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Purpose/Aim: The purpose of this thesis is to study the interaction between seller and buyer 
in a mobile phone store. The specific research questions under investigation are: 
Are there any underlying factors behind mobile purchase, and if so, what are they? Are 
mobile purchases driven by lifestyle factors and do customers try and create identities when 
purchasing new mobile phones? 
 
Material/Method: The study employs an ethnographic method when trying to answer the 
posed research questions. I have under a period of two weeks studied the seller-buyer 
interaction in a mobile phone store. In order to further increase the accuracy of my findings, I 
have complemented my observations with a sample of buyer and seller interviews. 
 
Main results: The observations and interviews were initially studied in isolation, resulting in 
different themes. These themes were then collapsed into some common themes pertaining to 
the different methods. Overall, I conclude three major findings from the seller-buyer 
interaction which I name, (1) context and influence, (2) status, and (3) social accepting.  
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Sammanfattning 
Med denna uppsats vill jag försöka få en inblick bakom människors orsaker till att köpa en 
viss mobiltelefon. Är det så att människor helt enkelt behöver en ny telefon för att ringa på 
eller vill vissa ha den senaste mobilmodellen för att visa upp för sina kompisar? Har alla 
människor grundmurade och fasta personligheter som inte går att ändra på eller är identiteten 
formbar och kan ändras genom konsumtion? För att försöka besvara dessa frågor har jag 
utfört en etnografisk undersökning under två veckor vid en mobilbutik och studerat 
interaktionen som uppstår mellan säljare och kund. Då det finns en risk att etnografi bara 
återspeglar forskarens egna observationer och tankar har två andra metoder valts som 
komplement; intervjuer med kunder samt intervjuer med säljarna i butiken. Intervjuerna med 
kunderna har utförts för att få fram deras åsikter och intervjuerna med säljarna har utförts för 
att ge dem en chans att uttala sig. 
 
Jag har analyserat de olika delarna av studien var för sig, det vill säga den etnografiska 
studien där jag observerat interaktionen som uppstår mellan kunden och säljaren i butiken, 
intervjuerna med kunderna och intervjuerna med säljarna. Analysen av de olika delarna har 
resulterat i olika teman. Avslutningsvis har jag analyserat alla dessa delteman och kommit 
fram till tre övergripande teman som sammanfattar hela studien. Dessa teman sammanfattar 
de, för mig, mest uppseendeväckande faktorerna som framkommit under mina 
undersökningar och min analys. Dessa teman är (1) Sammanhang och påverkan, (2) Status 
samt (3) Social acceptans. Resultaten från de olika temana är i stora drag:  
 
1. Sammanhang och påverkan: Det visade sig ganska snabbt att kontexten omkring 
mobilbutiken påverkar människor vad de ska köpa och inte. Exempelvis så spelar det stor roll 
om kunden kommer in ensam i butiken eller ej. Kommer samma kund in i butiken vid två 
olika tillfällen, ena gången med sin kompis och andra gången med sina föräldrar så kommer 
diskussionerna i mobilbutiken att se annorlunda ut och ibland kanske kunden kommer ut ur 
butiken med någonting han/hon inte har tänkt sig från början.  
 
2. Status: Mitt andra tema behandlar det fenomen att vissa människor köper mobiler för att få 
status bland sina vänner. Under mina observationer och intervjuer så märktes det att somliga 
människor köper vissa mobilmodeller för att de är coola och häftiga och det verkar som om de 
köper mobilen för att andra människor ska få en viss uppfattning om hur häftig kunden är för 
att han/hon har en speciell mobilmodell. En sak som kom fram var också att vissa grupper av 
människor köper bara vissa mobiler.  
 
3. Social acceptans: Det sista temat behandlar företeelsen att man idag måste ha en 
mobiltelefon för att vara någon.  Det tar emot att observera familjer som lägger sina sista 
pengar på att köpa mobiltelefoner till sina barn bara för att se till att de inte hamnar utanför i 
samhället. De handlar alltså inte bara om att ha det coolaste och häftigaste utan det handlar 
även i stor utsträckning om att inte hamna utanför. Mobiltelefoner har på så sätt, ur denna 
synvinkel, blivit ett problem i samhället. 
 
Dessa teman fördes slutligen in en analys av de teorier och begrepp jag valde att använda mig 
av som alla spelar en roll i att förstå ämnet. 
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1. Inledning 
I dagens konsumtionssamhälle så betyder shopping ofta mer än ett utbyte av pengar och varor. 
I allt större utsträckning så köper människor saker för att tillskriva sig en identitet och en 
livsstil. Människor köper saker för att bli någon och för att passa in i samhället.1

 
Exemplet ovan gäller inte minst vid köp av en ny mobiltelefon. Människor är inte längre bara 
ute efter en telefon att kunna ringa på utan en identitet och en form av livsstil. Mobilen kan 
för vissa kunder innebära status medan vissa köper en ny mobil för att få en ny cool 
mp3spelare eller en schysst kamera.2 I mobilbutiken skapas relationer och gränser mellan 
olika användargrupper och man kan ana känslor av utanförskap och tillhörighet. 3   
 
Med denna uppsats vill jag försöka få en inblick i vad som kan ligga bakom människors orsak 
till att köpa en viss mobiltelefon. Är det så att vi helt enkelt behöver en ny telefon för att ringa 
på eller vill vissa ha den senaste mobilmodellen för att visa upp för kompisar? Har alla 
människor grundmurade och fasta personligheter som inte går att ändra på eller är identiteten 
formbar och ändras genom konsumtion? För att försöka besvara dessa frågor har jag utfört en 
etnografisk undersökning under två veckor vid en mobilbutik och studerat interaktionen som 
uppstår mellan säljare och kund. Då det finns en risk att etnografi bara återspeglar mina egna 
observationer och tankar har två andra metoder valts som komplement; intervjuer med kunder 
samt intervjuer med säljarna i butiken. Säljarna i den aktuella butiken har alla gått en 
utbildning som heter ”att sälja med färger” som kommer att beskrivas närmare i kapitel 2 för 
att ge en bakgrund till hur säljarna i den aktuella mobilbutiken är instruerade att tänka i mötet 
med kunderna.  
 
För att exemplifiera hur det kan se ut i mobilaffären vid ett möte med en kund kommer en 
säljsituation ur den etnografiska undersökningen att beskrivas nedan:  
 

Klockan är 10.56 och en kille i 20 års ålder kommer in i butiken med sin 
jämngamla kompis. Han frågar en säljare om han kan få titta på den 
senaste Nokia mobilen. Killen har trendiga kläder på sig och ett par 
solglasögon av märket Ray Ban på huvudet över sin nystilade frisyr. 
Killen säger att han har hört av en kompis att man kan titta på tv i den 
här mobilmodellen och till och med synka mobilen med tv-kanalerna man 
har hemma i tv om man köper en speciell box till det. Säljaren bekräftar 
det som killen säger men påpekar också att man faktiskt kan synka 
mobilen med sin dator och på så sätt kunna ladda ned filmer, dokument 
och så vidare från datorn till telefonen var man än befinner dig. Killen 
och hans kompis tycker att detta låter väldigt häftigt och killen berättar 
att han har sett mobilen på en reklam i tv och säger att han redan då 
tyckte att den såg cool ut eftersom det var msn i mobilen men han inte 
visste att den var ”så cool”. Säljaren frågar då om det är någon av hans 
kompisar som har hunnit skaffa mobilen varpå han svara nej. Säljaren 
frågar då killen om han inte skulle vilja vara först i kompisgänget med 
mobilen. Killen svarar att ja, det vill han och plockar fram sin 
legitimation för att teckna ett abonnemang med mobilen.4

                                                 
1 Teorier från Bourdieu 1984 samt Giddens 
2 Becker m.fl. 2002:185 
3 Ibid. 198 
4 Detta exempel kan även läsas i kapitel 5.1  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera mötet mellan säljare och kund i en mobilbutik och den 
interaktion som uppstår för att få svar på mina frågeställningar: 
Vilka underliggande faktorer kan tänkas ligga bakom ett köp av en mobiltelefon?  
Är det enbart ett begär eller kan man urskilja att kunderna söker någon slags livsstil eller 
identitet genom sitt köp av mobiltelefoner?  
Kan man genom att studera interaktiviteten i mobilbutiken urskilja tendenser och 
bakomliggande orsaker till köp av olika mobiltelefoner hos olika kunder? 
 

1.2 Avgränsning 
I denna uppsats kommer endast en mobilbutik att studeras även om koncernen består av flera 
butiker runt om i landet. Då jag är speciellt intresserad av interaktionen mellan säljare och 
köpare finns det naturligtvis risk för att en butikspecifik rutin eller kultur kan spela roll för 
tolkningen och särskilt generaliserbarheten för hela koncernen vilket jag är medveten om.   

1.3 Disposition 
I detta kapitel har syftet och frågeställningarna i uppsatsen redogjorts för. I kapitel två 
återfinns bakgrund om mobiloperatören och säljarna som arbetar i butiken samt säljmetoden 
de har fått lära sig att använda sig av vid försäljningen i butiken. I kapitel tre presenteras 
metoderna som använts i uppsatsen. I kapitel fyra tas uppsatsens teoretiska utgångspunkter 
upp. Kapitel fem visar resultatet av materialet som insamlats och i kapitel sex förs en teoretisk 
analys.  Slutligen i kapitel sju återfinns en avslutande diskussion.  
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2. Bakgrund 
Butiken som ligger till grund för undersökningen säljer mobiltelefoner, har funnits i ca två år 
och är belägen i centrala Uppsala. Butiken är en del av en koncern som finns över stora delar 
av världen och koncernen har haft en stark tillväxt under de senaste åren. I butiken i Uppsala 
jobbar fem personer inklusive mig själv. I kapitel 3 återfinns en kritisk diskussion om problem 
som kan uppstå i och med att jag arbetar i butiken. I detta kapitel kommer jag att ge en 
bakgrund till hur säljarna är instruerade att tänka när de säljer och bemöter kunder.  
 

2.1 ”Att sälja med färger” 
Säljarna som jobbar i butiken har genomgått en utbildning som heter ”att sälja med färger” 
under totalt fem dagar. Utbildningen går ut på att det i grunden finns fyra olika typer av 
personligheter som kan tillskrivas människan och varje personlighet kan liknas vid en färg. 
Grundidén är att om vi förstår varandras beteendestil så underlättas kommunikationen.  Innan 
utbildningen får säljarna själva genomgå en beteendestilsanalys för att ta reda på vilken 
färg/färger som dominerar deras personlighet för att sedan lära sig hur man ska bemöta olika 
kunder utifrån sitt eget beteende.  
 
Färgutbildningen bygger på den så kallade DISC-modellen (DISK på svenska) som först 
presenterades år 1928 av psykologen William Moulton Marston i hans bok Emotions of 
normal people5. DISC-modellen skapar antaganden om individen som en varelse med 
grundmurade personligheter och identiteter som är statiska. 6 Modellen är särskilt intressant 
då den nyttjas av flertalet företag som utbildning för de anställda i syfte att underlätta och öka 
försäljningen av varor och tjänster. D står för dominans och kännetecknas med färgen röd. I 
står för inflytande och tillskrivs den gula färgen. S står för stabilitet och har färgen grön. K 
står för konformitet och har tilldelats färgen blå. Modellen beskriver en individs naturliga 
beteende och hur han/hon anpassar sig till sin omgivning. Nedan kommer de olika färgerna 
(DISC) att beskrivas utförligare.7

 

2.1.1 Röd (Dominans) 
En röd profil vill gärna skapa och uppnå omedelbara resultat samt ställer höga krav på sig 
själv och sin omgivning. Den röda personligheten fattar snabba beslut som oftast är baserade 
på lite fakta och vill gärna skaffa sig auktoritet. Han/hon kan vara påstridig och vill ständigt 
att det händer nya saker. Vid ett säljsamtal med en röd person ska man betona fördelar, låta 
kunden prata av sig samt akta sig för att gå in i en argumentation. Det gäller att använda sig 
av öppna frågor för att de ska känna att säljaren är intresserad av deras åsikter. En röd person 
vill göra intryck och har en röd person bestämt att säljaren inte ska få vinna så finns det 
ingenting att göra.  Slutligen så svänger rödas humör mer än de andra färgerna. 
 

2.1.2 Gul (Inflytande) 
En gul profil har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer till andra. De är ofta 
sällskapliga, öppenhjärtiga och vill gärna underhålla omgivningen. Att bryta mot regler om de 
känns onödiga är inga problem för denna personlighet. När man möter en gul kund så är det 
                                                 
5 Marston 1987 
6 Ibid. 1979 
7 Informationen om säljutbildningen kommer ifrån material ifrån Encore Konsulting 
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viktigt att vara utåtriktad och personlig. Att betona förmåner med produkten som popularitet 
och sociala förmåner gör att den gula personen blir intresserad. En säljare ska inte tro för 
mycket på en gul persons entusiasm. Det är viktigt att ha en viss mån av kontroll och att 
kunna styra diskussionen annars finns det risk att den gula personen svävar iväg och pratar om 
allt mellan himmel och jord. 
 

2.1.3 Grön (Stabilitet) 
De gröna kunderna undviker gärna plötsliga förändringar och vill känna sig lugna och trygga. 
De har ofta svårt att säga nej och när större beslut ska fattas så blir de obeslutsamma. Det är 
viktigt att betona förmåner som låg risk, stabilitet och garantier samt att etablera ett 
förtroende. Som säljare ska man tänka på att inte presentera alltför nya och innovativa förslag. 
Det krävs uthållighet att sälja till en grön person för de öppnar sig genom en tålmodig, lyhörd 
och noggrann behovsanalys.  
 

2.1.4 Blå (Konformitet) 
En blå profil håller sig helst till regler, direktiv och normer och är en noggrann samt en 
långsam beslutsfattare. Denna profil är intresserad av detaljer och precisionsarbete och blir 
således en expert. Som säljare ska man inte prata om någonting annat än varorna, utan ju mer 
information, sammanfattning och försäkringar desto seriösare kommer du som säljare att 
uppfattas. De blåa personerna vill gärna jämföra olika varor faktamässigt, kostnadsbesparande 
och analytiskt. De vill gärna ha broschyrer för att kunna läsa mer hemma. 
Sammanfattningsvis så föredrar den blåa personligheten tanke framför känsla och vill förstå 
hur allting fungerar.  
 

2.2 Sammanfattning av ”att sälja med färger utbildningen” 
Jag valde att redovisa bakgrunden till utbildningen som säljarna får gå på grund av att läsaren 
ska få en bättre inblick i hur säljarna förväntas tänka i mötet med kunderna då detta kan 
påverka kundernas val att köpa en viss mobiltelefon eller inte. Utbildningen utgår ifrån att 
människor är olika och att man måste kommunicera på olika sätt med olika människor för att 
informationen ska gå fram på bästa sätt. Jag kommer dock inte att analysera denna utbildning 
utan vill bara visa på att säjarna inte är helt ofärgade inför mötet med kunderna. 
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3. Metod och metodologi 
I detta kapitel presenteras metoderna som ligger till grund för den empiriska delen av 
uppsatsen. Det förs även en kritisk reflektion av metoderna vid genomgången av varje enskild 
metod. 
 
Jag har valt att använda mig av en kombination av olika metoder i uppsatsen vilka är 
etnografi, intervjuer till kunder samt intervjuer med säljarna. Att kombinera olika 
undersökningsmetoder är en fördel på grund av att det ger ett bredare dataunderlag och 
således en säkrare grund för analysen. Att kombinera olika undersökningsmetoder kallas för 
metodtriangulering och fördelen är att forskaren kan undersöka vad människan gör för att 
sedan jämföra och kontrollera det med vad människan säger.8

 
Anledningen till att jag valt att använda mig av en kombination av olika metoder är för att få 
perspektiv från olika synvinklar. Etnografin återspeglar mina egna observationer och analysen 
är baserad på materialet som är insamlat under tiden jag utförde observationerna. Intervjuerna 
med kunderna har utförts för att få fram deras åsikter och intervjuerna med säljarna har utförts 
för att ge dem en chans att uttala sig. Således har jag valt att använda mig av 
metodtriangulering för att få alla inblandades perspektiv.  

3.1 Etnografisk studie i butiken och kritisk reflektion 
I denna uppsats har jag bland annat valt att använda mig av observationer som metod. 
Observationer ute på fältet kallas även för etnografi och med denna metod vill man försöka se 
under ytan på det självklara. Deacon med flera definierar etnografi som: 
 

A research process in which the anthropologist closely observes, records and engages 
in the daily life of another culture. Deacon m.fl 1999:252 

 
Genom observationer kan forskaren därför undersöka sociala handlingar utan att helt behöva 
förlita sig på de inblandades berättelser. 9 Detta menar också Deacon med flera då de anser att 
fördelar med observationer är att man kan få ut mer av att observera människor, lyssna och 
”tjuvlyssna” på deras samtal än man kan få ut av att fråga dem om vissa saker rakt ut. I fall 
jag exempelvis skulle fråga en av säljarna hur han/hon gör när han säljer så skulle svaret inte 
återspegla hela sanningen eftersom de flesta människor inte reflekterar över varje liten detalj 
som sägs eller görs. 10

 
Ekström & Larsson menar att observationer kan utföras i två olika forskningssituationer, i en 
experimentellt konstruerad situation eller i en naturlig situation. I denna uppsats utförs 
observationer i en naturlig miljö eftersom observationerna utförs i den miljö som de studerade 
handlingarna äger rum i vanliga fall. När man utför observationer är det viktigt att tänka på att 
vara medveten om att enbart vara på plats kan påverka situationen så att den i alla fall inte blir 
naturlig även om den inte heller är experimentellt konstruerad. En fördel med att utföra 
observationer i naturlig miljö är att sociala och kommunikativa handlingar är kontextuellt 
fastställda vilket innebär att sammanhanget påverkar och sätter sin prägel på handlandet. 
Detta på grund av att innebörden av en viss handling i stor utsträckning bestäms av den 
situation den utförs i.11 Som observatör är det viktigt att komma ihåg är att skriva ner saker 
                                                 
8 Repstad 1999:21 
9 Ekström & Larsson 2000:22 
10 Deacon m.fl. 1999:256-f 
11 Ekström & Larsson 2000:22-f 
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och händelser innan de blir tagna för givet. En annan sak som man måste tänka på som 
forskare är att man kan bli för involverad så att de undersöktas åsikter blir ens egna och att 
deras värld blir min. Det är större risk när de undersökta och undersökaren har mycket 
gemensamt.12 Eftersom jag själv arbetar i butiken är detta något som jag givetvis har försökt 
att undvika och jag har under hela undersökningens gång försökt att distansera mig ifrån 
säljarna och vara så neutral som möjligt samt fört anteckningar på allt som har hänt i butiken.  
 
En annan fördel med att utföra observationer är att man som forskare inte är beroende av 
andra, som exempelvis att få svar från en enkätundersökning. Dessutom så finns det ingen tid 
mellan händelserna och forskarens tillgång till dem. Att vara på plats har alltså klara 
fördelar13. Ytterligare en fördel med observationer är att forskaren kan vara flexibel och 
modifiera sina antaganden genom underökningsperiodens gång. Det vore exempelvis omöjligt 
att skriva om en enkät bara för att vissa frågor visade sig vara irrelevanta.14 Deacon med flera 
anser att det bästa med observationer är att det ger kött på benen på kvantitativa 
undersökningar eftersom der ger forskaren ett djup och en så kallad ”thick description” av det 
undersökta.15  
 
Syftet med studier på fältet är att förstå kulturer och det vardagliga, sociala livet från insidan. 
Forskaren strävar efter att få svar på frågor som vad människor gör och hur deras handlingar 
är koordinerade, reglerade samt organiserade i specifika miljöer. Övertygelsen om att det 
under den välkända ytan finns regler, relationer samt betydelser som är allt annat än alldagliga 
driver forskaren. Ekström & Larsson menar att det är viktigt att undvika att dra alltför 
förhastade slutsatser eller tolkningar utifrån sin egen begränsade förförståelse. Det är även 
viktigt att upprätthålla en distans för att kunna analysera den studerade verkligheten på ett 
systematiskt sätt.16 En annan sak att ha i åtanke är att efter att ha varit ute på fältet och 
observerat i flera timmar så tar man kanske in andra intryck än när man började på morgonen 
och var tom på intryck men som forskare är det viktigt att utföra observationer under båda 
dessa tillfällen då man kan få fram olika saker under dessa tillfällen. 17

 
Ett problem med observationer är att man genom sin närvaro kan påverka den verklighet som 
studeras vilket i vissa fall kan ge en missvisande bild och därmed felaktigt resultat. Därför är 
det ett vetenskapligt krav att ta hänsyn till det i sina slutsatser även om Ekström & Larsson 
menar att rutinmässiga handlingar kännetecknas av att individen utför dem utan att tänka på 
att de gör annorlunda och därför menar att problemet är överdrivet.18 I mitt fall så innebär 
detta att säljarna troligtvis kommer att vänja sig vid min närvaro snabbt eftersom de utför sina 
dagliga rutinmässiga handlingar. 
 
En annan omdiskuterad punkt gällande observationer är att det i naturliga situationer krävs 
tillträde till fältet som ska studeras. Eftersom jag själv arbetar som säljare i butiken där 
undersökningen utförs så var det inga problem att få tillträde till fältet. En annan fördel med 
att jag arbetar i butiken var att det inte behövdes någon ”inkörningsperiod” för mig som 
forskare för att de andra säljarna skulle känna sig bekväma med att ha en utomstående person 
i butiken som förde anteckningar. Jag tror att det skulle ha varit svårt för en utomstående att få 

                                                 
12 Deacon m.fl. 1999:262 
13 Ibid. 259 
14 Ibid. 
15 Ibid. 261 
16 Ekström & Larsson 2000: 24-f 
17 Deacon m.fl. 1999:259 
18 Ekström & Larsson 2000: 46 
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tillträde till butiken och utföra observationer under en så lång period. Enligt Hammersley & 
Aktinson så är frågan om att få tillträde till fältet ofta en praktisk fråga.19 Viktigt att tänka på 
för mig som forskare är att försöka att distansera mig till säljarna och butiken och försöka att 
gå in i projektet med ”nya ögon” eftersom jag redan har en bild av kulturen och hur det 
fungerar i butiken. En annan sak som är viktigt att tänka på är i och med att jag själv har gått 
utbildningen ”att sälja med färger” så måste jag också tänka på distansera mig från 
utbildningen och försöka se underliggande orsaker från ett helt nytt perspektiv Jag är 
medveten om att min förförståelse kan påverka resultatet av undersökningen men jag har 
aktivt försökt att undvika detta genom att, som jag skrev ovan, gå in i projektet med ”nya 
ögon”. Det finns som jag beskrivit i detta stycke både fördelar och nackdelar med att ha en 
relation med platsen man ska undersöka och det är viktig att medveten om dessa innan man 
påbörjar sin undersökning.  
 
Ett annat problem med etnografi är att om man studerar en liten grupp av människor på djupet 
under en lång period, hur ska man då vara säker på att den gruppen är representativ för andra 
liknande grupper?20 På grund av detta kan problem så ska resultaten alltid tolkas med en viss 
försiktighet.  
 
Vidare kan resultat och analys av den etnografiska undersökningen läsas i kapitel 5.1 
 

3.2 Korta intervjuer med kunder och kritisk reflektion 
I den etnografiska undersökningen baseras resultaten på mina egna iakttagelser och analyser 
därför ville jag även försöka fånga kundernas upplevelser.  Jag är medveten om att det skulle 
ha varit bra att ha gjort djupintervjuer med kunderna men det var tyvärr inte möjligt vilket 
dels berodde på tidsbrist och dels på att det troligtvis skulle ha varit svårt att få kunderna att 
ställa upp på längre intervjuer.  
 
För att ge en bild av hur kunderna uppfattade säljarna i butiken samt om de köpte något och 
varför så utförde jag korta intervjuer med kunder under två dagar. Under dessa två dagar 
utfördes inte etnografiska observationer. Kunderna som var inne i butiken tillfrågades om de 
ville vara med och svara på några korta frågor och ville de vara med så frågade jag dem 
frågorna och fyllde i svaren. Anledningen till att kunderna själva inte fick fylla i frågeenkäten 
var att jag troligtvis inte skulle ha fått svar från så många kunder då samt att svaren inte skulle 
ha varit så utförliga eftersom jag då inte skulle ha fått någon möjlighet att ställa följdfrågor. 
En annan fördel är att samtalsintervjuundersökningar ger bättre möjligheter att få in svar som 
är oväntade.21 Dessa korta intervjuer syftar som jag skrev ovan till att användas som ett 
komplement till min etnografiska undersökning samt intervjuerna med säljarna. Jag är således 
medveten om att man ej kan dra några stora slutsatser från de korta intervjuerna, de används 
som jag skrev ovan som ett komplement till observationerna.  
 
När man utför intervjuer så varierar brukar man dela in frågorna från att vara väldigt 
standardiserade och strukturerade till tvärtom. Det finns alltså många olika sätt att ställa 
frågorna i intervjuerna på. Mina intervjuer med kunderna kan sägas vara semistrukturerade 
vilket innebär att forskaren försöker eftersträva en aktiv och öppen dialog även om det finns 
ett viss mått av kontroll från intervjuarens sida. Intervjuaren utgår således ifrån en 

                                                 
19 Hammersley & Aktinson 1995:54 
20 Bell 2000:18 
21 Esaiasson m. fl. 2005:279 
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intervjuguide med färdiga frågor22. Vid mina intervjuer utgick jag ifrån ett färdigt 
frågeformulär. 
 
En fördel med att använda sig av intervjuer är att forskaren med säkerhet vet att människorna 
som blir tillfrågade förstår frågorna på rätt sätt. Man kan omformulera sina frågor tills man är 
säker på att respondenten förstår vilket inte går med enkäter. Dessutom ger enkäter en lägre 
svarsfrekvens.23 Trost menar att relationen mellan de tillfrågade och forskaren är av stor 
betydelse, deras relation till mig ska helst vara sådan att kunderna litar på mig.24Viktigt att 
tänka på är även att ha en god reliabilitet på undersökningen, vilket innebär att en mätning vid 
en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en ny mätning. Det är även viktigt att inte använda 
sig av krångliga ord eller negationer så att de som svarar missuppfattar frågan.25 Jag har under 
förberedelserna av intervjuerna samt efter haft dessa problem i åtanke och således försökt att 
minska dess påverkan på mitt resultat. 
 
Resultat och analys av intervjuerna med kunderna återfinns i kapitel 5.2 

3.3 Intervjuer med säljarna och kritisk reflektion 
För att få en bättre bild av säljarnas erfarenheter samt hur de uppfattar kunderna och 
säljsamtalen så valde jag att utför intervjuer med dem som ytterligare ett komplement till mitt 
fältarbete och de korta intervjuerna med kunderna. Intervjuerna utfördes efter 
fältundersökningen och kundintervjuerna. 
 
Kvale menar att vi genom samtal lär känna andra människor samt får reda på deras känslor, 
erfarenheter och den värld de lever i.26 Som intervjuare är det viktigt att bygga upp en 
atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och 
känslor.27 Denna aspekt är speciellt viktigt för mig som vanligtvis arbetar i butiken och det är 
viktigt att säljarna har förtroende för mig och litar på att de förblir helt anonyma. Jag 
intervjuade alla fyra säljare och använde mig även här (som med kundintervjuerna) av 
semistrukturerade intervjuer för att försöka att eftersträva en öppen och aktiv dialog med 
säljarna och jag hade en intervjuguide som jag utgick ifrån. Som intervjuare är det även 
viktigt att tänka på att inte ställa ledande frågor eller uppmuntra vissa svar mer än andra. 
Eftersom jag själv arbetar i butiken var dessa faktorer viktigt att ha i åtanke under 
intervjuerna.  
 
Resultat och analys av intervjuerna med säljarna hittas i kapitel 5.3. 
 
 

                                                 
22 Deacon m.fl. 1999:64-f 
23 Ibid.66 
24 Trost 2001:44 
25 Ibid. 61 
26 Kvale 1997:13 
27 Ibid. 118 
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer olika teorier och begrepp som använts för att ge en bakgrund till 
uppsatsen och dess syfte att presenteras. De teorier och begrepp som jag har valt att använda 
mig av spelar alla en roll i att förstå ämnet. Kapitlet inleder med 4.1 där identitetsbildning 
redogörs för, följt av 4.2 som behandlar livsstilar och slutligen 4.3 som visar ”Bourdieus 
karta över rummen”. 
 

4.1 Identitetsbildning 
Medierna spelar en roll i vår identitetsbildning, de visar verkligheten omkring oss och hjälper 
till att definiera vilka vi är. Redan när vi är små börjar vi att socialiseras och på så sätt forma 
våra personligheter. Sociologer och socialpsykologer menar att den del av socialisationen som 
sker bland våra närmaste kallas primär socialisation. Sekundär socialisation kallas de 
processer som pågår mellan individen och olika samhällsinstitutioner som exempelvis 
arbetsplatser, skolor eller idrottsföreningar. I dessa sammanhang får vi veta vad som förväntas 
av oss och vilka vi är. Det som sker är att vi tvingas till samansatta uppfattningar om vilka vi 
är, vilka vi vill vara eller blir och det är det som bildar vår identitet.28

 
Gauntlett menar att alla människor varje dag, utan att tänka på det eller ej, gör aktiva val om 
allt ifrån problem om vad de ska ha på sig, uppförande till större val som relationer, tro och 
uppehälle som alla utgör en del av vår identitet. Vidare anser Gauntlett att information och 
idéer från media bidrar till att skapa människors identitet. Jaget är inte något som vi föds med 
och det är inte fast utan föränderligt. Jaget är konstruerat genom reflektion och 
eftertänksamhet av individen, vi väljer alla en livsstil.29

 
Om jaget är konstruerat istället för nedärvt hur skapar vi det då? Sociologen Anthony Giddens 
anser att identitet är ett reflexivt projekt som vi hela tiden arbetar med. Vi skapar, underhåller 
och reviderar ett set av biologiska narrativ, berättelsen om vilka vi är och hur vi kom att vara 
där vi är idag. En identitet är inte en objektiv beskrivning av hur en person är.30

 

4.1.1 Identitet, livsstil och konsumtion  
Sakerna som vi människor kan köpa idag för att framhäva oss själva har en påverkan på 
identiteten. Annonser gör reklam för idén att olika produkter kommer att hjälpa oss att komma 
närmare vår individualitet. Projektet med att skapa jaget blir på så sätt reviderat, av 
företagsvärlden, till olika shoppingmöjligheter. Giddens menar att detta är ett hot mot 
identiteten. Han menar vidare att det reflektiva projektet av jaget på något sätt ändå är 
nödvändigt för att kunna stå emot externa influenser från företagsvärlden.31

 
Genom konsumtion så framkallar och bygger vi människor en livsstil. Eftersom sociala roller 
inte längre ges till oss av samhället så måste vi göra aktiva val. Giddens menar att även om 
alla människor måste göra dessa val så har olika grupper av människor i samhället olika 
möjligheter vilket till störst del beror på hur mycket pengar man har. Livsstilar består inte 
endast av olika drömjobb och konsumtion för att visa hur rik man är, termen tillämpar större 

                                                 
28 Gripsrud 2000:16-ff  
29 Gauntlett 2002:96-ff 
30 Giddens 1997:94-f 
31 Ibid. 94-ff 
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val, beteende samt attityder. Livsstils val kan ge våra personliga berättelser en identifierbar 
form, som att vi har lätt att kommunicera med andra människor som är som vi eller människor 
som nästan är som vi som har gjort liknande val i livet. Val som vi gör varje dag som vad vi 
ska äta till middag, vad vi ska ha på oss, vilka vi ska umgås med, är alla val som placerar oss 
som en viss typ av människa och inte en annan. En individ kan ha mer än en livsstil, 
reserverade för olika typer av tillfällen och sällskap. Giddens kallar detta för livsstils sektorer, 
olika aspekter som relaterar till jobbet, hemma eller andra relationer.32

 
Gripsrud menar att de konsumtionsvaror som har ett värde som livsstilstecken också är ett 
identitetstecken. Konsumtionsvarorna fungerar som signaler till andra om vilka vi vill vara 
eller är. Att konsumtion fungerar på det här sättet är inte nytt, redan år 1899 formulerade 
sociologen Thorsten Veblen begreppet ”Conspicuos consumption” vilket betyder 
iögonfallande konsumtion. Begreppet innebär att de mer välbärgade i samhället visar sin 
status och makt genom konsumtion av dyra lyxvaror vilket i sin tur leder till att de lägre 
klasserna strävar efter att imitera de välbärgades konsumtion vilket skapar nya 
konsumtionsmönster.33  

4.2 Livsstilar 
Det finns dock andra teorier gällande konsumtion som inte innebär imitation av de mer 
välbärgade i samhället. Begreppet livsstil kommer ursprungligen från den tyske sociologen 
Max Weber och begreppet refererar till människans systematiska sätt att handla och tänka i 
vardagslivet. Weber menar att systematiken i våra livsstilar kommer ifrån vissa principer som 
vi faktiskt inte är medvetna om. Eftersom vi inte är medvetna om dem så är det svårt att 
uttrycka dem på ett direkt sätt utan de visar sig i vår praktik. Weber benämner dessa 
kategorier av grupper med olika livsstilar för idealtyper. Dessa idealtyper kan sägas vara 
empiriskt baserade tankeredskap som används för att bättre förstå sociala sammanhang, det 
handlar om att se övergripande mönster snarare än att se enskilda människor och deras 
ombytliga individuella särdrag. Som tidigare konstaterats i kapitel 4.1 så är människors 
identitet sammansatt av olika faktorer och förhållanden. En del av identiteten kan människan 
sägas ha blivit tilldelad genom bland annat kön, hemmet, familj och bostadsförhållanden 
medan andra delar av identiteten är resultat från friare val. Gripsrud menar att det även 
förhåller sig så med livsstilar, vissa grundläggande element kommer av sig själva medan vi 
väljer andra delar själva. Vissa livsstilar kan framstå som mer attraktiva än andra på grund 
utav att de betyder någonting speciellt som räknas som värdefullt.  
 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu myntade begreppet habitus vilket innebär att sociala 
regler finns ”lagrade i människans kropp” som en uppsättning handlingsplaner och utgör på så 
sätt vår inställning till världen. Exempelvis så menar han att ett barn till föräldrar som är 
akademiker till en större grad själva tenderar att studera på universitetet än barn som inte har 
föräldrar som är akademiker.34 Bourdieu hävdar att alla människor har fått en viss habitus 
genom erfarenheter vi fått under vårt liv under vissa sociala betingelser som exempelvis under 
skoltiden och av familjeförhållanden. Habitus är alltså en produkt av vår socialisation och 
således blir en människas habitus aldrig helt färdigt men saknar aldrig heller spår från vår 
bakgrund. Habitus präglar på så sätt individens sätt att handla, tänka och välja även om den 
inte bestämmer individen helt i någon mening. Således kan man dra slutsatsen att Bourdieu 
menar att konsumtionsval styrs av habitus.35

                                                 
32 Giddens 1997:101-ff 
33 Gripsrud 2000:114 
34 Gripsrud 2000:95 
35 Bourdieu 2000:54-f 
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Bourdieu menar vidare att livsstilar är systematiska produkter av habitus som präglar vår 
livsstil genom den aspekt av habitus som han kallar smaken. Smaken är alltså vår förmåga 
och benägenhet att symboliskt eller materiellt tillägna oss en viss klass av handlingsmönster. 
Smaken är med andra ord principen för de val vi gör utifrån våra socialt bestämda 
dispositioner och som resulterar i livsstilarnas systematik. Genom smaken styr habitus, dock 
inte på ett mekaniskt och direkt sätt, vad vi anser är attraktivt och vad vi vill bli förknippade 
med. Detta kan speciellt ses som viktigt för unga människor för att stärka deras 
självförtroende och förklarar delvis beteendet genom att konsumera och visa upp exempelvis 
dyra märkesvaror.  
 
Medier och reklam lanserar hela tiden olika bilder av identiteter och livsstilar som vi 
människor kan välja mellan och köpa. Alltifrån kläder, hårschampo, bostäder eller 
teknikprylar lanserar som livsstilstecken och således som betydelsefulla saker och vilka 
individer som attraheras av de olika livsstilstecknen bestäms oftast av sociala förhållanden än 
av individuella. Man kan säga att genom habitus reproduceras klasstrukturer vidare från en 
generation till en annan generation. 
 
Bourdieu har för att visa detta på ett tydligt sätt tagit fram den så kallade ”Kartan över 
rummen” vilken innehåller två olika modeller som läggs ovanpå varandra. Dessa två 
modeller, kartan över ”Rummet av livsstilar” och kartan över ”Rummet av sociala 
positioner”, beskrivs utförligare nedan i kapitel 4.3 och till sist visas en figur över 
sammanslagningen av de båda rummen. 

4.3 Bourdieus ”Rum av sociala positioner” och ”Rum av livsstilar” 
Modellerna ses nedan. Med sin första modell ”Rum av sociala positioner” beskriver Bourdieu 
olika positioner som människan kan ta i samhället. Positionen som människan tar i ”Rummet 
av sociala positioner” avgörs av dennes kulturella och ekonomiska kapital vilket Bourdieu i 
sin modell tillskriver kategorin yrkesgrupper36. Modellen liknar ett kors och befinner man sig 
högst upp på den vertikala axeln i modellen har man stort ekonomiskt kapital samt ett stort 
kulturellt kapital (en stor kapitalvolym) och befinner man sig längst ner på den vertikala axeln 
har man både lågt ekonomiskt och kulturellt kapital (en låg kapitalvolym). Förhållandet på 
den horisontella axeln spelar också roll då det visar en fördelning mellan ekonomiskt kapital 
och kulturellt kapital knutet till de olika sociala positionerna. Människor med högt kulturellt 
kapital men med lågt ekonomiskt kapital som exempelvis professorer eller konstnärer placeras 
alltså enligt Bourdieu in längst upp till vänster i modellen. Personer med högt ekonomiskt 
kapital men med brist på kulturellt kapital placeras av Bourdieu in längst upp till höger i 
modellen, exempel på detta är företagare inom handel eller högt uppsatta chefer. I modellen 
”Rummet av livsstilar” (som således också liknar ett kors) har Bourdieu valt ut vissa 
livsstilstecken som ska tydas som samband som kan ses som systematiska. Exempel på detta 
är människors olika värderingar, kulturfenomen, konsumtionsvanor samt fritidsintressen. 37 I 
den slutgiltiga kartan nedan ”Kartan över rummen” ser man tydligt att vissa indikationer 
tillskrivs vissa livsstilar och exempelvis kan vi i kartan nedan se att exempelvis professorer 
tillskrivs intresset att spela schack och att icke yrkesutbildade arbetare gillar att spela fotboll. 
 
Kartan nedan visar en karta över olika positioner i det sociala rummet, det vill säga yrken (i 
versaler) samt stick ur deras respektive typlivsstilar (i gemener). Figurkälla: Bourdieu 1993:290-f 

                                                 
36 Gripsrud 2000:101 
37 Ibid 101-ff 
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4.2.1 Identitet och klasskillnader 
Man kan urskilja systematiska skillnader mellan olika grupper med avseende på sociala och 
ekonomiska resurser, med andra ord så finns det en hierarkisk social struktur i samhället. 
Vissa kallar dessa skillnader för klasskillnader medan andra menar att det är social 
stratifiering. Begreppet social stratifiering innebär att olika kriterier som exempelvis 
utbildning, inkomst, bostadsförhållanden eller yrke kombineras. Genom beskrivningen av 
dessa begrepp så kan vi konstatera att det finns olika sätt att betrakta och definiera 
systematiska sociala skillnader men även att man kan kombinera de två olika perspektiven. 
Huvudpoängen i denna diskussion är att systematiska sociala skillnader ur makt- och 
resurssynpunkt är ett grundläggande drag i dagens moderna samhälle som vi alla märker från 
vår egen erfarenhet. Klassindelningen har även konsekvenser för hur enskilda individer 
uppfattar omvärlden och sig själva samt hur de uppträder i olika situationer, vad de gillar och 
inte gillar och så vidare.38

 
Gripsrud menar att det även finns andra sociala skillnader än klasstillhörighet och 
klassbakgrund som är av betydelse i diskussionen av dessa frågor. En grundläggande källa till 
social differentiering är också könstillhörighet. Andra faktorer som ålder, geografisk 
bakgrund, etnisk tillhörighet eller bostadsförhållanden och den betydelse vi människor 
tillskriver dem bidrar också till att viktiga skillnader skapas mellan oss. Dessa skillnader 
skapar sedan i sin tur olika rangordningar mellan människor vilket bidrar till att idealet om 
alla människors lika värde bryts. Idealet bryts mot på så sätt hela tiden mot uppenbara 
inkomstskillnader, maktskillnader samt skillnader i social status. 39

 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Bourdieu 1993:257-ff 
39 Gripsrud 2000:91 
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5. Resultat  
I det här kapitlet kommer jag att presentera resultatet av den etnografiska undersökningen, 
intervjuerna med kunderna och intervjuerna med säljarna. Under varje metoddel har jag 
analyserat materialet och delat in resultaten i olika teman som visas nedan i detta kapitel. 
Arbetet med analyserna och att få fram de olika temana till varje metoddel har varit mycket 
tidskrävande. När arbetet med att analysera de olika metoderna och kategorisera dem i teman 
var klart så valde jag att göra ytterligare en slutgiltig analys för att sammanfatta de tre olika 
analyserna. I kapitel 5.4 så presenteras sammanslagningen av de tre olika analyserna i tre 
olika slutgiltiga övergripande teman. I kapitel 6 återfinns sedan resultatet av de tre olika 
temana kopplat till en analys utifrån det teoretiska kapitlet.  
  

5.1 Etnografisk studie i butiken 
Jag spenderade totalt två veckor i butiken när jag utförde min etnografiska undersökning. Jag 
hade hela tiden med mig min anteckningsbok där jag antecknande vad som hände i butiken 
och när jag kom hem ifrån butiken på kvällarna så skrev jag över alla anteckningar till min 
dator för att gå igenom alla händelser som skett under dagen och för att ha som underlag vid 
min analys och sammanfattning. Från min etnografiska studie kunde jag sedan när jag började 
med analysen, och gick igenom allt material, urskilja vissa teman som var återkommande. 
Detta var möjligt genom konstruktionen av olika scheman som jag skapade för att kunna få en 
struktur på mitt stora insamlade material. Jag organiserade schemana så att jag förde in de 
olika dialogerna i olika kategorier för att se vilka som var mest förekommande.  Självklart 
kunde jag urskilja fler teman än de som jag presenterar nedan men de fem är de som jag 
upplevde som mest återkommande och blev således mina så kallade typfall som jag således 
konstruerat efter många dagar och noggrann analys. Nedan följer mina 5 teman, i kapitel 5.1.1 
till kapitel 5.1.5 som är resultatet av min etnografiska studie. Jag har valt att presentera varje 
tema med en beskrivning av hur ett vanligt möte inom detta tema ser ut. 

5. 1 1 Tema 1: ”Det senaste och häftigaste” 
Klockan är 10.56 och en kille i 20 års ålder kommer in i butiken med sin jämngamla kompis. 
Han frågar en säljare om han kan få titta på den senaste Nokia mobilen. Killen har trendiga 
kläder på sig och ett par solglasögon av märket Ray Ban på huvudet över sin nystilade frisyr. 
Killen säger att han har hört av en kompis att man kan titta på tv i den här mobilmodellen och 
till och med synka mobilen med tv-kanalerna man har hemma i tv om man köper en speciell 
box till det. Säljaren bekräftar det som killen säger men påpekar också att man faktiskt kan 
synka mobilen med sin dator och på så sätt kunna ladda ned filmer, dokument och så vidare 
från datorn till telefonen var man än befinner dig. Killen och hans kompis tycker att detta låter 
väldigt häftigt och killen berättar att han har sett mobilen på en reklam i tv och säger att han 
redan då tyckte att den såg cool ut eftersom det var msn i mobilen men han inte visste att den 
var ”så cool”. Säljaren frågar då om det är någon av hans kompisar som har hunnit skaffa 
mobilen varpå han svara nej. Säljaren frågar då killen om han inte skulle vilja vara först i 
kompisgänget med mobilen. Killen svarar att ja, det vill han och plockar fram sin legitimation 
för att teckna ett abonnemang med mobilen. 
 
Den här scenen är vanlig i mobilbutiken. Det är oftast unga killar som kommer in och blir 
lyriska över alla tjänster som är nya och coola. De här kunderna ger ett sken av att vilja ha en 
accessoar till sin coola image samt för att visa upp för omgivningen. Det spelar oftast ingen 
roll vad det kostar bara det är det häftigaste så är de nöjda.  
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5.1.2 Tema 2: ”Det billigaste” 
Det är en solig söndagseftermiddag och ett par i 30 års åldern kommer in i butiken. Säljaren 
frågar om de vill ha hjälp varpå de svarar nej tack, vi tittar bara. De går runt i butiken och 
tittar på olika modeller, de pratar inte svenska. Mannen tar efter några minuter upp en annons 
som gäller en kampanj om att man får med en gratis telefon om man tecknar ett abonnemang 
och binder sig till operatören i två år. Mannen frågar säljaren vilken av telefonerna det gäller 
varpå säljaren visar telefonen och berättar lite om dess egenskaper. Säljaren får upprepa det 
som sägs några gånger då paret inte verkar ha svenska som modersmål. Efter ett tag så frågar 
mannen om det är sant att man kan ringa gratis till varandra om båda köper en telefon. 
Säljaren säger då att ja, om ni väljer ”det här” abonnemanget så ringer ni gratis till varandra 
förutom att ni betalar en uppkopplingsavgift på varje samtal ni ringer. Paret pratar med 
varandra på sitt språk och säljaren står bredvid och tittar på i några minuter. Mannen 
gestikulerar ganska mycket och det verkar inte som om de är helt överens. Säljaren frågar om 
det är någonting mer som de vill veta varpå mannen säger att de har bestämt sig för att köpa 
två telefoner.  
 
Det här typfallet är också vanligt och återkommande i butiken. Kunderna som faller inom den 
här kategorin vill betala så lite som möjligt och berättar ofta att de har sett någon annons eller 
reklam på tv med ett erbjudande. Människorna i den här kategorin kan vara par som vill ringa 
gratis till varandra som ovan, äldre personer som inte har haft någon mobil förut eller 
föräldrar som ska köpa mobiler till barnen för första gången. När det gäller föräldrar med barn 
som kommer in så är det ofta så att barnen säger till föräldrarna att de måste ha en mobil för 
att alla andra i klassen har det. Är föräldrarna tveksamma till att köpa så är det ofta så att 
barnen säger att alla har ju utom jag. Det märks tydligt att för dessa barn så är mobilen inte 
bara ett verktyg att ringa med utan någonting man ska ha för att vara någon. När det gäller 
äldre personer som inte har ägt någon mobil förut så säger de ofta att de egentligen inte har 
något behov av en mobiltelefon men det är bra att kunna bli nådd i sommarstugan eller bra att 
ha ifall någonting händer. Så även om de har klarat sig förut i alla år så märks det att de har 
skapat ett behov att kunna bli nådd och har mobilen som en säkerhet.  
 

5.1.3 Tema 3: ”Den försiktiga” 
Klockan 16.43 en tisdagskväll kommer det in en familj bestående av mamma, pappa och en 
15-årig son i butiken. De går fram till en av säljarna och det visar sig att sonen fyller år och 
ska få en telefon i födelsedagspresent. Säljaren frågar sonen om han har tittat ut någon 
speciell mobil redan och det visar sig att han är intresserad av Sony Ericssons senaste 
musikmobil. Pappan undrar hur det fungerar med abonnemang och vad som händer om 
telefonen skulle bli stulen. Säljaren förklarar att man kan köpa till en drulleförsäkring och 
betala extra för den varje månad och på så sätt kan man skydda sig mot det värsta. Pappan 
tycker att det är onödigt att köpa en så dyr telefon med abonnemang till sonen och påpekar att 
sonen ofta lägger sin mobil i omklädningsrum eftersom han spelar hockey. Han frågar 
säljaren om man kan spärra mobilen och lägga ett visst maxbelopp att ringa på varje månad. 
Han får veta att detta inte går och säger till mamman, som har varit ganska tyst under 
samtalet, att de måste ju ha koll på hur mycket sonen ringer så att de inte helt plötsligt får dyra 
mobilräkningar hem i brevlådan. Mamman säger då att hon inte tror att det kommer att vara 
något problem eftersom sonen annars är så skötsam. Säjaren berättar då att man kan registrera 
sig på operatörens hemsida och på så sätt varje dag se vad saldot ligger på. Pappan tycker att 
det låter bra men är fortfarande inte så förtjust i tanken att ha telefonen på avbetalning ifall 
någon skulle stjäla den, han menar att man ofta får höra om så mycket tråkigheter som händer 
med folks mobiltelefoner. Sonen försöker övertyga pappan att det kommer att gå bra men han 

 19



vill ändå att familjen ska tänka över saken tillsammans. Efter 45 minuter i butiken så går de 
alla ut för att en timme senare komma tillbaks och köpa mobilen med ett abonnemang till 
sonen. 
 
Det här tillfället är också vanligt återkommande i butiken. Det kan vara alltifrån en ung 
person till en äldre som är ”den försiktiga”. I fallet ovan så är det pappan som är misstänksam 
och orolig och som vill tänka efter innan de köper mobilen. Intressant att fundera på är hur det 
skulle ha sett ut om endast sonen och mamman hade kommit in i butiken. Troligtvis så hade 
de inte stannat så länge samt avslutat köpet snabbare. Om sonen skulle ha varit inne i butiken 
med en kompis så skulle troligtvis samtalet mellan säljare och sonen också ha sett annorlunda 
ut.  

5.1.4 Tema 4: ”Den lättstyrda och tystlåtna” 
Det är tidigt lördagseftermiddag och en ung kille kommer in i butiken. Säljarna som jobbar är 
båda upptagna med andra kunder så killen går runt och tittar på lite olika mobiler tills han 
några minuter senare får hjälp. Säljaren frågar om killen är på jakt efter en ny mobil varpå han 
svarar att han mest är ute och kikar. Säljaren frågar då om det är några speciella 
mobilmodeller som han har spanat på varpå killen säger nej. Säljaren frågar då vilket märke 
han föredrar och han säger att ja, Nokia eller Sony Ericsson funkar väl. Säljaren tar då fram en 
telefon av märket Nokia och berättar att den precis har blivit prissänkt och att den har radio, 
msn, 2.0 megapixel kamera och säger sedan ska vi köra på den då? Killen svara ja, varför inte, 
tycker du att den är bra så. De går till kassa och säljaren frågar hur mycket killen ringer och 
han svarar att han inte riktigt vet. Säljaren föreslår ett abonnemang och killen säger återigen 
att det låter bra. Säljaren frågar om killen skickar mycket sms och det visar sig att han skickar 
nått per dag. Säljaren presenterar då ett smspaket vilket innebär att man betalar en viss summa 
varje månad och får då ett visst antal sms att skicka varje månad. Killen låter lite tveksam och 
säger att han inte vet om han skickar så mycket sms varpå säljaren svarar att man kan ju alltid 
börja skicka mer och dessutom får man ju på så sätt inga överraskningar på räkningen 
eftersom man har ett fast pris på smsen. Ok, ja det kanske inte är så dumt säger killen varpå 
säljaren börjar registrera abonnemanget.  
 
Händelsen ovan utspelar sig oftast när personen i fråga är i butiken utan sällskap. Personerna i 
centrum är ofta unga och verkar nästan inte ha några egna åsikter om någonting. De är ganska 
tystlåtna och man kan även observera dem när de kommer in i butiken med ett sällskap då det 
då ofta blir sällskapet som bestämmer vad ”den tystlåtna och lättstyrda” ska köpa. I fallet 
ovan så känns det som att kilen inte riktigt vet vad han vill ha för identitet. Det verkar som att 
han inte riktigt vet vem han själv är och låter därför andra personer i hans omgivning 
bestämma det åt honom. 
 

5.1.5 Tema 5: ”Vet exakt vad han/hon vill ha” kostymnisse 
Klockan är 18.14 en måndagskväll och det är tomt i butiken. Säljarna har börjat städa upp i 
butiken efter den hektiska dagen när en äldre man i kostym och med en attachéväska och 
headset i öronen kommer gåendes med snabba steg i butiken. Han går raka vägen fram till 
närmaste säljare och säger att vill köpa den senaste Nokia telefonen och teckna abonnemanget 
på sitt företag. Ok vet du hur våra abonnemang ser ut till företag frågar säljaren. Ja svarar 
mannen jag ska ha det abonnemanget där man kan ringa hur mycket som helst till ett fast pris 
varpå han tar upp sin legitimation och går till kassan med bestämda steg. Han lämnar butiken 
klockan 18.22.  
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Personen som kommer in butiken och vet exakt vad han/hon ska ha är den sista av de fem 
teman som utspelat sig oftast i butiken. De här personerna är ofta väldigt insatta i både vilka 
funktioner telefonerna har men också vilka olika abonnemangsformer det finns och hur de 
fungerar. Telefonen de köper är nästan alltid en telefon som kan klassas som en 
företagstelefon, det vill säga att man kan läsa e-mail i den, synkronisera den med outlook, 
ladda ned dokument, surfa på Internet samt att den har wlan och bluetooth. Telefonen blir ett 
redskap som de använder i sitt arbete och om de skulle köpa en ”vanlig” telefon skulle de nog 
uppfattas som udda av sina kollegor. Här kan man alltså se att telefonen blir ett attribut till 
dessa kunders identitet.  
 

5.2 Korta intervjuer med kunder 
Korta intervjuer med kunderna utfördes som ett komplement till min etnografiska 
undersökning för att försöka fånga kundernas upplevelse i butiken.  De korta intervjuerna var 
också ett sätt att se om kunden upplever det som att de blir förstådda av säljaren och om de 
fick sina behov uppfyllda. Jag spenderade två dagar i butiken med att samla in enkäter från 
kunder och fick totalt in 40 stycken. Efter att jag var klar med detta moment så sammanställde 
jag svaren från alla kunder för att få en sammanhängande bild av deras svar. I det här kapitlet 
kommer jag att presentera resultatet av dessa Jag använde mig även här av scheman där jag 
fyllde i svaren för att få en bättre överblick av svaren och kunna dela in dem i teman. Efter 
min sammanställning kom jag slutligen fram till två olika teman som kategoriserar 
intervjuerna med kunderna som jag presenterar i stapeldiagram. Resultaten av de korta 
intervjuerna med kunderna kan ses nedan i kapitel 5.2.1 till kapitel 5.2.2. Av de personer som 
svarade på enkäterna var det 24 stycken som köpte något och 16 stycken som inte köpte 
något. 
 

5.2.1 Tema 1: Bemötande 
Det första temat behandlar om kunden ansåg att han/hon hade blivit bra bemött av säljaren i 
butiken vilket kan relatera till om kunderna köpt en mobil eller inte. 
Figur 2.  
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Figur 2 visar hur kunderna upplevde att de blev bemötta av säljaren som de träffade i butiken. 
Det visade sig att av de 40 stycken som deltog i enkäterna ansåg 17 stycken de blev mycket 
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bra bemötta av säljaren. 13 stycken ansåg att de blev bra bemötta, 7 stycken menade att de 
varken blev bra eller dåligt bemötta medan 2 kunder ansåg att de blev dåligt bemötta och 1 
kund att han/hon blev mycket dåligt bemötta. I de fallen som kunderna ansåg att de blev dåligt 
bemötta eller mycket dåligt bemötta så handlade det om att deras telefoner hade gått 
sönder/blivit stulna och de var således tvungna att köpa en ny telefon. Om kunderna svarade 
att de tyckte att de blivit dåligt behandlade eller mycket dåligt behandlade så handlade det ofta 
om att säljaren inte kunde hjälpa dem och egentligen inte om säljarens beteende. Vissa kunder 
som var arga svarade då att de blev bemötta dåligt/mycket dåligt. 
 

 

5.2.2 Tema:2 Behoven 
Tema två behandlar frågan om kunden ansåg att säljaren tillgodosåg deras behov. Vilket 
också kan relatera till varför vissa kunder köpte en mobil eller inte.  
Figur 3. 
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Figur 3 visar om kunderna ansåg att säljaren tillgodosåg deras behov. Av totalt 40 
respondenter så visade sig 9 stycken anse att deras behov hade tillgodosetts mycket bra och 18 
stycken bra.  6 av respondenterna tyckte att säljaren tillgodosett deras behov varken bra eller 
dåligt, 6 ansåg att deras behov tillgodosetts dåligt medan 1 kund ansåg att behoven 
tillgodosetts mycket dåligt. 
 
I enkäten är det intressant att skilja på om kunden ansåg att de blev bemötta på ett bra sätt 
samt om kunden anser att de fått sina behov tillgodosedda. Som figur 2 och 3 visar ovan så 
ansåg 17 stycken att de blev bemötta mycket bra medan 9 stycken ansåg att säljaren hade 
tillgodosett deras behov mycket bra. Vidare ansåg 13 stycken att de blev bemötta bra medan 
18 stycken ansåg att säljaren tillgodosedde deras behov bra. I svarsalternativet varken bra 
eller dåligt var det nästan lika många svar på varje kategori, 7 respektive 6. Detta kan betyda 
att även om kunden upplever att säljaren är trevlig samt att de får ett bra bemötande av 
säljaren så behöver det inte betyda att de får sina behov tillgodosedda.  
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5.3 Intervjuer med säljarna 
Intervjuerna med säljarna utfördes som ytterligare ett komplement till den etnografiska 
undersökningen och syftet var att säljarnas åsikter och tankar skulle komma fram ifrån deras 
egna perspektiv. Intervjuerna utfördes under en dag och de tog ca 45 minuter vardera. Jag 
använde mig av en intervjuguide som mall med övergripande frågor men jag lät säljarna prata 
fritt för att lättare få fram deras synpunkter och åsikter. När jag var färdig med intervjuerna så 
arbetade jag även här med att dela in svaren i scheman för att kunna få en bättre överblick av 
intervjuerna och för att kunna dela in resultaten i olika teman. Arbetet ledde slutligen till att 
tre stycken teman kunde fås fram.  

5.3.1 Tema 1: ”Att sälja med färger” 
Vid intervjuerna med säljarna framkom det att säljarna inte aktivt använder sig av ”färgerna”. 
Istället så menar de att de har det i bakhuvudet och plockar fram tänkandet om färgerna 
ibland. Som en av säljarna sa: 
 

Jag tänkte på det i början men jag tycker att sälj ska komma naturligt och 
tänker man för mycket säljteknik så blir det krystat och onaturligt. Det ska 
kännas naturligt, både för mig och kunden. 

 
Och en annan: 
 

Nej, jag kan inte påstå att jag tänker i färger när jag säljer, i alla fall 
inte aktivt. Jag tyckte att utbildningen var intressant men jag använder 
det mest som ett hjälpmedel som jag tar fram och tittar på någon gång 
ibland. 

 
En tredje säljare menade att det i alla fall är bra för motivationen att få gå på utbildningar då 
och då och att man då kan plocka lite tips från olika säljsätt som gör att man formar sin egen 
säljstil. Det verkar inte på säljarna som att de reflekterar över att deras agerande i butiken 
hjälper olika kunder till att välja olika mobiler.  Det verkar således som om säljarna tycker att 
det är bra att gå på utbildningar men inte aktivt använder sig av dem. Det är säkert bra för 
motivationen att gå på utbildningar ibland och på så sätt få en slags nystart. 
 

5.3.2 Tema 2: Sammanhang och kontext 
När frågan om vad säljarna tror är viktigt att tänka på när man säljer och vad det är som gör 
att man säljer så svarade en av säljarna: 
 

Det beror på hur personen som kommer in är, hur köpsugen han/hon 
verkar men även om kunden kommer in i sällskap eller helt själv.  

 
Och en annan: 

 
Många kunder har nog redan bestämt sig innan de kommer in i butiken. 
Vissa kunder vet ungefär vad de vill ha och dem får man guida lite mer.  

 
En av säljarna tyckte att en viktig faktor till hur en kund agerar var vem han/hon kom in 
tillsammans med. En av säljarna berättade: 
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För någon vecka sedan så kom det in en tjej tillsammans med sin 
pojkvän. Det framkom ganska snabbt att det var tjejen som var på jakt 
efter en ny telefon, pojkvännen hade ganska nyligen köpt en ny. Tjejen 
var ganska försiktig och tittade på de lite billigare telefonerna som inte 
hade särskilt avancerade funktioner. Killen tyckte däremot att hon skulle 
satsa på en dyrare telefon med mer funktioner. Man märkte tydligt att 
tjejen inte var särskilt intresserad av de telefonerna som pojkvännen 
visade men ändå så gick hon ut ifrån butiken med en sådan. 

 
I fallet ovan så märks det tydligt att tjejen blev övertalad att köpa någonting som hon 
egentligen inte ville ha eller behövde. Hade hon kommit in i butiken ensam eller med en 
kompis hade hon troligtvis kommit ut ur butiken med en av telefonerna som hon hade tittat på 
från början. Tjejen fick på ett sätt en annan identitet att förlika sig med i och med köpet av 
telefonen med många olika funktioner. En annan säljare har även tyckts sig märka att vissa 
kunder är mer lätta att påverka än andra, speciellt om de kommer in ensamma i butiken. 
 
Det märks här att säljarna har lagt märke till att sammanhanget i vilken kunderna kommer in i 
butiken i spelar en stor roll. Det handlar här om påverkan och att vissa kunder låter sig 
övertalas av andra människor i sin omgivning. 
 

5.3.3 Tema 3: Livsstilar och identitet 
Lite längre in i intervjuerna togs livsstilar och identitet upp och alla säljarna var överens om 
att en mobiltelefon kan säga väldigt mycket om vem man är. Vi diskuterade om somliga 
människor köper vissa mobiltelefoner för tillskriva sig själva en speciell identitet och det 
framkom att de trodde att människor gör det i stor utsträckning. En av säljarna menade att 
åldern 10-25 var känsligast och sade sig ha märkt att för speciellt unga tjejer så verkar 
utseendet på mobilen vara viktigast och inte funktionerna. De ska helst ha en rosa mobil som 
alla de andra tjejkompisarna också har. Men de andra säljarna trodde inte att det spelade så 
stor roll i vilken ålder man befann sig utan snarare i vilken livssituation. En av säljarna 
menade att det är ju faktiskt samma sak för alla åldersgrupper bara att det är olika saker som 
man vill åt. Man kan kanske gå från att vara 15 år och vilja ha en rosa mobil för att alla andra 
tjejkompisar har det till att vara 25 år och plötsligt börja umgås med väldigt teknikintresserade 
människor, då kanske den rosa mobilen helt plötsligt inte känns så rolig längre. 
 
En av säljarna sa: 
 

Jag tror att grupptryck spelar en stor roll. Unga killar och tjejer kommer 
in med sina föräldrar för att köpa mobiltelefoner och ibland märker man 
att familjen egentligen inte har råd att köpa mobiltelefoner till alla sina 
barn men de gör det ändå för att det är så det ska vara. Det har nästan 
blivit så att man måste äga en mobiltelefon för att få vara med i 
gemenskapen.  

 
Här märks det tydligt att mobiltelefonerna ibland utgör ett komplement till en viss livsstil eller 
identitet och att mobiltelefonerna idag spelar en annan roll än den gjorde för 15 år sedan. Då 
var det något som man hade för att kunna bli nådd på, inte något som människor hade för att 
vara någon i lika stor utsträckning.  
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5.4 Sammanfattning av resultatet av de tre metoderna 
Tidigare i det här kapitlet har jag analyserat och presenterat resultatet av de olika delarna av 
studien var för sig, det vill säga den etnografiska studien där jag observerat interaktionen som 
uppstår mellan kunden och säljaren i butiken, enkäten med kunderna och intervjuerna med 
säljarna. Arbetet med de olika metoderna har resulterat i olika delteman som läsaren har fått ta 
del av.  
 
För att sammanfatta mina teman och resultat har jag avslutningsvis analyserat alla dessa 
delteman och kommit fram till tre slutgiltiga övergripande teman som sammanfattar resultatet 
av hela studien. Arbetet med att få fram de slutgiltiga övergripande temana var mycket 
tidskrävande. Jag arbetade även här med scheman för att kategorisera de olika deltemana och 
för att lättare kunna urskilja tendenser som var sammankopplade från alla olika delteman. Jag 
kom alltså fram till de tre övergripande temana efter att ha jämfört och analyserat resultaten 
från mina observationer i butiken, mina korta intervjuer med kunderna samt mina intervjuer 
med säljarna. De tre slutgiltiga temana sammanfattar de, för mig, mest uppseendeväckande 
faktorerna som framkommit under mina undersökningar och min analys av metoderna. Dessa 
teman är (1) Sammanhang och påverkan, (2) Status samt (3) Social acceptans. Jag kommer 
nedan att presentera dessa teman för att i kapitel 6 analysera dem med hjälp av mina 
teoretiska utgångspunkter. 
 

5.4.1 Tema 1: Sammanhang och påverkan 
Det visade sig ganska snabbt att kontexten omkring mobilbutiken påverkar människor vad de 
ska köpa och inte. Exempelvis så spelar det stor roll om kunden kommer in ensam i butiken 
eller ej. Kommer samma kund in i butiken vid två olika tillfällen, ena gången med sin kompis 
och andra gången med sina föräldrar så kommer diskussionerna i mobilbutiken att se 
annorlunda ut och ibland kanske kunden kommer ut ur butiken med någonting han/hon inte 
har tänkt sig från början. Ett exempel på detta är en av säljarnas berättelser från kapitel 5.3.2: 
 

För någon vecka sedan så kom det in en tjej tillsammans med sin 
pojkvän. Det framkom ganska snabbt att det var tjejen som var på jakt 
efter en ny telefon, pojkvännen hade ganska nyligen köpt en ny. Tjejen 
var ganska försiktig och tittade på de lite billigare telefonerna som inte 
hade särskilt avancerade funktioner. Killen tyckte däremot att hon skulle 
satsa på en dyrare telefon med mer funktioner. Man märkte tydligt att 
tjejen inte var särskilt intresserad av de telefonerna som pojkvännen 
visade men ändå så gick hon ut ifrån butiken med en sådan. 
 

Ytterligare ett exempel på detta är observationen från kapitel 5.1.3 om en familj beståendes av 
mamma, pappa och en 15-årig som var inne i mobilbutiken där pappan var emot att de skulle 
köpa en mobiltelefon med abonnemang till sonen eftersom det fanns så mycket risker med det. 
Tillslut så köper de i alla fall mobilen och skulle exempelvis mamman och sonen kommit in i 
butiken utan pappan så skulle antagligen de ha köpt mobilen direkt. 
 

5.4.2 Tema 2: Status 
Mitt andra tema behandlar det faktum att vissa människor köper mobiler för att få status bland 
sina vänner. Under mina observationer och intervjuer så märktes det att somliga människor 
köper vissa mobilmodeller för att de är coola och häftiga och det verkar som om de köper 
mobilen för att andra människor ska få en viss uppfattning om hur häftig kunden är för att 
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han/hon har en speciell mobilmodell. En sak som kom fram var också att vissa grupper av 
människor köper bara vissa mobiler. Med detta menar jag exempelvis ”kostymnissarna” som 
kommer in i butiken och ska ha en ”businesstelefon”. I deras värld så är det bara vissa 
telefoner som går hem. Skulle dessa kunder gå därifrån med en rosa mobiltelefon så skulle 
troligtvis deras kollegor skratta åt dem. Ett exempel på en situation med status som tema 
återfinns i kapitel 5.1.1 och även i inledningen:  
 

Klockan är 10.56 och en kille i 20 års ålder kommer in i butiken med sin 
jämngamla kompis. Han frågar en säljare om han kan få titta på den 
senaste Nokia mobilen. Killen har trendiga kläder på sig och ett par 
solglasögon av märket Ray Ban på huvudet över sin nystilade frisyr. 
Killen säger att han har hört av en kompis att man kan titta på tv i den här 
mobilmodellen och till och med synka mobilen med tv-kanalerna man har 
hemma i tv om man köper en speciell box till det. Säljaren bekräftar det 
som killen säger men påpekar också att man faktiskt kan synka mobilen 
med sin dator och på så sätt kunna ladda ned filmer, dokument och så 
vidare från datorn till telefonen var man än befinner dig. Killen och hans 
kompis tycker att detta låter väldigt häftigt och killen berättar att han har 
sett mobilen på en reklam i tv och säger att han redan då tyckte att den 
såg cool ut eftersom det var msn i mobilen men han inte visste att den var 
”så cool”. Säljaren frågar då om det är någon av hans kompisar som har 
hunnit skaffa mobilen varpå han svara nej. Säljaren frågar då killen om 
han inte skulle vilja vara först i kompisgänget med mobilen. Killen svarar 
att ja, det vill han och plockar fram sin legitimation för att teckna ett 
abonnemang med mobilen. 

 
Ytterligare ett exempel kan läsas i kapitel 5.1.5 om mannen med kostym som köper en telefon 
med massa olika funktioner och som även kallas för en företagstelefon.  
 
 
5.4.3 Tema 3: Social acceptans 
Det sista temat behandlar företeelsen att man idag måste ha en mobiltelefon för att vara 
någon. Det tar emot att observera familjer som lägger sina sista pengar på att köpa 
mobiltelefoner till sina barn bara för att se till att de inte hamnar utanför i samhället. De 
handlar alltså inte bara om att ha det coolaste och häftigaste utan det handlar även i stor 
utsträckning om att inte hamna utanför. Mobiltelefoner har på så sätt, ur denna synvinkel, 
blivit ett problem i samhället.  Exempel på detta kommer från kapitel 5.1.3: 
 

Det är en solig söndagseftermiddag och ett par i 30 års åldern kommer 
in i butiken. Säljaren frågar om de vill ha hjälp varpå de svarar nej tack, 
vi tittar bara. De går runt i butiken och tittar på olika modeller, de 
pratar inte svenska. Mannen tar efter några minuter upp en annons som 
gäller en kampanj om att man får med en gratis telefon om man tecknar 
ett abonnemang och binder sig till operatören i två år. Mannen frågar 
säljaren vilken av telefonerna det gäller varpå säljaren visar telefonen 
och berättar lite om dess egenskaper. Säljaren får upprepa det som sägs 
några gånger då paret inte verkar ha svenska som modersmål. Efter ett 
tag så frågar mannen om det är sant att man kan ringa gratis till 
varandra om båda köper en telefon. Säljaren säger då att ja, om ni väljer 
”det här” abonnemanget så ringer ni gratis till varandra förutom att ni 
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betalar en uppkopplingsavgift på varje samtal ni ringer. Paret pratar 
med varandra på sitt språk och säljaren står bredvid och tittar på i 
några minuter. Mannen gestikulerar ganska mycket och det verkar inte 
som om de är helt överens. Säljaren frågar om det är någonting mer som 
de vill veta varpå mannen säger att de har bestämt sig för att köpa två 
telefoner.  

 
När det gäller föräldrar med barn som kommer in så är det ofta så att barnen säger till 
föräldrarna att de måste ha en mobil för att alla andra i klassen har det. Är föräldrarna 
tveksamma till att köpa så är det ofta så att barnen säger att alla har ju utom jag. Det märks 
tydligt att för dessa barn så är mobilen inte bara ett verktyg att ringa med utan någonting man 
ska ha för att vara någon. När det gäller äldre personer som inte har ägt någon mobil förut så 
säger de ofta att de egentligen inte har något behov av en mobiltelefon men det är bra att 
kunna bli nådd i sommarstugan eller bra att ha ifall någonting händer. Så även om de har 
klarat sig förut i alla år så märks det att de har skapat ett behov att kunna bli nådd och har 
mobilen som en säkerhet. 
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6. Teoretisk analys  
Resultaten från kapitel fem kom tillslut att sammanställas till tre övergripande teman; 
sammanhang och påverkan, status samt social acceptans vilka ligger till grund för min 
teoretiska analys och vävs in i det teoretiska resonemanget. Nedan följer en analys av 
undersökningen med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter från kapitel 4. 
 
 
Gripsrud menar att medierna spelar en roll i vår identitetsbildning och definierar vilka vi är 
och vad som förväntas av oss. Även Gauntlett menar att media bidrar till att skapa 
människans ideal då vi dagligen får information och idéer från media vilket i sin tur påverkar 
våra val som vi aktivt gör varje dag utan att tänka på det. Likaså Giddens är inne på detta spår 
och menar att sakerna vi kan köpa idag för att framhäva oss själva har en påverkan på 
identiteten. Annonser gör reklam för olika produkter som ska hjälpa oss att komma närmare 
vår individualitet. Giddens menar också på så sätt att projektet med att skapa jaget på ett sätt 
blir förskjutet till olika shoppingmöjligheter vilket även kan ses som ett hot mot identiteten. I 
undersökningen kunde jag tydligt urskilja att speciellt unga personer ofta vill ha samma 
mobiltelefoner som sina kompisar och jag instämmer att detta kan ses som ett hot emot 
identiteten.  Exempelvis vid temat status: under mina observationer så kunde jag tydligt 
urskilja hur (oftast) killar i 15-25 årsåldern till varje pris ville ha den senaste och häftigaste 
mobiltelefonen, det framkom ofta att just den mobilen som de köpte hade synts i 
reklamsammanhang. Det handlar här om att vilja komma åt en speciell livsstil vare sig man 
har pengar till det eller ej. Vissa kategorier av kunder vill köpa det billigaste som finns, 
huvudsaken är att de får en mobiltelefon, vilket är ett slags status i sig. I enlighet med 
Gripsrud så menar han att medierna spelar en stor roll i vår identitetsbildning då medierna 
hjälper till att definiera vilka vi är. Giddens är även han inne på samma spår och anser att 
annonser gör reklam för olika saker vi kan köpa och att sakerna vi köper är menade att 
framhäva oss själva och vår identitet. I teoriavsnittet diskuteras det om att media bidrar till att 
skapa människors identiteter och livsstilar och får oss att vilja ha saker genom 
reklamannonser och att vi människor genom konsumtion köper vissa livsstilar. Unga killar i 
15-25 årsåldern, och unga i allmänhet, är antagligen väldigt mottagliga för dessa reklamer 
vilket får dem att vilja ha vissa attribut, i den här uppsatsen mobiltelefoner, för att höja sin 
status. Vilket innebär att Giddens har en poäng när han menar att projektet med att skapa jaget 
blir förskjutet till olika shoppingmöjligheter och att jaget är föränderligt. Vi kan på många sätt 
välja livsstil men också tillskriva oss identiteter och livsstilar från andra människor.  
 
Så, shoppingvalen kan hjälpa till att placera oss som en viss typ av människa och inte en 
annan. Men att bygga en identitet genom konsumtion är inte helt okomplicerat, det ger olika 
människor olika möjligheter eftersom det i viss mån styrs av hur mycket pengar man har. 
Vilket leder oss till Veblens begrepp ”conspicuos consumption” vilket innebar att välbärgade 
i samhället visar makt och status genom lyxkonsumtion vilket lägre klasser försöker imitera 
vilket i slutändan bidrar till nya konsumtionsmönster. Detta påstående kan relateras till temat 
social acceptans, då jag kunde se tydliga exempel på familjer som köpte mobiler till sina barn 
fast de kanske inte egentligen hade råd samt äldre personer som köper mobil telefoner fast de 
inte ens använder dem för att man ska ha en mobiltelefon för att vara någon i många delar av 
dagens samhälle. Man kan faktiskt ana att nya konsumtionsmönster har skapats här, 
exempelvis bland de äldre som inte förut hade behov av att ha en mobiltelefon, över åren har 
de istället skapat sig ett behov av att ha en mobiltelefon som inte fanns förut. Gripsrud håller 
också med i denna diskussion då han menar att konsumtionsvaror fungerar som signaler till 
andra om vilka vi vill vara eller är vilket innebär att de har ett värde som livsstilstecken och 
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identitetstecken. Det är inte alltid lätt för föräldrar att stå emot sina barns vädjan om att få en 
mobiltelefon för att alla andra har ju en, varför får inte jag? 
 
Om vi går tillbaks till teoriavsnittet igen så anser Bourdieu att man kan urskilja systematiska 
skillnader mellan olika grupper avseende på sociala och hierarkiska resurser vilket han kallar 
klasskillnader eller social stratifiering vilket i dagens samhälle är grundläggande drag. 
Klassindelning har konsekvenser för hur enskilda individer uppträder i olika situationer, vad 
de gillar och ogillar samt hur det uppfattar omvärlden och sig själva. Gripsrud pratar här om 
begreppet livsstil och menar att faktorer som exempelvis, kön, ålder, geografisk bakgrund, 
etnisk tillhörighet, bostadsförhållanden är grundläggande element som kommer av sig själva 
men att vi väljer vissa andra delar själva. Betydelse har också den rangordning som vi 
människor tillskriver livsstilar vilket skapar rangordningar och ideal i sig vilket medför att 
vissa livsstilar anses som mer attraktiva än andra på grund av att de betyder något speciellt 
som räknas som värdefullt. Bourdieu går i sin tur ett steg längre i diskussionen och tar upp 
begreppet habitus vilket är sociala regler som finns lagrade i människans kropp och utgör vår 
inställning till världen. Habitus kommer genom erfarenheter vi fått genom livet som 
exempelvis skoltiden, arbete eller familjeförhållande. Habitus blir således aldrig helt färdigt 
men saknar aldrig heller spår från vår bakgrund. Bourdieu menar att konsumtionsval styrs av 
habitus i viss mån.  Bevis på detta kunde jag tydligt se i min undersökning från resultatet i alla 
teman, pojken som handlade med sina föräldrar, kostymkillen och tjejen med sin pojkvän är 
några exempel. Bourdieu menar vidare att detta kan ses som speciellt viktigt för unga 
människor för att stärka deras självförtroende och kan delvis förklara beteendet av 
konsumtion av dyra märkesvaror. Vissa livsstilar, tema status, kan framstå som mer attraktiva 
än andra på grund utav att de betyder någonting speciellt som räknas som värdefullt Genom 
habitus reproduceras klasstrukturer vidare från en generation till en annan. Vilket leder oss till 
Borurdieus ”karta över rummen” som tillskriver människor olika livsstilar. Beroende på yrke 
och människors olika värderingar, kulturfenomen, konsumtionsvanor, och fritidsintressen 
tillskrivs olika saker vissa livsstilar på ett sätt som många kan känna igen sig i. Under min 
undersökning framkom det att vissa grupper, exempelvis kostymnissen, i samhället antas köpa 
vissa mobiltelefoner, det skulle inte vara accepterat av kollegor om kostymnissen kom med 
exempelvis en rosa mobiltelefon. Detta kan tolkas så att exempelvis människor med vissa 
yrkesgrupper, som exemplet om ”kostymnissen”, har vissa sociala regler ”lagrade i kroppen” 
om vilka mobiler han/hon ska köpa. Det är intressant att det i dagens samhälle finns normer 
som gör att kostymkillen inte kan komma med en rosa telefon till jobbet, han skulle helt 
enkelt bli utskrattad. 
 
Mitt tredje och sista tema var social acceptans. Här framkom det att man idag måste ha en 
mobiltelefon för att vara något i samhället. Mobiltelefoner har i ett avseende blivit ett 
problem. Om vi tittar tillbaks på teoriavsnittet så menar Bourdieu att man kan urskilja 
systematiska skillnader mellan olika grupper med avseende på sociala och ekonomiska 
resurser, och att det finns en klasskillnad i samhället. Det har blivit så att det inte längre är de 
rikaste som köper vissa mobilmodeller för att de kan och det handlar i detta fall inte om 
ekonomisk klass utan om en slags symbolisk klassindelning. I teorikapitlet introducerades 
begreppet sekundär socialisation vilket är de processer som pågår mellan individen och olika 
samhällsinstitutioner som exempelvis arbetsplatser, skolor eller idrottsföreningar. I dessa 
sammanhang får vi veta vad som förväntas av oss och vilka vi är. Det som sker är att vi 
tvingas till samansatta uppfattningar om vilka vi är, vilka vi vill vara eller blir och det är det 
som bildar vår identitet. Detta blir också en slags påverkan som visar vad som är ”rätt” och 
”fel” i samhället. Erfarenheterna från min undersökning kan tolkas som att individen kan 
ändra sin personlighet och identitet, temat sammanhang och påverkan. Det verkar som att 
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individer kan påverkas av sin omgivning ganska lätt och tillskriva sig sina kompisars eller 
partners identiteter men även tvärt om, att kompisar och föräldrar kan ”ge bort” sina egna 
identiteter och livsstilar genom påverkan. Detta var tydligt i undersökningen och kunde bland 
annat ses i familjen där sonen skulle köpa en mobiltelefon och med sig hade han sina 
föräldrar. Pappan var mycket skeptiskt till köpet och behövde övertalas av sonen och 
mamman. Hade mamman och sonen varit själva i butiken så hade de förmodligen avklarat 
köpet betydligt fortare. Det är tydligt att kontexten i form av sällskap spelar en roll när 
människor konsumerar. Kunderna uppvisar olika beteenden beroende på om de kommer in 
med exempelvis en kompis, partner eller föräldrar. Det verkade således som om kunder kan 
tillskriva sig olika slags identiteter beroende på vilka personer han/hon besöker butiken med. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att föra en slutlig diskussion av mina mest uppseendeväckande 
resultat.  Som jag tidigare redogjort för så ska resultaten tolkas med viss försiktighet eftersom 
studien är utförd vid en butik och därför inte kan generaliseras med säkerhet. 
 
Syftet med uppsatsen var att studera mötet mellan säljare och kund i en mobilbutik och den 
interaktion som uppstår för att få svar på mina frågeställningar: 
Vilka underliggande faktorer kan tänkas ligga bakom ett köp av en mobiltelefon?  
Är det enbart ett begär eller kan man urskilja att kunderna söker någon slags livsstil eller 
identitet genom sitt köp av mobiltelefoner?  
 
Mina tre teman sammanfattar de mest uppseendeväckande faktorerna på ett bra sätt: 
sammanhang och påverkan, status samt social acceptans. 
 
Vid en överblick av diskussionen av de tre teman så är det tydligt att det är mer än bara 
personligheterna som spelar in när en kund ska köpa en mobil. Sällskapet, ålder och yrke är 
några av faktorerna som också spelar en roll. Intressant i och med detta är att man kan 
ifrågasätta utbildningen ”att sälja med färger” som utgår ifrån att människor placeras in i olika 
färger beroende hur deras grundbeteende ser ut som säljarna får gå. Färgläran skapar 
stereotyper om att en person är på ett visst sätt men snarare verkar det handla om att olika 
människor tillskriver sig olika identiteter och livsstilar. Om vi exempelvis tar en snabb 
tillbakablick till kapitel 5.1.1 Tema 1: Det senaste och häftigaste så har killens val av 
mobiltelefon att göra med hans sociala och kulturella situation om några år så kanske han vill 
tillskriva sig själv andra livsstilar och identiteter för att han är i en annan livssituation.  
 
De underliggande faktorerna som ligger bakom ett köp av en mobiltelefon har jag i denna 
uppsats konstaterat är många. Ibland kan det bero på omgivningen, det vill säga sällskapet i 
butiken eller säljaren, ibland kan det vara ett djupare behov som ligger bakom som 
exempelvis igenkänningen i en identitet eller en önskan om att vara cool.  
 
Avslutningsvis så kan jag efter min studie reflektera över att det i många fall verkar som att 
människor köper mobiler för att tillskriva sig en livsstil eller identitet. I de flesta fall så verkar 
det inte som om människor köper mobiltelefoner bara för att ha att ringa på. Att en vara inte 
enbart köps för det huvudsakliga syftet av tillverkarna, utan i allt större utsträckning så köper 
människor saker för att tillskriva sig en identitet och en livsstil väcker många frågor. 
 
Slutligen så kan jag sammanfatta min studie med att konstatera att människor i alla fall inte 
bara köper mobiltelefoner för att ringa på. Köpet av en mobiltelefon har en del i en mycket 
större process en så. Denna uppsats har väckts många intressanta frågor till liv och en djupare 
studie kring individen och köpbeteenden av mobiltelefoner skulle vara mycket intressant att 
genomföra i framtiden. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide Kunder 
 
Hur upplevde du att du blev bemött av säljaren? 
 
Mycket    bra        varken                  dåligt              Mycket dåligt 
bra       bra eller dåligt 
 
 
 
 
Anser du att säljaren tillgodosåg dina behov? 
Ja,     Nej, 
 
Mycket    Bra        Varken                      dåligt              Mycket dåligt 
bra       bra eller dåligt 
 
 
 
 
 
Köpte du någonting? 
Ja                                      Nej 
 
Varför?             Varför inte? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Säljare 
 
Öppna frågor till samtliga vid mobilbutiken. 
 
 
 
 
Vad anser du om utbildningen ”att sälja med färger” som du genomgått? Använder du 
dig av den i säljsammanhang? I så fall, till vilken grad? 
 
 
Vad tror du som säljare ligger bakom mobilinköp, i termer personlighet, identitet, 
behov och så vidare? 
 
 
Anser du att du som säljare borde genomgå fler utbildningar än ”att sälja med färger”? 
Utveckla gärna. 
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