att vara ärliga i sina utlåtanden om plaggen och även att kunna referera till 

egna erfarenheter av produkten.  

Det som framgår vara det viktigaste och mest effektiva i den här sortens ordlösa 

kommunikation är att skapa ett intresse och begär hos kunden. Att få kunden att bli mer aktiv 

i sitt agerande i butiken, genom att antingen direkt fråga personal om plaggen de bär eller 

själva leta upp dem i butiken. Om denna kommunikation leder fram till ett köp är dock 

svårare att styrka.  

Enligt AIDA-modellen är det inte lika viktigt att uppnå köpintention hos kunden om 

produkten har en lägre prisklass och kunden kan tänka sig göra ett oplanerat köp, vi anser att 

produkter som kläder och accessoarer faller under detta påstående. Trots att vi inte kan styrka 

att kunden genomför ett köp ser vi personalens klädsel som ett effektivt kommunikativt 

verktyg enligt resterande steg i modellen, då vi kan styrka att personalens klädsel 

uppmärksammas och skapar ett intresse hos kunden.  

Vilka faktorer kunder uppfattar i personalens klädsel  

Ur vår undersökning framgår det att flera kunder förväntar sig att kläderna som personalen 

bär under arbetstid finns i butikens sortiment och att personalen representerar sitt sortiment. 

Butiken vi har valt att använda som exempel i vår undersökning uppmanar sina anställda att 

kläderna de bär under arbetstid ska vara ur butikens sortiment. Detta är dock något vi anser 

kan vara problematiskt för alla företag att genomföra, då det är svårt att kräva att personalen 

endast ska köpa produkter från butiken de arbetar i.   

Kunden vill se en snygg kombination av kläder hos personalen, ofta vill de se en stil som är 

deras egen. Enligt teorin söker sig kunder ofta till butikspersonal som de kan känna en kontakt 

med och som liknar dem själva. Vi tror därför att det är viktigt att personalen har en klädstil 

likt den tänkta målgruppen. Detta skulle dock kunna bli ett problem då en stil är väldigt 

personlig och individuell. Butiken måste göra en avvägning i hur personlig personalen får 
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vara i sitt val av klädsel, de bör också vara säkra på vilken klädsel som stämmer överens med 

och uttrycker det budskap butiken vill förmedla till kunden. Stämmer detta då inte överens 

med vad kunden förväntar sig att se när de kommer till butiken, tror vi att detta skulle kunna 

resultera i missnöje hos kunden eller att deras bild av butiken ändras.  

Metodkritik 

Vi anser att vi lyckats besvara de frågeställningar vi ursprungligen valde att undersöka. I 

efterhand insåg vi dock att det område vi avgränsat oss till visade sig vara något platt, hade vi 

redan från början omformulerat våra frågeställningar kunde vi möjligtvis fått ett fylligare 

material att bearbeta och fler infallsvinklar att analysera. 

Något vi upptäckt under arbetets gång var att ytterligare aspekter ur kundens synvinkel hade 

kunnat undersökas, exempelvis hur kunden ser på om personalens klädsel inte kommer från 

butiken och om de brukar genomföra ett köp efter att ha fått upp ett intresse för personalens 

klädsel. Om vi fått svar på dessa frågor hade vi lättare kunnat se och jämföra om det finns 

några för- och nackdelar med denna sorts kommunikation. I nuläget har vi endast kunnat se 

att klädseln uppmärksammas av kunden och ofta uppskattas, men inte om denna 

kommunikation på något sätt skulle kunna leda till negativa upplevelser hos kunden eller om 

den kan leda till ett köp. 

Ett problem vi stötte på när vi genomförde vår kundundersökning var att 

kundgenomströmningen i butiken var begränsad, antalet kunder som besöker den valda 

butiken varje dag är inte så högt. Detta var dock något vi anade från början då butiken är 

ganska liten, när detta visade sig vara sant var det då inte helt oväntat. Att från början välja en 

butik med högre kundgenomströmning hade förmodligen genererat en starkare 

kundundersökning, dock gjorde vi avvägningen att välja J&V Store då vi med säkerhet ville 

använda oss av en butik som arbetade med denna sortens kommunikation. 

Vidare forskning  

I teorier kring ordlös kommunikation lyfts ofta kroppsspråk och symboler fram. Som nämnts 

tidigare är området inom personalklädsel relativt outforskat och därför finns möjlighet till en 

mängd fortsatta studier. 

Modebutiker tycker vi är en intressant avgränsning inom området då de till skillnad från 

många andra sorters butiker inte har en förutbestämd klädsel utan kan fungera som en 
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flexibelt och anpassningsbart verktyg. Det hade därför varit intressant att se fler liknande 

studier gjorda inom klädbranschen. Vi förmodar att kläderna har olika påverkan beroende på 

storleken av butiken. I en mindre butik är personalen troligtvis redan synlig och tar en större 

plats i miljön vilket borde ha en större påverkan på kundernas utvärdering av personalens 

klädsel. Det vore därför intressant att utgå från butiker där storleken till ytan varierar.  

Genom att skapa en fortsättning på denna studie hade de misstag som finns beskrivna under 

Metodkritik kunnat rättas till och på så vis resulterat i ett mer djupgående och utförligt 

resultat.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till anställda på J&V Store i Varberg 

- Intervjuerna genomfördes tisdagen den 22 april 2014, klockan 13.30-15.00. 

1. Berätta om er policy kring personalens klädsel.  

- hur ser den ut? Varför ser den ut som den gör? 

- nämns det något om kläder från butikens eget sortiment? 

2. Vad vill du visa/framhäva med de kläder du bär under arbetstid?  

3. Använder du kläder från butikens sortiment under arbetsid? Varför? 

4. Hur tänker du när du väljer vilket plagg du ska bära under arbetstid? 

- väljer du nyinkomna plagg eller de som funnits i sortimentet tidigare? 

- finns det några riktlinjer att använda sig av? 

5. Vilka kommentarer får du mest från kunder gällande din klädsel? 

- vilket varumärke? Stil/trend? Färger/mönster?  

6. Vilka plagg upplever du uppmärksammas mer än andra om du bär dem under 

arbetstid?  

7. Hur kan din klädsel vara till användning i ett kundmöte? 

- på vilket sätt upplever du att kunder inspireras av det du har på dig? 

- hur kan du påverka kundens köpbeslut? 

8. Om kunden visar intresse för kläderna du bär, hur agerar du då? 

9. Har du märkt av att en produkt säljer bättre om personalen bär den under arbetstid? 

- exempel på en sådan situation 

- hur utnyttjar ni detta i så fall? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till kunder på J&V Store i Varberg 

- Intervjuerna genomfördes onsdagen den 23 april 2014, klockan 11-17. 

1. Brukar du lägga märke till/ titta på personalens klädsel när du handlar kläder? 

2. Brukar du fråga om plagget som personalen har på sig finns i butiken?  

3. Vänder du dig till personalen för inspiration eller råd när du handlar? 

4. Förväntar du dig att kläderna som personalen bär under arbetstid finns i butikens 

sortiment? 

5. Vilka faktorer i personalens klädsel lägger du märke till när du handlar? 

- trender, färger, stil, varumärke, mönster etc? 


