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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, vår problematisering, vårt syfte och 

studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Söderlund (2012) förklarar att personer har tendenser att lätt kunna uppfatta 
andra människor i ett sammanhang med andra objekt. Detta menar Söderlund 
(2012) har att göra med att hjärnan reagerar på olika delar gentemot huruvida 
vi ser en människa eller något annan form av objekt. Detta sker enligt 
Söderlund från en evolutionmässig grund då människan tidigt haft en 
bundenhet kring att vilja samverka med andra människor. Johnson, Schofield, 
& Yurchisin (2002) och Söderlund (2012), anger båda att en människa genom 
sitt utseende skickar ut information genom signaler som andra personer både 
omedvetet och medvetet tar till sig och snabbt analyserar. Detta sker oftast per 
automatik och mycket snabbt. 
 
I vårt samhälle har människor alltid varit fascinerade av skönhet och attraktiva 
människor. Detta kan enligt Ahearne, Gruen, & Jarvis (1999) bero på 
kulturskillnader, påverkan av media eller att det enbart ligger i människans 
natur. Ahearne, Gruen, & Jarvis (1999) påtalar att skönhet har visats ha 
kraftfulla effekter hos en betraktare. En sådan effekt anses vara att man 
konsekvent lyfter upp önskvärda egenskaper till en person som anses attraktiv. 
Att döma en persons attraktivitet anses vara tabubelagt men är samtidigt 
någonting som enligt Wilson & Eckel (2006) sker dagligen. De anger att en 
människa tenderar att till större del förlita sig mer på personer som har ett 
vårdat yttre än mot personer som har ett ovårdat yttre. 
 
Effekten av detta blir viktig när det kommer till olika arbetsområden. Yrken som 
innebär mycket interaktion med kunder och medarbetare har enligt Mobius & 
Rosenblat (2006) oftast större krav när det kommer till att kunna se respektabel 
och förtroendeingivande ut vid bemötande av kunder.  Utvecklingen av 
förtroende mellan försäljare och kunder anger Swan, Bowers, & Richardson 
(1999) har traditionellt ansetts vara en kritisk faktor för att kunna behålla och 
utveckla framgångsrika försäljningsrelationer. Att en kund har tillit till en 
försäljare är en viktig faktor för att kvalitén på deras affärsrelation ska genera 
så bra förutsättningar som möjligt för båda parter. 
 
En viktig del av hur en försäljare ska marknadsföra sig vid bemötande av 
kunder är att kunna veta hur kundernas förtroende vinns och vilka följder som 
uppkommer från kundernas uppfattning av förtroende. Många 
försäljningsmarknader är konkurrenskraftiga och enligt Bowers, & Richardson 
(1999) är det vanligt att kunder blir mer medvetna om marknaden. Därför är det 
stor sannolikhet att försäljare som inte anses som tillräckligt trovärdiga kommer 
att väljas bort. Ahearne, Gruen, & Jarvis (1999) menar att det inte alltid behöver 
vara ett generellt vackert utseende hos försäljaren som påverkar resultatet till 
det positiva. Det intryck som köparen får från försäljaren är av väsentlig 
betydelse, som i sin tur kan påverka resultatet av försäljningen. 
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1.2 Problematisering 
Det finns forskning och vetenskap som talar för att vi människor naturligt dömer 
varandras skönhet och personlighet utifrån den fysiska utstrålning personen 
har (Wilson & Eckel, 2006). Enligt Söderlund (2012) grundas mycket av denna 
bedömning i att vi letar signaler som berättar vilken hälsa och tillhörande 
reproduktionsförmåga personen i fråga har. Dessa är vidare enligt Söderlund 
några av de naturligt eftertraktade egenskaper som vi människor automatiskt 
söker upp hos människor vi möter. Söderlund (2012) lyfter fram 
homofilihypotesen, som talar för att människor känner större förtroende för 
personer med liknande egenskaper och yttre attribut som våra egna. Langlois, 
Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam & Smoot (2000), Barber (1995), Buss 
& Schmitt (1993) och Daly & Wilson (1995) menar samtliga att bedömning av 
utseendet anses som en viktig faktor när det kommer till interaktioner som sker 
mellan människor.  
 
Människan har en förmåga att ta snabba beslut baserat på stereotyper som 
enligt Wilson & Eckel (2006) görs för att spara tid och den analysen av 
information som en gång utvärderats gör att man vanligen dömer likvärdiga 
personer jämbördigt. Exempel på stereotyper som döms på detta sätt kan vara; 
“hårdrockare”, “hipsters”, “brats”, etc. Försäljningsyrken är även de ofta dömda 
stereotypiskt, vilket Van Leeuwen & Neil Macrae (2004) berör i sin studie som 
visar på att exempelvis utseendet hos en försäljare kan ha stor påverkan på 
huruvida säljaren genomför fler eller färre affärer. Stevenage & McKay (1999) 
bekräftar i sin studie att fördelaktiga utseenden ofta associeras med de bästa 
jobben, de bästa personligheterna och störst utbrett socialt liv. Detta bekräftas 
av Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo (1991) och Langlois, Kalakanis, 
Rubenstein, Larson, Hallam & Smoot (2000), att en uppfattning av en person 
kan styrkas endast från utseendet. 
 
Johnson, Schofield, & Yurchisin (2002) visar i sin studie på att det finns en 
övertygelse om att våra bedömningar kring andra människors personlighet och 
egenskaper stämmer. Av de 41 personer som intervjuades hade 76.9 % en klar 
övertygelse om att de hade helt rätt i sin bedömning. Detta är även ett område 
som Wilson & Eckel (2006) berör och anger att det är vanligt att människor litar 
på personer som det inte har träffat tidigare. Detta görs enligt Wilson & Eckel 
(2006) i tron att man som person anser sig kunna ”läsa av” hur tillförlitlig en 
person är beroende på vad för yttre signaler motparten sänder ut. Samtliga 
forskare är inne på samma spår när det kommer till varför personer gör 
bedömningar om andra personer. Sambanden vi ser mellan forskares studier 
är att personer som gör dessa bedömningar försöker skapa sig en likartad 
uppfattning om hur man kan lita på och ha ett förtroende för den motsatta 
parten. Dean (2010) och Berry (2006) visar i sina studier att kunder letar efter 
signaler hos en försäljare som de kan uppfatta som förtroendegivande vid val 
av försäljare för en tjänst eller produkt. Söderlund (2012) menar på att denna 
bedömning av säljarens utseende har direkt koppling till om kunden föredrar 
denna säljare före någon annan. 
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Förtroende är någonting som har fått en större uppmärksamhet enligt Flaherty 
& Pappas (2000) när det kommer till forskning inom ämnet marknadsföring. 
Flaherty & Pappas (2000) anger att förtroende har en bred påverkan när det 
kommer till positiva inslag in i kundrelationer. Detta styrks även av Reichheld & 
Schefter (2000) som menar på att för att vinna kundens lojalitet i en försäljning 
krävs det först att du vinner deras förtroende. Mycket forskning om förtroendet 
vid personlig försäljning påtalar Oakes (1990) fokuserar på förtroende som en 
viktig variabel under processen att genomgå en försäljning. En kunds vilja att 
lita på en försäljare eller inte tillika en försäljares förmåga att uppvisa 
trovärdighet kring sin försäljning anger Oakes (1990) är nödvändiga 
förutsättningar för att en försäljning ska få ett avslut. Oakes (1990) hänvisar till 
Miller (1986) som anger att kunder vill ha mer än bara en utförd tjänst eller 
produkt. De vill att man som försäljare ska vara berörd av deras behov. De vill 
att en försäljare ska uppvisa tillit och förtroende. Swan, Bowers, & Richardson 
(1999) anger att den viktigaste effekten förtroendet har på kundbeteendet är att 
köparen vill köpa säljarens produkt. Om kunden litar på försäljaren ökar enligt 
studien sannolikheten från 39 % till 61 % att kunden ska ta till ett aktivt 
handlande att köpa tjänsten eller produkten.  Swan, Bowers, & Richardson 
(1999) konstaterar att en försäljares attribut och beteende har 
förtroendeingivande effekter som kan påverka kunden vid en försäljning. Att en 
försäljares attribut är påverkbart på förtroendet gentemot kunden, är även 
någonting som Sun & Lin (2010) uppger och bekräftar i sin forskningsstudie. 
 
Utifrån den forskning vi har studerat kan vi konstatera att det inom 
försäljningsyrken av meriterade slag kan uppstå problem när folk dömer 
försäljare utifrån deras attribut vid kundmöten. Med meriterad menas det yrken 
som kräver en större kompetens, behörighet och utbildning (Folketslexikon, 
2015). För att åtgärda och motarbeta detta måste en säljare således tänka på 
sina val av de påverkbara attribut som kan förändra synen på förtroendet kring 
försäljaren. Söderlund (2012) anger att det finns flera olika attribut som en 
säljare kan påverka för att styrka förtroendeskapandet gentemot kunden. De 
attribut som Söderlund (2012) påtalar har stor relevans ur kundens perspektiv 
är smink, skägg, tatueringar och piercingar. Dessa fyra attribut är vanligt 
återkommande som påverkande faktor vid mätning av människors dömande av 
varandra (Mulhern, Fieldman, Hussey, Lévêque, & Pineau 2003, Narang 2014, 
Dixson & Brooks 2013, Neave & Shields 2008, Dean 2010 och Seiter & Sandry 
2003). 
 
Smink kan enligt Söderlund (2012) skapa ett positivare intryck hos en 
betraktare. Att smink kan skapa intryck av positivitet bekräftas även ifrån studier 
gjorda av Workman & Johnson (1991) och Mulhern, Fieldman, Hussey, 
Lévêque, & Pineau (2003). Förutom att inge ett positivt intryck tar Narang 
(2014) upp att smink tycks förändra personers uppfattningar mot att de 
uppfattas vara mer kompetenta, pålitliga men främst bidra med att skapa 
förtroendeingivelse. Ett ökat förtroende hos en person som bär smink är enligt 
Etcoff, Stock, Haley, Vickery, & House (2011) inte alltid en självklar sanning då 
de i sin forskning anger att ju längre en person fick kolla på fotografier med 
personer som bar smink, desto större negativ inverkan blev det när det kom till 
att inge förtroende. Vi kan utifrån Söderlund (2012), Workman & Johnson 
(1991), Mulhern et al (2003) och Etcoff et al (2011) konstatera att förtroendet 
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kan höjas eller sänkas markant beroende på vad betraktaren har för referenser 
till just smink, vilket i en försäljningssituation kan anses avgörande för huruvida 
en person litar på en försäljare eller inte.    
 
Dixson & Brooks (2013) och Söderlund (2012) kan i sina studier konstatera att 
det läggs olika värderingar på samma person med olika typer av skäggväxt. 
Dixson & Brooks (2013) diskuterar och framhäver resonemanget att människor 
ser skägg som respektingivande och att det därigenom skapar ett ökat 
förtroende för den bemötande motparten. Samtidigt menar Dixson & Brooks 
(2013) att helskägg kunde på ett primitivt och undermedvetet plan utge sig till 
att påvisa hot- och aggressionssignaler som kan rubba förtroendet hos vissa 
parter. Kenny & Fletcher (1973), Neave & shields (2008) och Pellegrini (1973) 
framhäver även de att skäggiga män, i jämförelse med slätrakade män, upplevs 
som mer ärliga och självsäkra. Vi kan utifrån Söderlund (2012), Dixson & 
Brooks (2013), Kenny & Fletcher (1973), Neave & shields (2008) och Pellegrini 
(1973) konstatera att förtroendet kan höjas eller sänkas markant beroende på 
vad betraktaren har för referenser till just skäggväxt, vilket i en 
försäljningssituation kan anses avgörande för huruvida en person litar på en 
försäljare eller inte. 
 
Dean (2010) visar i sin studie att människor ofta kopplar vissa egenskaper till 
personer med synliga tatueringar än till personer utan synliga tatueringar. Dean 
(2010) förklarar att det kan finnas stora positiva drag såsom attraktivitet, kopplat 
till tatueringar men att det samtidigt finns många med negativa åsikter kring 
tatueringar i sig. En av de mer negativa aspekterna kring tatueringar gäller 
förtroendet. Totten, Lipscomb, & Jones (2009) förklarar att tatueringar historiskt 
sett gett en bild av negativt beteende. Vi kan utifrån Söderlund (2012), Dean 
(2010) och Totten, Lipscomb, & Jones (2009) konstatera att förtroendet kan 
höjas eller sänkas markant beroende på vad betraktaren har för referenser till 
just tatueringar, vilket i en försäljningssituation kan anses avgörande för 
huruvida en person litar på en försäljare eller inte. 
 
Seiter & Sandry (2003) visar i sin studie om hur öron- och näspiercingar 
påverkar vid en rekryteringssituation och några av de tydligt påtagliga variabler 
som sänktes vid experimentet gällande en ansökande med piercing i näsan var 
just förtroende och trovärdighet.  Studien menar på att de sociala aspekterna 
och anställningsmöjligheterna i detta fall sänktes. Söderlund (2012) påtalar att 
piercingar har påverkande faktorer på förtroendet mellan en köpare och 
försäljare. Vi kan utifrån Söderlund (2012) och Seiter & Sandry (2003) 
konstatera att förtroendet kan höjas eller sänkas markant beroende på vad 
betraktaren har för referenser till just piercingar, vilket i en försäljningssituation 
kan anses avgörande för huruvida en person litar på en försäljare eller inte. 
 
Utifrån den forskning vi studerat har vi kunnat fastställa att förtroendet är en av 
de viktigaste variabler som kan påverkas av olika attribut. Vi kan också 
konstatera att det finns en rad olika uppfattningar kring samtliga attribut med 
växlande positiva som negativa åsikter som samtliga har stor påverkan på 
förtroendet mellan personer. Förtroendet är en av de viktigare aspekterna vid 
försäljningssituationer och således kan det även konstateras att attributens 
påverkan på förtroendet också kan vara avgörande för en försäljares framgång. 
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Det finns många studier som styrker att förtroendet kan påverkas utifrån smink, 
skäggväxt, tatueringar och piercingar men vi har inte funnit någon forskning 
som sammanställer dessa attribut och jämför de mot försäljningsbranschen.  
Dean (2010) menar på att det vanligen finns större påverkan på dessa attribut 
gentemot en försäljare när det kommer till yrken av meriterade slag. Detta 
menar Dean (2010) förslagsvis kan bero på hanterandet av större summor 
pengar och längre kundrelationer än vid vardaglig försäljning där det sker ett 
enklare utbyte av vara eller tjänst. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att analysera sambandet mellan attribut och förtroende 
vid val av försäljare som tillhandahåller tjänster eller produkter av meriterad 
karaktär. 
 

1.4 Avgränsning 
Vi kommer att begränsa oss till att enbart undersöka attribut och accessoarer 
såsom skägg, tatueringar, smink och piercingar som är placerade i ansiktet 
eller ovanför axlarna. Vi kommer inte kontrollera om hur förtroendet påverkas 
av yttre attribut och accessoarer som kan påträffas på övriga delar av kroppen 
som exempelvis smycken eller försäljarens klädstil. 
 
För att försöka få en bättre förståelse när det kommer till förtroende i 
kundrelaterade affärer kommer vi att koppla bemötandet mellan en kund och 
en försäljare av en förmedlingstjänst. Fastighetsmäklarbranschen är en typisk 
bransch för just vad vi beskriver som försäljning av meriterad karaktär, då det 
dels krävs en specifik utbildning enligt lagen för att få ägna sig åt yrket och dels 
för att affärerna ofta sker under en längre tidsperiod och innefattar större 
summor pengar.  
 
Harrison (2008) talar för att det under de senaste två decennierna (då studien 
genomfördes) har skett en markant förändring av männens syn på den 
traditionella manligheten och att det blir mer vanligt för män att använda sig av 
smink och att det i och med detta finns en ökande marknadsföring för just 
manligt smink och manliga skönhetsprodukter. Hall, Gough, & Seymour-Smith 
(2012) visar på att marknaden för manliga skönhetsprodukter i Storbritannien 
tredubblades mellan 2002 och 2006.  Det har enligt Hall, Gough, & Seymour-
Smith (2012) varit en stadig, positiv trend som anses fortsätta. Det finns således 
både en marknad och forskning som talar positivt för att män använder smink 
mer vardagligt i vårt samhälle, men vi avser att fokusera vår studie mot kvinnors 
användning av smink. Trots att det är vanligare idag än förr för män att använda 
smink kan vi konstatera att det är mycket vanligare hos kvinnor.  
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2 Teorigenomgång 
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund genom vetenskapliga artiklar och 

litteratur som vår studie grundar sig i. Vi inleder med att förklara vad förtroende är 

och hur det kan mätas. Därefter beskriver vi de variabler och den modell vi ska 

använda. Sist förklarar vi vilka attribut som vi ska jämföra och hur de påverkar 

förtroendet för en försäljare. Utifrån denna teori presenterar vi våra forskningsfrågor. 

 

2.1 Förtroende 
 

2.1.1 Vad är och hur definieras förtroende? 
Många teoretiker, forskare, konsulter och praktiker inom affärsvärlden är 
märkbart eniga enligt Hosmer (1995) hur viktigt det är med förtroende mellan 
människor vid mänsklig interaktion.  
 
Blau (1964 s.99) beskriver förtroende mellan människor som ”en väsentlighet 
för stabila sociala relationer”. Blau (1964) menar att förtroende framkommer 
eftersom människor förslagsvis utbyter skyldigheter mellan varandra som sin 
tur främjar förtroendet. Den skuldsättning som personer har för varandra 
stärker enligt Blau (1964) banden av förtroendet. Båda parter vinner fördelar 
kring ett stabilt utbyte av partnerskap, men ett större engagemang hos ena 
parten utgör en särskild fördel för den andra som i sin tur kan utnyttjas för ett 
egenintresse och därigenom skapa en konflikt menar Blau (1964). Mycket av 
den relation som handlar om ett utbyte som sker mellan människor anser 
Weber (1968) är endast möjlig om det finns en lojalitet, tillit och personligt 
förtroende hos varandra. 
 
Walterbusch, Gräuler, & Teuteberg (2014) påpekar att förtroende är en 
grundläggande hörnsten i affärssammanhang där det gäller att kunna få 
återkommande kunder och behålla den personliga kontakten som försökt 
byggas upp. Bok (2011) påstår att förtroendet är av så stor betydelse när det 
kommer till människors alldagliga beteenden, att när förtroendet mellan 
människorna försvinner på större regioner i vårt samhälle kan det innebära 
ödestigande effekter. När människors förtroende börjar vackla kan det gå så 
pass långt att samhället kan börja kollapsa. Med detta vill Bok (2011) påtala att 
förtroende är av en stor väsentlighet när det kommer till att kunna stärka de 
band som finns hos oss människor och då även för yrkesverksamma personer 
som är delaktiga i samhällets struktur. 
 
Förtroende är någonting som Bok (2011) anses ha en hög prioritet för oss 
människor. Det finns en utbredd enighet om vikten av förtroende i vår mänskliga 
beteende, men det finns också enligt Hosmer (1995) en lika tydlig brist när det 
kommer till en tydlig och lämplig definition på just begreppet förtroende. Att få 
fram en klar definition på förtroende är någonting som Walterbusch, Gräuler, & 
Teuteberg (2014) anger att forskningen försökt att göra i många år. De 
definitioner som tagits fram har tillämpat olika termer och fraser och därmed 
finns det ingen fastslagen definition som anses vara den mest accepterade. 
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Walterbusch, Gräuler, & Teuteberg (2014) har i sin studie tagit fram tre olika 
definitioner som de anser är bäst tillämpade på att försöka få fram en klarhet 
till denna synpunkt. De begreppsförklaringar som Walterbusch, Gräuler, & 
Teuteberg (2014, s.8) tagit fram är 
 

·      ”Förtroende hos en individ speglar en förväntan eller övertygelse att 
den andra parten kommer att agera välvilligt.” 
·      ”Man kan inte kontrollera eller tvinga en motsatt individ att fullfölja 
förväntningarna, förtroende innebär att kunna vara sårbar och chansa 
att en motsatt individ uppfyller ens förväntningar.” 
·      ”Förtroende innebär en viss nivå av beroende av den andra parten 
så att resultatet av en individ påverkas av handlingarna av en annan.” 
 

Begreppsförklaringar om förtroende har präglat forskningen många år tillbaka i 
tiden och de begrepp som har framtagits har fått olika former och förklaringar 
som vi bör försöka få en klartext kring. 
 
Blomqvist (1997 s.273) hänvisar till Deutch (1958) som närmare 60-talet kom 
fram till att förtroende bör definieras enligt 
 

·      ”En individ kan sägas ha förtroende för inträffandet av en händelse, 
om han förväntar sig att dess förekomst och förväntan leder till ett 
beteende som uppfattas inneha större negativa 
motivationskonsekvenser om förväntan inte bekräftas, än positiva 
motiverande konsekvenser om den bekräftas.” 

 
Det Deutch (1958) vill betona med sin definiering är att en person skapar 
förtroende om positiva konsekvenser kan bekräftas gentemot den utvalda 
händelsen till förtroendet. Om en individ inte kan bekräfta den förväntade 
konsekvensen faller förtroendet för händelsen och personen. Deutch (1958) 
definition går mer mot en persons handling och hamnar kring en förväntan 
utifrån hur denna handling kommer att utförd.  
 
Några år senare kom Blau (1964) fram till att en definition om förtroende inte 
ska vara kopplad till personen och personliga karaktärsdrag likt Deutch (1958) 
definition, utan att definitionen bör gå mer mot att betona den sociala aspekten. 
Blau (1964, s.293) kom fram till i sin forskning att förtroende bör definieras som 
 

·      ”Parterna kan successivt bygga upp förtroendet för varandra genom 
socialt utbyte som visar en förmåga att hålla löften och engagemang för 
relationen.” 

 
Blau (1964) menar med att förtroende är någonting som personer skapar 
tillsammans och den relation som byggs upp genom socialt utbyte blir ett sätt 
att bygga upp förtroende. Och detta förtroende skapar man gemensamt. 
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En definition som är skapad från en forskare inom ekonomi är Thompson (1991 
s.185) som fastslår att förtroende bör anses enligt 
 

·      ”Förtroendefullt beteende består i handling som ökar sin sårbarhet för 
en annan vars beteende inte är under sin egen kontroll, och sker i en 
situation där man får utstå lidande om det förtroendet missbrukas till en 
så pass grad att det skulle leda till en ångerfylld känsla.” 

 
Förtroende förutsätter beslutstagande i situationer där det kan innebära risker, 
menar Thompson (1991). Där risken är hänförlig till de strategiska beteende 
hos andra parten alternativt till möjligheten att andra partens agerande kan bli 
viljesvag och anpassningsbar till sitt eget bästa istället för sammankopplad till 
bådas bästa. 
 
Att förtroende har med risker att göra är det fler forskare som anser. Detta är 
ett rätt sätt att kunna fånga fram den rätta definitionen av vad förtroende 
egentligen kan stå för.  Sabel (1993, s.1133) är en forskare inom 
företagsekonomi och är inne på samma område att det handlar om risker men 
definierar samtidigt detta på ett annat synsätt. 
 

·      ”Det ömsesidiga förtroendet handlar om att ingen part i ett utbyte 
kommer att utnyttja den andras sårbarhet.” 

 
Förutom Sabel (1993) är även Sako (1992) inne i samma område och anser att 
förtroende är någonting som sitter i våra mänskliga intellekt och tankebanor. 
Sako (1992) är inne och berör områden att det innebär en form av risk som 
säljare är tvungen att ta vid exempelvis försäljningssituationer. Sako (1992) är 
även inne på att det handlar om vilka förväntningar som man kan ha på en 
person att uppfylla sitt behov. Sako (1992) utvecklar och förklarar att förtroende 
handlar om förväntningar på exempelvis en försäljare att kunna utföra sin roll 
på ett sakkunnigt och kvalificerat sätt. Sako’s (1992) definition på förtroende 
blir således enligt följande 
 

·      ”Förtroende är ett sinnestillstånd och tankeuppfattning, en förväntan 
som innehas av en handelspartner om en annan, att de andra beter sig 
eller reagerar på ett förutsägbart och ömsesidigt godtagbart sätt.” 

 
Att kunna få fram en klar definition av förtroende har vi kunnat se att inom 
forskningen finns det stora meningsskillnader kring detta begrepp. Hur man 
bäst bör kunna förklara förtroende har förändrats genom tiden. Termer som 
användes förr i tiden var att förtroende ska kunna bekräfta en viss förväntan 
(Deutch, 1958) och att det handlar om en form av utbyte mellan parterna som 
innebär ett löfte och engagemang (Blau, 1964). Förändring kring definitionen 
kan man se har skett när man hamnar närmare nutid. Termer har landat i att 
det handlar mer om att ta risker och våga spela på en ovisshet (Thompson, 
1991), där ånger är en form av bevis för sig själv att förtroendet har blivit 
påverkat på ett negativt sätt. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams 
(2007) uppger att förtroende speglar omfattningen av hur en köpare kan lita på 
en försäljares integritet.  
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När vi närmar oss dagens tidsperiod blir förtroendedefinitionen ett sätt att vara 
beroende av någon annan och att det blir en chansning att det verkligen blir 
gjort på ett sådant sätt som man själv förväntas att slutresultatet ska bli 
(Walterbusch, Gräuler, & Teuteberg, 2014). 
 
Förtroende handlar även om att man håller vad man lovar och utför det man en 
gång sagt man ska göra (Sabel, 1993). Att förtroende finns i våra tankesätt och 
uppfattningar om hur en person kommer att agera enligt förväntningar är 
områden som klart blivit uppmärksammat och varit av återkommande inslag 
(Sako, 1992). Där det kan ses ett tydligt sammanhang mellan hur försäljning 
och förtroende hänger ihop bör bäst återspeglas genom Sako’s (1992) 
definition. Med denna elementära definition får man en klar bild och förståelse 
hur försäljning och förtroende hänger samman. 
 
Sako (1992) menar att mycket av vad förtroende innebär hamnar i människors 
tankeuppfattning och sinnestillstånd. En person som vill skapa sig förtroende 
för en annan person skapar sig en bild i huvudet om hur han tror att den 
personen kommer att agera samt att det agerande blir skett på ett ömsesidigt 
sätt. Sako (1992) menar att förtroende kan hänvisas till förväntningar som en 
kund kan ha på en försäljare. Dessa förväntningar menar Sako (1992) kan man 
dra kopplingar till hur en kund uppfattar en försäljares engagemang och 
kompetens till en försäljning. 

 

2.1.2 Är förtroende en viktig faktor inom försäljning? 
Relationsmarknadsföring anses som en konkurrenskraftig strategi enligt 
Casielles, Álvarez, & Martín (2005). Syftet är att skapa, underhålla och utveckla 
framgångsrika relationer med företagets nuvarande och potentiella kunder. 
Casielles, Álvarez, & Martín (2005) bedömer att relationsmarknadsföring som 
strategi inom företagen omfattar aktiviteter inom marknaden som skapar och 
genererar tillämpbara fördelar. Inom tjänsteföretag finns det vanligen en ökad 
konkurrenskraft och det gäller enligt Casielles, Álvarez, & Martín (2005) att 
kunna utforma en god strategi för att kunna få en hållbar konkurrensfördel. 
 
Morgan & Hunt (1994) anger att relationsmarknadsföring riktar sig mot att 
upprätta, utveckla och underhålla ett framgångsrikt relationsutbyte. Specifikt 
anser Morgan & Hunt (1994) att strategin blir att uppnå en långsiktig 
konsumenttillfredsställelse genom att erbjuda en tjänst som kan ge någon form 
av lösning till kundens behov. Denna lösning ska sedan på ett mer effektivt och 
kvalificerat sätt vara en bättre lösning till kunden än vad konkurrenterna kan 
erbjuda. 
 
Det förtroende en försäljare kan skapa för en kund är enligt Swan, Bowers, & 
Richardson (1999) en viktig faktor för kvalitén på deras affärsförhållande och 
relationsmarknadsföring. Casielles, Álvarez, & Martín, (2005) anger att ju större 
bekräftelse och positivitet på anseendet för en specifik kunds önskemål från en 
försäljare, desto större förtroende skapar kunden och större sannolikhet blir det 
att kunden köper produkten eller tjänsten. Anledningen till varför försäljare 
arbetar med förtroende är att kundens upplevda förtroende för en försäljare har 
positiv inverkan på en kunds tanke till köp. 
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Utveckling av förtroendet mellan en försäljare och en kund har traditionellt 
ansetts vara en kritisk faktor anser Swan, Bowers, & Richardson (1999) för att 
framställa och behålla en försäljningsrelation på ett framgångsrikt sätt. 
Nicholson, Compeau, & Sethi (2001) har tagit fram studier och påtalar att en 
nyckelfaktor för att kunna bygga upp och behålla förtroende i 
försäljningsrelationen är att det finns ett gott personligt tycke och uppfattning 
om varandra. De anser att tycke är en variabel som alltför ofta förbises när det 
kommer till att förstå förtroende. Oavsett om en affärsrelation har varit 
pågående under många år, gäller det att fortsätta ha tycke för varandra. Om 
tycket för varandra försvinner kommer affärsrelationen lika fort försvinna och 
dö ut oavsett hur länge affärsrelationen har funnits sedan tidigare. 
 
Casielles, Álvarez, & Martín, (2005) hänvisar till Doney & Cannon (1997) som 
anger att kunderna utvecklar förtroende i ett företag genom försäljarens person 
och gestalt. Försäljarna i ett företag spelar en avgörande roll vid bemötande av 
kunderna och genomförandet i den strategi som företaget vill nå kring sin 
marknadsföring ut mot sin kundkrets. En försäljare kan ha förmågan att intala 
en kund att köpa de varor eller tjänster som erbjuds. Dock är det viktigt att 
företag siktar på att skapa en relation som innebär längre samarbeten. Det är i 
denna roll som en försäljare har en viktig funktion till att kunna utveckla 
förtroende för kunden så att det blir en återkommande kund för företaget. 
Återkommande kundrelationer blir ett sätt för företag att kunna utveckla sin 
omsättning på ett smartare och effektivare sätt (Casielles, Álvarez, & Martín, 
2005). 
 
Johnson & Wilson (1993) anser att rykte är ett område som bör kunna kopplas 
samman med förtroende hos ett företag eller försäljare inom företaget. Ryktet 
är ett sätt för en kund att kunna få någon form av bild hur företagets tillförlitlighet 
och agerande kan vara. Detta utan att själv kunna ha kunskap eller tidigare 
erfarenheter från företaget sedan innan. De utvecklar och anger att företagets 
tidigare kunders åsikter samt marknadsföring ut mot kunder är de två 
nyckelvariablerna för att kunna skapa ett förtroende och nya långa 
affärsrelationer hos förut okända potentiella kunder. 
 
Direkta erfarenheter med ett företag kan inge specifika intryck om företagets 
bild, men detta anger Boulding (1956) bör inte alltid anses som en nyckelfaktor 
när det kommer till förtroende för företaget. Direkta erfarenheter för en kund att 
kunna skapa sig en bild av ett företag vidareutvecklar Boulding (1956) blir ofta 
begränsade till både positiva och negativa aspekter. Detta gör att kunden ofta 
inte får den klara känslan för om företaget är tillräckligt pålitlig eller inte. Detta 
medför i sin tur påverkan på kundens syn om företagets förtroende. 
 
Essensen och uppfattningen av hur köparna bedömer förtroende hamnar enligt 
Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) på hur köpare anser sig 
själv bedöma hur tillförlitlig en försäljare är i sitt sätt att lova saker vid en 
situation där köparen är beroende av försäljarens ärlighet och pålitlighet. En 
köpare söker sig till försäljare som de anser sig kan lita på. Om köparen har 
haft en dålig erfarenhet sedan tidigare försämras köparens förhoppningar om 
att kunna hitta en trovärdig försäljare. Detta bidrar till att köparen blir mer kritisk 
i sitt letande efter en förtroendeingivande försäljare. 
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2.1.3 Är förtroende en förutsättning för att lyckas inom försäljning? 
Utbildningar inom personlig försäljning är enligt Oakes (1990) ofta baserade på 
antaganden att kunderna blir motiverade att ta till ett köpbeslut enbart baserat 
på att det förtroende som det har för försäljaren. Om kunden är ute efter en viss 
utvald produkt sedan tidigare och hamnar hos en försäljare där kunden saknar 
förtroende och tillit hos är det stor risk att kunden går därifrån utan att köpa 
produkten även om kunden var inställd på att köpa en viss utvald produkt innan 
mötet med försäljaren. 
 
Oakes (1990) anger att kunder oftare köper en produkt om försäljaren agerar 
med expertis och kunskap kring produkten än om försäljaren agerar som en 
personlig marknadsförare för produkten. Här menar Oakes (1990) att det är 
viktigt för en försäljare att kunna koppla sin kunskap och expertis till vad kunden 
söker för produkt eller tjänst. Samtidigt ska det generera en känsla av värde för 
kundens behov och om försäljaren lyckas med detta växer ett skapande av 
förtroende hos kunden. Oakes (1990) påtalar att den viktigaste variabeln när 
det kommer till affärsrelationen mellan en försäljare och kund är förtroende. 
 
Dasgupta (2000) är inte ense med Oakes (1990) påstående och förklarar att 
förtroende kan anses som en dyadisk relation. Med dyadisk relation menar 
Dasgupta (2000) att förtroende består av två komponenter. De två 
komponenter eller villkor som Dasgupta (2000) anser är sammankopplade med 
förtroende är att det måste finnas en viss relevans till sig själv som kund och 
att det är avgöranden till kundens egna val. I det fallet kan man koppla 
förtroende med förväntningar som kunden har på försäljarens handlingar. Det 
Dasgupta (2000) menar är att förtroendet inte är av väsentlighet när det 
kommer till köpbeslut för en kund. Kunden kommer själv att göra sina val till att 
köpa en produkt eller tjänst, vilket enligt Dasgupta (2000) inte har att göra med 
hur stor förtroendet kunden har för själva försäljaren gentemot produkten. 
Dasgupta’s (2000) syn på förtroende i försäljning är ett synsätt som inte 
avspeglar sig till det vanligaste scenariot när det kommer till att koppla 
förtroende och försäljning.   
 
Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) menar att förtroende är 
en viktig aspekt mellan en försäljare och bemötande med kund. Det blir en viktig 
förutsättning för att skapa återkommande kunder samtidigt som det gäller att 
kunna visa sin kunskap för att kunna få kunden att känna sig trygg i sitt val av 
produkt eller tjänst. 
 
Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) utvecklar och påtalar att 
försäljningsmarknaden går mot att bli mer och mer konkurrensutsatt. Detta 
medför att köparna vanligtvis känner sig översvämmade med olika 
valmöjligheter när det gäller både att välja rätt leverantörer och tjänster. Denna 
marknad som har gått mot att blir köparens marknad har gjort att traditionella 
försäljningsmetoder som varit fullt fokuserade på att avsluta och stänga varje 
försäljning har pekats på att bli ineffektiv och ofta kontraproduktiv för säljande 
företags marknadsföringsstrategi. 
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2.1.4 Påverkar utseendet förtroendet inom försäljning? 
Forskning har visat att ett attraktivt yttre kan ha många fördelar. Narang (2014), 
Little, Jones, & DeBruine (2011), Andreoni & Petrie (2008) och Shackelford & 
Larsen (1999) visar i sina studier att när det kommer till situationer som 
exempelvis val av partner, lön, rekrytering och socialt liv finns det kopplingar till 
att ett mer attraktivt utseende är fördelaktigt. Bower & Landreth (2001) menar i 
sin studie på att utseendet hos människor ofta kopplas samman med det 
stereotypiska uttrycket, ”Vad som är vackert, är bra”. Bower & Landreth (2001) 
menar att det som vackra personer utstrålar skapar en känsla till andra 
människor att dessa personer har mer positiva livsresultat. Författarna påtalar 
att i betraktarens ögon betraktas man som mer åtråvärd och önskvärd då det 
vackra gör att man kopplar samman detta med att personerna har 
framgångsrikare karriärer och bättre socialt liv. Anledningar som gör att ett visst 
eller attraktivt utseende kan leda till ett positivare resultat anger Ahearne, 
Gruen & Jarvis (1999) kan ha att göra med människans naturliga gång, kulturen 
och medias inflytande i det hur människor betraktar varandra. De menar på att 
människan i alla tider har fascinerats av det vackra, både i allmänt som i olika 
estetiska former och hos oss människor. Dion, Berscheid, & Walster (1972) 
menar på att människor som betraktar andra personer som vackrare tror 
samtidigt att de inte drabbas av de bekymmer och problem som andra personer 
gör i det vardagliga livet. 
 
En studie gjord av Salter, Mixon Jr, & King (2012) fördjupade sig i utseendets 
betydelse för fastighetsmäklare i USA, där fastighetsmäklarna representerade 
antingen enbart en köpare eller en säljare. Forskningsresultatet av 
undersökningen visade att försäljningsresultatet påverkades positivt om 
mäklaren hade ett mer fördelaktigt utseende. Resultatet som Salter, Mixon Jr, 
& King (2012) tog fram förutsätter att vissa faktorer blir uppfyllda. Med faktorer 
menar forskaren exempelvis att det är ett yrke eller marknad som kräver fokus 
på sociala mänskliga bemötanden. De antaganden som forskaren menar är att 
de interaktioner som sker mellan en köpare och försäljare kan påverka 
resultatet positivt. 
 
Bower & Landreth (2001) anger att det inte alltid behöver vara en fördel för en 
försäljare att vara attraktiv då kunder ofta letar efter likheter hos en försäljare 
och sig själv och detta kan göra att kunden känner sig underlägsen som i sin 
tur hämmar förtroendet hos försäljaren. Detta kan göra att kunden känner sig 
tryggare hos en annan försäljare och hellre väljer någon annan. McFarland, 
Challagalla, & Shervani (2006) håller med Bower & Landreths (2001) 
påstående men menar samtidigt att en ökad attraktivitet ofta skapar bättre 
förutsättningar. Ahearne, Gruen & Jarvis (1999) styrker också de i sin studie att 
det inte behöver vara det vackra utseendet hos en försäljare som gör att 
resultatet av en försäljning påverkas positivt. 
 
McFarland, Challagalla, & Shervani (2006) talar för att attraktivitetens påverkan 
på försäljningen har blivit en del av vad som kan betraktas som ett slags taktik-
spel då det kan ha stor påverkan på utgången av säljmöten. Denna taktik 
fokuseras i grunden på kundernas känslomässiga aspekter.  
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Denna form av taktik har bland annat Dixon, Spiro, & Jamil (2001) och Weitz 
(1981) framfört som en viktig roll för att påverka köpare inom marknader som 
arbetar med försäljning och har många sociala möten med andra personer. 
 
Spiro & Perreault (1979) och Strutton, Pelton, & Tanner Jr (1996) betonar i sina 
studier vikten av en försäljares inställsamhet till försäljningssammanhangen. 
Inställsamhet lägger fokus på att kunna påverka potentiella kunder eller köpare 
genom att få dem att gilla försäljaren. McFarland, Challagalla, & Shervani 
(2006) hänvisar till Yukl and Tracey (1992) som är inne på samma område och 
påtalar vikten av att tilltala människors känslor och ideal genom att använda sig 
av lockelser som kan uppfattas som inspirerande och positiva. Inställsamhet 
och inspirerande lockelser lägger främst fokus på att tillfredsställa människors 
psykologiska behov. En försäljares användning av inställsamhet och lockelse 
är förenligt med att kunna bygga upp förtroende enligt människors anseende 
angående tycke (McFarland, Challagalla, & Shervani, 2006), likhet (Crosby, 
Evans, & Cowles, 1990) och attraktivitet (Ahearne, Gruen, och Jarvis, 1999). 
 

2.1.5 Går det att mäta förtroende? 
För att kunna mäta förtroende är det viktigt att kunna ta fram och fastställa olika 
termer och definitioner på vad just förtroende egentligen står för (Paine, 2003). 
Det finns gott om olika termer från många forskare men Paine (2003) menar att 
det går att skilja ut vissa termer som går mot att vara bättre lämpade än andra. 
Förtroendetermer som anses vara viktiga att ta med vid en undersökning av 
förtroende är: tillförlitlighet, ärlighet, expertis och engagemang (Paine, 2003). 
Dietz & Den Hartog (2006) påtalar att vid undersökning av förtroende är det 
väsentligt att få fram flera termer för att få fram mer specifikt svar angående 
förtroende. 
 
Bower & Landreth (2001) tar upp två termer som i deras studie förknippades 
med förtroende. Termer som uppmärksammades kring förtroende var 
tillförlitlighet och expertis. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams 
(2007) behandlar området förtroende och anger att på grund av att förtroende 
är någonting som kan innebära olika saker för olika personer, är det viktigt för 
en försäljare att kunna bestämma vad förtroende står för hos den person som 
försäljaren bemöter. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) har 
tagit fram fem olika termer som de anser är av stor betydelse när det kommer 
till att kunna få fram vad de anser är väsentligt när det kommer till att kunna 
skapa förtroende. De fem termerna som Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & 
Williams (2007 s.53) anger är ”Expertise”, ”Dependability”, ”Candor”, 
”Customer orientation” och ”Compatibility”, det vill säga expertis, tillförlitlighet, 
ärlighet, kundorienterad och att agera personligt.  
 
Paine (2003), Bower & Landreth (2001) och Ingram, LaForge, Avila, 
Schwepker, & Williams (2007) är samtliga eniga kring två termer som de anser 
blir mest förknippat med förtroende. Dessa termer är tillförlitlighet och expertis. 
Paine (2003) och Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) är 
även de eniga om att ytterligare termer som ärlighet och engagemang är viktiga 
termer att beakta vid associationer med förtroende. Ingram, LaForge, Avila, 
Schwepker, & Williams (2007) tar även upp att vara kundorienterad som en 
viktig del av helheten för att kunna skapa sig förståelse för förtroende. 
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Baserat på vilka faktorer som tidigare forskare använt sig av vid mätande av 
förtroende kan vi konstatera att en studie som mäter expertis, tillförlitlighet, 
ärlighet, kundorienterad och att agera personligt ger en bra bild av det 
sammanfattade förtroendet. Kring detta resonemang bör uppmärksammas att 
dessa variabler är mest väsentliga och relevanta kring försäljning och 
marknadsföring än vid personlig interaktion. Vid personlig interaktion har 
förtroende att göra med att man inte vill riskera att bli sviken av den man känner 
förtroende för (Cook, 2001), men vid försäljning är även en riskaversion 
inblandad.  
 
Med riskaversion menas att personer inte väljer att ta en risk om inte något ges 
tillbaka, och därmed blir förtroendet avgörande då detta kan innebära att 
personen väljer att inte genomföra ett köp om personen inte känner förtroende 
nog att säljaren i fråga ska bidra till den avkastning som förväntats (Mao, 2010). 
Chiles & McMackin (1996) menar att inom försäljning mellan en konsument och 
försäljare kan man koppla samman begreppet riskaversion. Riskaversion 
handlar om att en person är motvillig att ta en risker inom olika situationer utan 
att få tillgång till någon form av högre värde tillbaka. Vid försäljning som 
innefattar en tjänst tittar konsumenten mer mot hur förtroendeingivande en 
försäljare är att genomföra tjänsten på bästa tänkbara sätt. Chiles & McMackin 
(1996) förklarar att motsatsen till riskaversion, det vill säga något som är 
riskneutralt, påverkas mindre av förtroendet då det inte innebär samma 
risktagande. 

2.2 Mätvariabler 

2.2.1 Expertis  
”Expertise” kan anges som expertis eller kompetens. Detta står för förmågan 
att kunna uppvisa kunskap och resurser för att bemöta kundernas 
förväntningar. En försäljare ska enligt Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & 
Williams (2007) alstra kunnighet inom det område där försäljaren är verksam 
inom. För att kunna bygga upp förtroende hos en kund gäller det att för 
försäljaren vilja eftersträva att försöka uppnå de uppsatta målen som kunden 
vill nå fram till (Chiou, 2006). Författarna utvecklar och påtalar att köparna går 
mot att vilja ha klara lösningar samt rekommendationer, inte enbart massa 
förslag på olika alternativ. En försäljare bör enligt Ingram, LaForge, Avila, 
Schwepker, & Williams (2007) vara beredd på att via någon form av mervärde 
och vinst vilja hjälpa kunden att nå deras mål. Ohanian (1990) menar att 
frambringa expertis skapar en förändring på motsatta partens attityd som bidrar 
till ett ökat förtroende för den person den bemöter. 
 

2.2.2 Kundorienterad 
”Customer orientation” står för att vara kundorienterad. En försäljare ska lägga 
lika mycket intresse och betoning på kundens bästa som sitt eget bästa. En 
försäljare ska vilja skydda kundens intresse och kunna föra talan åt kunden mot 
en annan motpart. Författarna menar samtidigt för att kunna visa att en 
försäljare är kundorienterad bör säljaren våga lägga fram och balansera olika 
aspekter av den tjänst eller produkt som man ska sälja. Ingram, LaForge, Avila, 
Schwepker, & Williams (2007) anger att ett förtroende kan skapas mot kunden 
om man är ärlig med de negativa aspekterna med produkten/tjänsten som kan 
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vara av väsentlighet för kunden lika mycket som de positiva aspekterna. Om 
kunden granskar en försäljares kundorienterbarhet byggs ett förtroende hos 
kunden på ett positivt eller negativt plan gentemot vad personen uppfattar 
(Siguaw, Brown, & Widing, 1994). 
 

2.2.3 Tillförlitlighet/Pålitlighet 
”Dependability” står för tillförlitlighet eller pålitlighet. Hur förutsägbar man är 
som försäljare och om man lovar någonting ska detta spegla av sig i 
försäljarens handlingar. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) 
menar att det är viktig för en försäljare att kunna komma ihåg vad man lovat att 
göra för en kund. Så fort en försäljare har lovat att göra en sak förväntar man 
sig som kund att detta kommer att bli uppfyllt. För att kunna skapa förtroende 
anger författarna att det är viktigt att kunna behålla konfidentiell information som 
finns mellan varandra för att inte sprida vidare information om den anses 
väsentlig. Att kunna uppvisa pålitlighet och tillförlitlighet inom sociala relationer 
mellan människor är ett betydelsefullt moment när det kommer till förtroende 
och kundens riskbedömning (Asnar, Giorgini, Massacci, & Zannone, 2007). 
 

2.2.4 Ärlighet/Uppriktighet 
”Candor” kan anges som ärlighet eller uppriktighet. En försäljare ska vara ärlig 
i det man gör och säger. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) 
anger att en försäljare inte ska gå mot att tänja på sanningen för att nå fram till 
sina egna målsättningar. Oärlighet är någonting som författarna påtalar skadar 
förtroendet för en annan person markant. Det är lika viktigt för en försäljare att 
kunna våga säga nej eller förklara sin synpunkt om denne själv inte tror på att 
det skulle generera till någonting bra. Ett förtroende genereras hos motparten 
vid en frekvent ökning av ärlighet och uppriktighet kring försäljarens 
kommunikation (Hurley, 2006). 
 

2.2.5 Kompatibilitet 
”Compatibility” står för att vara personlig, anpassningsbar eller engagerad. 
Uppfattningen om att ha någonting gemensamt med motsatta parten är en stark 
och känslomässig faktor. Den svenska översättningen blir rimligtvis 
kompatibilitet. Författarna menar att det är svårt att sätta fingret på varför det 
är på sådant vis men att det har visats vara en stark kraft hos köpare och säljare 
i deras affärsrelationer. Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) 
menar att kunder generellt tycker om att göra affärer med försäljare som de kan 
uppleva att de känner till och gillar men framförallt att de kan känna någon form 
av förbindelseband med personen som de möter.  
 
Första intrycket av en försäljare är en viktig faktor som kan vara avgörande för 
en försäljares skapande av förtroende hos de kunder som ska bemötas. Att 
man inom försäljning ska kunna uppvisa uppfattning av personlig, 
anpassningsbar och engagerad är enligt Cazier & Gill (2003) en viktig del i att 
bygga upp förtroende mellan kunder och nya potentiella kunder. Cazier & Gill 
(2003) utvecklar och menar att om detta inte uppvisas kan de förstöra hellre än 
bygga upp förtroendet hos kunden. En direkt effekt av detta kan innebära att 
kundens intentioner för ett köp avtar. 
 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FGPPC5GEzU2GoM&tbnid=1zQmn5IPRP8mWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hig.se/Press/Grafisk-profil/Logotyp.html&ei=GsuYUt69CJCOyQO3-4CoBw&psig=AFQjCNEAKrAt2N-uZ_JD5YHeEmOH7a1dHA&ust=1385831578182717


 Attributs påverkan på förtroendet 

Alexander Johansson & Christer Viklund 

 

16 
 

Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) har skapat en modell för 
hur man bygger upp förtroende. Denna modell innefattar samtliga termer som 
tagits upp tidigare och ger en mer fördjupad bild kring varje enskild term. Dessa 
fem termer är viktiga faktorer att vara införstådd med och balansera på som 
försäljare när det kommer till att kunna skapa förtroende och behålla förtroendet 
under en längre tid (Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams, 2007). 
 

 
Modell 2.1 Trust-builders (Ingram et al., 2007) 

 
Vi kan utifrån tidigare forskning och mätningar se att dessa fem variabler ger 
ett bra mått på förtroende. Albrecht & Travaglione (2003) menar att det är viktigt 
att skapa studier som handlar om förtroende då den är av stor betydelse när 
det kommer till människors bemötande och förståelse kring varandra. Studier 
som skapar förtroendemätningar är ett tillvägagångssätt som kommer hjälpa 
både praktiker och forskare för att bättre kunna förutse sannolikheter kring ett 
framtida beteende. 
 
Det finns således något blandade åsikter om hur pass stor roll utseendet har 
för en försäljare. Där det visat sig ha störst betydelse är i sammanhang med 
större summor, som för exempelvis fastighetsmäklare eller bankmän. Då 
tidigare forskning i detta sammanhang mätt hur utseendet påverkar förtroendet 
för en säljare och genom detta försäljningen, har vi valt att se närmare på fyra 
specifika attribut som samtliga visat sig ha en betydande påverkan på 
förtroendet. Skäggväxt, smink, piercingar och tatueringar. 
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2.3 Attribut 

2.3.1 Skäggväxt (allmänt) 
Skäggväxt är det attribut ovanför nacken som klart skiljer mellan män och 
kvinnor då män har skäggväxt och inte kvinnor. Dixson & Vasey (2012) förklarar 
att vi människor alla har otydliga hår på våra kroppar och således även i 
ansiktet, både män som kvinnor, men att det på grund av våra olika kroppars 
utveckling endast på män blir grövre hårstrån på haka och hals. Randall (2008) 
benämner dessa hårstrån som ”slutliga” (terminal), då de efter puberteten 
förändrats från de otydliga hårstrån vi alla har till grövre hår som syns mer. 
 
Dixson & Vasey (2012) talar för att skägget, som en form av kroppsbehåring, 
genom tiderna har haft en påverkan på kvinnors val av män på det sexuella 
planet då det troligt kan kopplas till maskuliniteten och därigenom mannens 
förmåga att försvara familjen. Dixson & Vasey (2012) jämför Blanchards (2010) 
studier som talade för att det kunde utvecklats som ett slags ytterligare skydd 
mot slag mot käkbenet men ser studien av Zahavi & Zahavi (1997) som 
motarbetar detta argument med en fiendes förmåga att greppa skägget som 
rimlighet att detta inte bör stämma. Oavsett det exakta ursprunget till varför 
skägget ses som ett ökande av den generella manligheten på ett aggressivt 
sätt menar Dixson & Vasey (2012) att det bevisats att skägg har en förmåga att 
i många kulturer ge sådana signaler. I Dixson & Brooks (2013) studie 
konstaterades det att en man med mycket skägg var den som associerades 
som den bästa föräldern, men Dixson & Brooks (2013) slutsats kring detta var 
att skägget visade på att mannen var mer lämplig att försvara sin familj än att 
vara en bra förälder på ett trivsamt sätt. Ett samband mellan ett stort skägg eller 
stort käkparti har enligt Stirrat & Perrett (2010) funnits som styrker åsikter kring 
aggressivitet och förmågan att försvara familjen, men inte att vara en bra 
förälder på det känslomässiga planet. 
 

2.3.2 Förtroende och försäljning 
Olika typer av skäggväxt har tendenser att utstråla olika personlighetsdrag och 
signalement. Pellegrini (1973), Reed & Blunk (1990) och Freedman (1969) 
visar i sina studier att mer skäggväxt har visat sig vara mer attraktivt för kvinnor 
samtidigt som Muscarella & Cunningham (1996) och Neave & Shields (2008) i 
sina studier talar för att det snarare är en lätt skäggstubb som kvinnor anser 
vara mest attraktivt. Dixson & Brooks (2013) får i sin studie fram att det i 
dagsläget är något grövre skäggstubb som kvinnor ser som mest attraktivt hos 
män. Man kan genom detta se att det genom tider och kulturer finns en bred 
förändring vad som ses som attraktivt, men att det fortfarande är relevant vilken 
nivå på skäggväxten män har, ur kvinnors perspektiv, vid dömandet av just 
deras attraktivitet. Då vi människor genom historien sett på skäggväxt på olika 
sätt menar Dixson & Vasey (2012) således även att vi därigenom skapar 
förtroende för män med olika skäggväxt på olika sätt. 
 
Skäggväxten brukar uppmärksammas i olika stadier: Slätrakad, lätt 
skäggstubb, grov skäggstubb och helskägg. Dixson & Vasey (2012) talar för att 
förändringen kring maskuliniteten och attraktiviteten som skägg kan innebära 
har stor påverkan på hur vi uppfattar män. Det har också visats att män och 
kvinnor ser olika på mängden skägg. Män brukar värdesätta en grövre 
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skäggväxt mer än vad kvinnor gör och ser manligheten som en viktigare faktor 
än vad kvinnor gör (Dixson & Brooks, 2013). 
 
Kenny & Fletcher (1973) får i sin studie motbevis mot sin hypotes att män med 
mer skägg skulle betraktas som mindre förtroendeingivande än renrakade. 
Stirrat & Perrett (2010) visar i sin studie att mindre skäggväxt och därigenom 
mer framhävande av käkbenen skapar en högre grad av förtroende. Söderlund 
(2012) framhäver att det stadie av skägg som uppfattas som mest positivt 
gynnande vid dömande av människors personlighet och förtroende är lätt till 
grov skäggstubb. Bakmazian (2014) visar i sin studie att skäggväxt har en stor 
påverkan på människors syn på förtroendet och att mer skäggväxt ofta innebär 
ett ökat förtroende. Man kan således konstatera att det över åren skett en stor 
förändring på vilken nivå av skäggväxt som är mest fördelaktig vid dömandet 
av förtroendet. 
 
Sirdeshmukh, Singh, & Sabol (2002) talar för att inom försäljning kan 
skäggväxten i och med förtroendegraden ha en avgörande påverkan på 
huruvida en försäljning kommer att genomföras. En kunds osäkerhet av 
förtroendet mot försäljaren kan enligt Sirdeshmukh, Singh, & Sabol (2002) 
förändras helt beroende på kundens associationer till den mängd skäggväxt 
säljaren har. Bakmazian (2014) menar på att det som säljare bör vara 
fördelaktigt att spara ut sitt skägg för fördelaktigare säljresultat. Bakmazian 
(2014) menar dock att det är viktigt för en säljare att hålla skägget välvårdat, 
oavsett längd eller mängd. 
 

2.3.3 Smink (Allmänt) 
Olika former av smink har enligt Narang (2014) funnits länge i vårt samhälle. 
Inte bara som ett sätt för kvinnor att förhöja eller förändra sitt utseende utan 
användes även redan 4000 före Kristus som ett sätt att, enligt dåtidens 
resonemang, förbättra synen och motverka mörka andar i det forna Egypten. I 
det forna Grekland och Romarriket användes smink som ett sätt att visa upp 
sin makt och förmögenhet. Desto rikare man var desto mer smink användes. I 
det moderna samhället drar Narang (2014) däremot slutsatsen att den 
huvudsakliga anledningen till användandet av smink är för att öka uttryck för 
attraktivitet, kvinnlighet och sexighet. 
 
Cash (1989) har undersökt människors uppfattning av smink. Resultatet visade 
att männen som deltog i undersökningen ansågs inneha en positivare 
uppfattning av en kvinna som använde smink än av en som inte använde smink. 
Samtidigt visades det att personerna som var sminkade ansåg sig själva som 
vackrare när de fick bedöma fotografier på sig själv med smink på än fotografier 
där de inte var sminkade. Mulhern, Fieldman, Hussey, Lévêque, & Pineau, 
(2003) bekräftar i deras studie att både män och kvinnor ansåg sminkade 
kvinnor som mer attraktiva med smink än motsvarande kvinna utan smink. 
 

2.3.4 Förtroende och försäljning 
Cox & Glick (1986) visar i sin undersökning att det inte alltid är en fördel för 
kvinnor att bära smink. Det visas i deras studie att attraktiviteten och utseendet 
generellt uppfattas mer positivt med smink, men gällande frågor kring 
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kompetens kunde en större mängd smink snarare leda till att kvinnans 
kompetens ansågs som lägre vid kvinnodominerade yrken. Vid mer 
könsneutrala yrken visades det mot att det inte gjorde någon skillnad alls 
gällande uppfattningen av kompetens. För att styrka förtroendegraden menar 
Narang (2014) att det trots att kvinnors attraktivitet anses öka med ökad 
sminkning, bör kvinnor hålla en måttlig grad på sminkningen när det kommer 
till yrkeslivet. Narang (2014) diskuterar att det troligtvis är de fortsatta 
stereotypiska roller vi har i vårt samhälle som gör att en överdrivet sminkad 
kvinna kan vara svårt att ta seriöst, som om hon försöker dölja sig själv bakom 
sminket likt en fasad. Således visar en kvinna med mindre mängd smink på 
mer självförtroende och att man vill bli mer uppfattad som den man är än endast 
hur man ser ut. 
 
Etcoff, Stock, Haley, Vickery, & House (2011) konstaterar i sin studie att smink 
kan ha en positiv påverkan på förtroendet vid ett absolut första intryck under 
250 millisekunder, men att det efter detta snarare visar sig sänka nivån av 
förtroende. Etcoff, Stock, Haley, Vickery, & House (2011) använder sig i sin 
studie av fyra olika nivåer av smink: Inget smink, neutral, professionell och 
glamorös. Det konstateras att den sminknivå som oavsett attraktivitet inger 
mest förtroende, både under och efter det första intrycket, är en neutral 
sminkning. Den glamorösa sminkningen bibehåller attraktiviteten bäst men 
betraktas konstant som något mindre förtroendegivande genom hela studien. 
 
Workman & Johnson (1991) visar i sin studie ytterligare ett exempel på att 
kvinnors attraktivitet ökar med sminkning, och samtidigt att bilden av kvinnans 
moral förändras negativt med överdriven sminkning. Detta går hand i hand med 
studierna gjorda av Narang (2014) och Cox & Glick (1986) vilket gör att vi drar 
slutsatsen att det finns en tydlig negativ inverkan på förtroendet hos en 
yrkeskvinna som sminkar sig mer än vad som känns rimligt i situationen. 
Samtliga studier tyder på att det för en yrkeskvinna är moral- och 
förtroendehöjande att hålla sminket på en neutral nivå, för att det inte ska ta 
över kvinnans professionalitet som person. 
 
Dessa samlade studier är tydligt överens om att attraktiviteten ökar med 
sminkning hos kvinnor men att förtroendet sjunker, speciellt i 
yrkessammanhang. De yrkessammanhang som nämns är till störst del som 
företagsrepresentant och som ett företags ”ansikte utåt”. Av det kan vi dra 
slutsatsen att detsamma finns att gälla även inom försäljningsyrket som har 
fokus på kundkontakt och kundrelationer. 
 

2.3.5 Ansiktspiercingar (Allmänt) 
Koziel, Kretschmer, & Pawlowski (2010) förklarar att piercingar genom olika 
tidsepoker och kulturer alltid haft en stor roll vid människors val av 
kroppsdekorationer. Piercingar har enligt Koziel, Kretschmer, & Pawlowski 
(2010) använts både som skönhetspåverkan och som olika slags 
statussymboler eller visat på medlemskap inom vissa subkulturer.  
 
Vidare menar Koziel, Kretschmer, & Pawlowski (2010) att piercingar i 
modernare tider mest används antingen som en rebellisk symbol eller som ett 
sätt att höja sin attraktivitet. Då det inte alltid framgår vilket av de två som är 
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avsett med piercingen har det således lett till att människor stereotypiskt kan 
tolka en piercing något rebellisk och negativt, vilket kan ha en stor påverkan på 
förtroendet mellan människor. 
 
Lipscomb, Jones & Totten (2008) tar i sin studie fram bevis som talar för att 
26.3% av manliga och 56.8% av kvinnliga av 496 studenter i USA på 14 olika 
universitet har antingen piercingar eller tatueringar som kroppsutsmyckning. 
Totten, Lipscomb, & Jones (2009) menar i sin uppföljande studie att piercingar 
har en tendens att ge ett aggressivt, ”tufft/rått” (”tough”) intryck eller ett generellt 
sämre intryck. Detta intryck upplevdes däremot vid jämförelse mellan män och 
kvinnor som något mer neutralt på kvinnor. Lipscomb, Jones & Totten (2008) 
menar vidare på att dessa signaler som sänds ut kan vara negativa vid yrken 
med kundkontakt. ”The present data suggest that these individuals may not be 
viewed favorably by consumers.” (Totten, Lipscomb, & Jones, 2009, s. 53). 
 

2.3.6 Förtroende och försäljning 
Seiter & Sandry (2003) drar slutsatsen att örhängen kan vara ett hinder, 
generellt, för att få anställning. Däremot påpekar Seiter & Sandry att den största 
negativa påverkande piercingen i deras studie var en piercing i näsan. 
Cipolletta, Faccio, & Berardi (2010) visar i sin studie med över 10,500 personer 
att fler än 10 % av Englands befolkning har piercingar utöver örhängen. Seiter 
& Sandry (2003) menar på att då näspiercingar till skillnad från örhängen inte 
kan döljas av håret och enklare kunde ge rekryteraren möjlighet att dra negativa 
slutsatser gällande arbetssökandens karaktär, sociala kompetens, 
anställningsmöjlighet och förtroende. Denna effekt visades större för män med 
piercingar än för kvinnor. Däremot menar Seiter & Sandry på att en näspiercing 
har visats ge intryck av att personen är mer utåtriktad, mer vågad att stå för 
sina åsikter och vara sig själv. 
 
Seiter & Sandry (2003) talar däremot för att piercingar uppfattas olika i olika 
situationer och sammanhang. En reaktion över en persons piercingar kan 
uppfattas som helt normala i det civila livet, men när det exempelvis är en 
kundkontakt som lett till mötet kan piercingar uppfattas som rebelliska och 
oansvariga. Seiter & Sandry (2003) menar på att piercingar är ett sätt för oss 
att förändra vårt utseende för att visa vem vi är, vad vi står för och i vissa fall 
vad vi har för åsikt gällande vissa frågor men att det är dessa uttryck som kan 
ses störa kundrelationen vid en försäljningssituation. Det blir mer och mer 
vanligt med piercingar och kroppssmyckning, men fortfarande ser Seiter & 
Sandry (2003) att ansiktspiercingar lätt kan uppfattas som något negativt 
kopplat till förtroendet. 
 
Totten, Lipscomb, & Jones, (2009) ser i sin studie att 72.7 % av respondenterna 
ansåg att piercingar var attraktivt på kvinnor och 19.3 % ansåg att det var 
attraktivt på män. Schorzman, Gold, Downs, & Murray (2007) visar i sin studie 
att 78 % av deras 100 respondenter ansåg att piercingar bidrog till ett ökande 
av attraktiviteten. Swami et al., (2012) däremot ser ett mönster som talar för att 
ansiktspiercingar sänker attraktiviteten. Man kan se ett samband vid dessa 
studier att de mer utstickande typerna av piercing, som i näsa eller läpp, har 
tendens att minska attraktiviteten. Detta samband kan kopplas till Koziel, 
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Kretschmer, & Pawlowskis (2010) diskussion om hur vi ser dessa piercingar 
som mer rebelliska. 
 
Söderlund (2012) och Swami et al., (2012) talar för att då den sociala norm som 
rubbas med piercingar, då de är en direkt modifikation av kroppen, kan ge stor 
påverkan på förtroendet. Det blir mer och mer vanligt med piercingar och 
kroppssmyckning, men fortfarande ser Seiter & Sandry (2003) att 
ansiktspiercingar lätt kan uppfattas som något negativt kopplat till förtroendet. 
Inom försäljningsyrket finns det ofta klädkoder som hindrar personer från att 
bära piercingar och då den generella vetenskapliga bilden på piercingar 
gällande förtroende är relativt negativ är det intressant att leta ett samband. 
 

2.3.8  Tatueringar (Allmänt) 
Tatueringar har i alla tider och i de flesta kulturer varit både känts till och varit 
en vanlig del av kroppsmodifikationer (Swami & Furnham 2007). Tatueringar 
har i äldre tider använts som både utsmyckning, av kultur- eller religionsskäl 
och som en form av tecken på att man är del av ett visst sällskap eller förening 
(Koziel, Kretschmer, & Pawlowski 2010). Koziel & Sitek (2013) förklarar att 
tatueringar blir mer och mer vanliga bland människor, och därigenom mer och 
mer accepterat. Även Söderlund (2012) talar för att det skett en klar ökning av 
tatuerade människor. Framför allt, menar Antoszewski, Sitek, Fijałkowska, 
Kasielska & Kruk-Jeromin (2009), har tatueringar börjat vara vanliga i lägre och 
lägre åldrar. 
 
Antoszewski, Sitek, Fijałkowska, Kasielska & Kruk-Jeromin (2009) talar för att 
tatueringar är vanligare på män än på kvinnor och att det oftast görs för att 
stärka sin individualitet, snarare än att det endast görs för att höja 
attraktiviteten. I sin studie på 968 personer visade det sig att 36.8 % av kvinnor 
och 63.2 % av män hade minst en tatuering. Koziel, Kretschmer, & Pawlowski 
(2010) försökte i sin studie visa på att tatueringar användes endast för att höja 
attraktiviteten, men lyckades inte finna tillräckligt stöd för sin hypotes. 
 

2.3.9 Förtroende och försäljning 
Totten, Lipscomb, & Jones (2009) visar i sin studie att tatueringar, precis som 
piercingar, har en tendens att skapa en ökad attraktivitet. Däremot, menar 
Totten, Lipscomb, & Jones (2009), har tatueringar en stark påverkan på hur vi 
uppfattar personlighetsdrag. Vid synliga tatueringar kan förtroendet sänkas, 
och vid exempelvis försäljningsyrken är detta mer påtalat. Det finns många 
företag, speciellt inom yrken som hanterar kundkontakt, som har restriktioner 
mot att ha synliga tatueringar.  
Söderlund (2012) talar för att dessa klädkoder kan vara problematiska mot 
personer eller säljare med tatueringar, då en tatuering till skillnad från en 
piercing inte går att ”ta ut”. Dean (2010) talar vidare för resonemanget att det 
finns olika nivåer av tolerans kring tatueringar i olika branscher, men lyfter 
främst fram säljyrket som ett yrke där det har stor negativ påverkan. 
 
Totten, Lipscomb, & Jones (2009) talar för att oavsett huruvida man ser 
tatueringar som något som ökar attraktiviteten har vi människor svårt att sluta 
döma personer utifrån våra stereotypiska tankar och utifrån detta dömer vi 
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deras personligheter. Totten, Lipscomb, & Jones (2009) menar på att 
tatueringar är ett typiskt attribut som har tendens att skarpt sänka förtroendet 
mellan människor, om det är en utstickande tatuering. Det kan, menar Totten, 
Lipscomb, & Jones (2009) med utstickande vara en ovanligt formad tatuering 
eller framför allt en som är placerad på ett mer ovanligt ställe där den inte går 
att dölja, exempelvis på halsen eller i ansiktet. 
 
Då en tatuering är permanent och inte går att radera dömer vi lättare personen 
som har den utifrån tatueringen, då denna person valt den som något 
permanent för livet. Dean (2010) visar i sin studie att varken unga eller äldre 
respondenter anser att det är lämpligt för tjänstemän eller säljare att ha synliga 
tatueringar. Speciellt säljare inom branscher som handhar större summor 
pengar. De äldre respondenterna i Deans (2010) studie talade även för att 
tatueringar kunde ge sken av lägre intelligens, men detta var något som den 
yngre respondenterna inte kunde hålla med om. 
 
Den främsta faktorn som Dean (2010) lyfter fram i sin studie som påverkades 
negativt av tatueringar var förtroendet. Då vi människor har olika uppväxter 
med olika kulturella skillnader gällande hur man ska se på tatueringar ser Dean 
(2010) det som relativt väntat. Förtroendet är viktigt för att vi ska kunna låta en 
säljare sälja åt oss eller för att låta en banktjänsteman hantera våra pengar. Av 
detta kan man konstatera att tatueringar har en stor påverkan på förtroendet, 
och att det också vid försäljning, framförallt av dyrare produkter, kan ha stor 
påverkan huruvida en affär genomförs eller inte. 

2.4 Slutsats 
Då försäljning och marknadsföring modernt fokuserar mer på att bibehålla en 
god relation mellan säljare och kunder och långsiktiga affärer än att nå snabba 
avslut och leta nya kunder har förtroendet mellan parterna stor betydelse för 
affären (Swan, Bowers, & Richardson, 1999 och Casielles, Álvarez, & Martín, 
2005). Nicholson, Compeau, & Sethi (2001)  menar på att tycket mellan 
försäljare och köpare kan avgöra om en affär genomförs.  
 
Oakes (1990) talar för att förtroendet i sig kan vara en helt avgörande faktor. 
Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) menar även de på att 
en försäljningssituation utan förtroende mellan parterna aldrig är att föredra, då 
det kan leda till att någon av parterna kan känna sig lurad eller utnyttjad av den 
andra parten, vilket i sin tur leder till att fortsatta affärer förhindras. 
 
Salter, Mixon Jr, & King (2012), McFarland, Challagalla, & Shervani (2006) och 
(Ahearne, Gruen, och Jarvis, 1999) visar i sina studier att ett attraktivt utseende 
kan vara fördelaktigt för en försäljare då det som, stereotypiskt menat, ”Vad 
som är vackert, är bra”. Bower & Landreth (2001) däremot talar för att ett allt 
för attraktivt utseende kan avskräcka vissa kunder då de kan känna sig 
underlägsna försäljaren. Speciellt ansiktet och dess utseende har visats ha 
störst påverkan. Söderlund (2012) menar på att människor ofta föredrar de 
personer med liknande drag som vi själva har. 
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Man kan se ett samband kring vår fyra utvalda attribut och hur de kan påverka 
förtroendet vid försäljningssammanhang. Olika människor dömer skägg på 
olika sätt och har därmed svårare eller lättare att skapa förtroende för män med 
olika mängd skäggväxt helt beroende egna åsikter. Tillhörande skägg är det 
väldigt “modernt” just nu. Skägg är även det enda “naturliga” attributet, vilket 
talar för att det påverkar minst. Forskningen talar för att skäggväxt är det attribut 
som har förändrats mest kring påverkan av förtroendet då det påverkas av 
mode i större grad än de övriga attributen (Bakmazian, 2014). Till detta kan 
man se att människors olika preferenser till olika typer av skäggväxt kan ha en 
direkt påverkan till huruvida man får förtroende för säljaren eller inte. 
 
Smink är något som är vanligt förekommande utifrån våra observationer. Det 
är oftast ovanligare att kvinnor inte använder smink än att de gör det, till viss 
grad. Däremot kan en för stor mängd smink ha negativ påverkan på förtroendet 
för en yrkeskvinna då det kan ses ta bort fokus från hennes professionalitet. 
Nivåerna kan således vara väldigt avgörande. Etcoff, Stock, Haley, Vickery, & 
House (2011) och Narang (2014) visar på att inom försäljning kan det vara 
fördelaktigt för kvinnor att lägga nivån av smink på ett relativt neutralt plan för 
att förstärka förtroendet. 
 
Ansiktspiercingar har en tendens att ge en bild av att vara utstickande och 
rebellisk. Vid försäljningssammanhang har det visat sig att det sällan är 
fördelaktigt då rebellstereotypen ger ett mindre förtroendegivande intryck. 
Öronpiercingar är mer vanliga och vardagliga och därmed mer “accepterade”, 
vilket leder till vårt val att använda oss av en näspiercing vid undersökningen.  
 
Tatueringar är trots det faktum att det funnits i vår värld länge och varit del av 
många kulturer något som vi lätt dömer varandra genom. Det finns många 
stereotypiska bilder av yrkesmän med synliga tatueringar som är accepterade, 
som hantverkare och inom fysiskt krävande yrken och yrken där det inte 
upplevs accepterat, som vid försäljning eller hanterandet av större summor 
pengar (Dean, 2010). Tatueringar är även det enda attributet som inte går att 
“ta av” eller “ta bort”, vilket förstärker åsikterna om det. Tatueringar är ett 
“livsbeslut” som alltid finns kvar. 
 
Totten, Lipscomb, & Jones (2008/2009), Seiter & Sandry (2003) och Dean 
(2010) har ett gemensamt synsätt på synliga piercingar och tatueringar vid 
försäljningssituationer som har stark koppling till människors individuella 
preferenser till de båda. Då det kan upplevas som något rebelliskt att pierca 
eller tatuera sig har det en tendens att vara negativt vid skapandet av 
förtroendet, oavsett om man själv har tatuering eller piercing.  
 
En aspekt som har stor påverkan på huruvida de olika attributen på en säljare 
påverkar förtroendet hos kunden är vilken ålder kunden har. Det är 
genomgående tydligt genom både forskning och egen erfarenhet att det är mer 
eller mindre modernt med skägg, piercingar, tatueringar eller olika sminkningar 
beroende på ålder och kön. 
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2.5 Forskningsfrågor 
Utifrån den forskning vi studerat och analyserat kring våra variabler och hur 
dessa påverkar förtroendet mellan försäljare och kunder har vi ställt upp fyra 
forskningsfrågor som vi ser som en god grund för att kunna fastställa ett svar 
på vårt syfte med denna uppsats. 
 

 Hur mycket påverkar skäggväxt förtroendet vid försäljning? 
 

 Hur mycket påverkar nivån av smink förtroendet vid försäljning? 
 

 Hur mycket påverkar en ansiktspiercing förtroendet vid försäljning? 
 

 Hur mycket påverkar en tatuering ovan nacken förtroendet vid 
försäljning? 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras våra metodval för vår undersökning. Vi beskriver valet av 

kvantitativ metod och vårt tillvägagångssätt. Därefter beskriver vi vår analysmetod och 

slutligen förklarar vi två inom kvantitativ forskning viktiga kvalitetsmått, reabilitet och 

validitet. 

 

3.1 Val av undersökningsdesign 
Vi har valt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt vid vår studie. Med 
deduktivt tillvägagångssätt menas att vi har en utgångspunkt från tidigare 
forskning och teorier, vilket vi sedan genom vår empiriska studie jämför med 
hur teorierna fungerar i praktiken (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
 
Det finns ett genomgående mönster kring forskares val av metod för att studera 
hur de olika attributen påverkar vilken syn vi har på varandra. Det är en klar 
majoritet har använt sig av kvantitativa studier med hjälp av foton med olika 
grader av de olika attributen. Skägg mäts ofta i en skala mellan slätrakad och 
helskägg (Dixson & Vasey, 2012: Kenny & Fletcher, 1973; Neave & Shields, 
2008), piercingar och tatueringar mäts med eller utan kroppsmodifikation 
(Cipolletta et al., 2010; Seiter & Sandry, 2003; Swami et al., 2012) och smink 
mäts på en skala från osminkad till tungt/glamoröst sminkad (Cox & Glick, 1986; 
Etcoff et al., 2011; Workman & Johnson, 1991). 
 
Det finns ett tydligt mönster att den kvantitativa metoden valts för att kunna se 
effekten av de olika attributen ur ett större perspektiv, då det i samtliga studier 
diskuteras att vi alla människor har olika åsikter och preferenser till de olika 
attributen. Även homofilihypotesen som Söderlund (2012) lyfter fram som talar 
för att vi tycker om sådana attribut hos andra som vi själva har är viktigt att ta 
hänsyn till då de som själva har de olika attributen kan tyckas uppskatta dem 
mer. 
 
Under vår teoristudie har vi funnit att en stor del av studierna inom förtroende 
och de olika aspekterna kring hur våra attribut påverkar vår uppfattning om 
varandra använder sig av surveyundersökningar och enkäter genom 
kvantitativa undersökningar (se exempelvis Dixson & Brooks 2013, Walker 
Naylor 2007, Lennon & Miller 1984, Bakmazian 2014, Etcoff, Stock, Haley, 
Vickery, & House 2011, Seiter & Sandry 2003).  
 
Vår syftesformulering menar på att vi ska analysera sambandet mellan attribut 
och förtroende vid val av försäljare som tillhandahåller tjänster och produkter 
av meriterad karaktär. För att finna ett svar mot detta syfte har även vi således 
valt att genomföra en enkätundersökning. Forza (2002) beskriver en 
enkätundersökning som en form av surveyundersökning innebärande 
insamling av information från individer om dom själva eller de sociala grupper 
de tillhör genom exempelvis olika former av frågeformulär. Flynn, Sakakibara, 
Schroeder, Bates, & Flynn (1990) talar för att frågeformulär är ett bra sätt att 
nå allt från individer, grupper, divisioner och bolag på olika nivåer. En 
enkätundersökning ger oss inte möjlighet att på djupet undersöka förhållandet 
mellan förtroendet och valet av försäljare, men det ger oss en möjlighet att nå 
en större mängd människor för att kunna undersöka samband med stor bredd. 
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Då enkätundersökningar är grundade på statistik, numeriska data och 
relationen mellan teori och forskning är det tillika ett kvantitativt forskningssätt 
(Bryman & Bell, 2011). Forza (2002) hänvisar till Hair et al., (1992) som talar 
för att den kvantitativa forskningen kan tolkas mer exakt, då den förhåller sig till 
siffror och inte ord och åsikter.  
 
Den forskning vi studerat som också i sina undersökningar visar på kopplingen 
mellan de variabler vi valt, de attribut vi valt och förtroende har i regel mellan 
100 och 200 respondenter. Viss kvantitativ forskning har använt sig av fler 
respondenter, och vissa mindre. Som exempel har Sieter & Sandry (2003), 
Etcoff et al, (2011), Bakmazian, 2014), Lennon & Miller, (1984), Walker Naylor, 
(2007) och Dixson & Brooks, (2013) ett medelvärde på 209 respondenter (Se 
tabell nedan). Dixson & Brooks, (2013) har i detta fall 528 respondenter genom 
sin internetenkät vilket kraftigt höjer medelvärdet. Utifrån detta medelvärde och 
med våra resurser och vår tidsbegränsning fastställt att nivån för vår uppsats 
rimligt bör nå 100 respondenter. Efter vår insamling av empiri nådde vi totalt 
108 respondenter. 
 

Författare Antal respondenter Totala respondenter 

Sieter & Sandry (2003) 93+101 194 

Etcoff et al., (2003) 149+119 268 

Bakmazian (2014) 21 21 

Lennon & Miller (1984) 81 81 

Walker & Naylor (2007) 163 163 

Dixson & Brooks (2013) 177+351 528 

Totalt: 1255 1255 

Dividerat med antal: /6 /6 

Medelvärde respondenter: 209st 209st 

Tabell 3.1 Medelvärde respondenter tidigare forskning (Egen) 

3.2 Population och Urval 
 

3.2.1 Population 
Populationen i vår undersökning består av människor som varit delaktiga i ett 
bostadsköp där en fastighetsmäklare har varit inblandad som mellanman. Med 
delaktiga i ett bostadsköp menar vi människor som någon gång genomfört ett 
köp, försäljning av bostad, har genomfört ett inbokat möte eller har varit delaktig 
på en bostadsvisning. Vi har valt att genomföra undersökningen i Gävle 
kommun. Med totalt antal invånare kvalificerar sig Gävle på en sextonde plats 
av totalt femtio kommuner i Sverige (SCB, 2014). 
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I Gävle kommun bor det både män och kvinnor cirka 97 000 människor i 
blandade åldrar (SCB, 2014). Under 2014 genomfördes det cirka 850 
bostadsrättsförsäljningar, 420 småhus och 75 fritidshus försäljningar i Gävle 
kommun. Totalt gjordes det i hela Sverige under 2014 antalet försäljningar på 
bostadsrätter 87635st, villor 43986st och fritidshus 7688st (Mäklarstatistik, 
2015). Av dessa försäljningar så var det i genomsnitt runt 91 % av 
bostadsförsäljningarna som utfördes med hjälp av en registrerad 
fastighetsmäklare i Sverige (Mäklarsamfundet, 2014).  Av detta kan man göra 
en uppskattning att totalt sätt genomfördes cirka 1200 bostadsförsäljningar 
med en registrerad fastighetsmäklare i Gävle kommun 2014. 
 

3.2.2 Urval 
Bland de 97 000 invånare i Gävle kommun visar SCB (2014) även att cirka 60 
000 personer är i åldrarna mellan 18-65. Trost (2012) menar att det är nästintill 
omöjligt att kunna samla in data från alla representanter i en önskvärd 
population. Vi har valt att bortse från personer under 18 år och personer som 
överstiger 65 år då vi ser det som en lämplig avgränsning, mellan 
myndighetsåldern och pensionsåldern. Trost (2012) utvecklar och menar att 
det skulle bli för komplicerat och för kostsamt att dela ut enkäter till en 
population som kan uppgå till flera tio tusen om inte även över hundratusen 
invånare. Banerjee & Chaudhury (2010) anger att urvalet i en undersökning 
hamnar vanligtvis i hur genomförbar forskningsstudien blir gentemot resurser 
och den begränsade tidsaspekten som blivit framtagen. Detta medför att en 
studie genomförs på ett urval av invånare snarare än en hel population. Vid 
urvalet ur en population är det betydelsefullt att föreslå en användbar definition 
av invånare som ska studeras. Definitionen kan begränsas att hamna till ett 
visst yrke, åldersgrupp eller kön. Invånarna måste vara helt fastställda så att 
det blir klart och tydligt vad som inräknas och vad som utelämnas (Banerjee & 
Chaudhury, 2010). 
 
Med anledning av detta samt att vi anser att hela Gävle kommuns invånare blir 
för stor population att efterforska har vi valt att följa Trost (2012) och Banerjee 
& Chaudhury (2010) rekommendation och samlat in data utifrån ett urval av 
Gävle kommuns invånare, därför blir valet att förhålla oss till en åldersgrupp 
mellan 18-65 år. För att begränsa oss än mer så har vi valt som huvudfokus att 
nå ut till invånare mellan åldersgruppen samt någon gång har varit delaktiga i 
ett bostadsköp eller bostadsförsäljning. Vi är medvetna om att det kan bli svårt 
att nå personer som nyligen har utfört en bostadsaffär därför har vi valt att nå 
fram till invånare som någon gång varit delaktiga på visning och haft ett möte 
med en fastighetsmäklare. Utöver har vi även valt att räkna med de 
respondenter som svarade nej på enkäten om de har varit delaktiga i en 
bostadsförmedling. Detta för att vi vill se om det finns skillnader och likheter 
med tankesättet hur en fastighetsmäklares förtroende kan påverkas av 
personer som inte har någon erfarenhet av tidigare bemötande av en 
fastighetsmäklare. 
 
En viktig aspekt enligt Banerjee & Chaudhury (2010) är att det urval man går 
efter kan bli generaliserbart gentemot den utvalda populationen. För att skapa 
en stark generaliserbarhet till svaren är det viktigt att få ner skevheten i sin 
population för att ge ett sådant representativt urval som möjligt (Bryman & Bell, 
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2011). Ett skevt urval menar Bryman & Bell (2011) innebär att populationen inte 
blir tillräckligt representativt.  
 
För att undvika skevhet är det viktigt att nå fram till områden där det finns stora 
möjligheter att de invånare man letar efter är tillgängliga (Bryman & Bell, 2011). 
De respondenter som besvarar enkäten bör inte gå mot att bli ett styrt urval. Ett 
styrt urval innebär att endast ta svar från respondenter fastighetsmäklare som 
redan är inne i branschen. På så sätt skulle svaren med största sannolikhet att 
bli missvisande (Bryman & Bell, 2011).  
 
Vi har valt att förhålla oss till centrala delen av Gävle för att nå fram till våra 
respondenter, detta för att kunna få sådan bra generaliserbarhet till svaren som 
möjligt. För att tackla problematiken kring urvalet har vi valt att utföra ett 
slumpmässigt urval vid val av respondenter. Slumpmässigt urval innebär att i 
den population som man valt blir människor slumpmässigt tillfrågade att delta i 
enkätundersökningen. Detta medför att slumpens hjälp kommer att bli 
representativt för den större populationen (Esaiasson, 2012). Ett slumpmässigt 
urval bör i den kvantitativa undersökningen vara ett huvudalternativ i samband 
med de flesta undersökningar (Esaiasson, 2012). Esaiasson (2012) menar 
även på att ett slumpmässigt urval är överlägset bästa sättet att skapa ett 
resultat som kan generaliseras över en större population.   

3.3 Generaliserbarhet 
Den vanligaste kritiken enligt Esaiasson (2012) mot generaliserbarhet i 
kvantitativ forskning finns hos kvalitativa forskare. De rimliga slutsatser som 
dras av kvantitativa forskare anses inte finnas till grund på utgångspunkt av 
enstaka fall. Inom kvantitativ forskning tar Bryman & Bell (2011) upp 
generaliserbarhet som huvudfokus. Generaliserbarhet innebär att det 
undersökningsresultat som tagits fram måste kunna generaliseras till andra 
situationer och grupper. Bryman & Bell (2011) menar på att mätning är ett 
verktyg som bör användas inom den kvantitativa forskningen för att få fram en 
bra generaliserbarhet. I en enkätundersökning är ett slumpmässigt urval en 
teknik som kan anses som den viktigaste vid framtagning av generaliserbarhet 
(Bryman & Bell, 2011, Esaiasson, 2012). 
 
Slumpmässigt urval innehåller enligt Esaiasson (2012) inga slumpmässiga fel 
(systematiska fel) som kan beräknas. Icke slumpmässigt urval innehåller 
slumpmässiga fel (systematiska fel) som inte kan beräknas. Vi anser att på 
grund av användningen av slumpmässigt urval har vi minimerat och minskat 
risken för systematiska fel som inte kan beräknas. Detta medför enligt oss en 
större möjlighet till generalisering och att undersökningen även blir 
representabel för en större population. 

3.4 Bortfall 
Enligt Bryman & Bell (2011) är bortfall ett vanligt förkommande inom 
surveystudier. Ett bortfall blir vanligen kategoriserat när personer inte väljer att 
delta i den undersökning som förfrågan gäller. Bortfallens svarsprocent blir 
vanligen större vid användning av enkäter än vid kvalitativa intervjuer. Vid 
beräkning tar Bryman & Bell (2011) upp att svarsfrekvensen kan beräknas 
genom att ta antalet användbara enkäter dividerat med totala urvalet minus 
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medlemmar av urvalet som inte passar eller som inte går att få tag i. Detta 
multipliceras med talet hundra för att få fram en procentsats.  

 
Bild 3.1 Bortfall (Bryman & Bell, 2011) 

 
Den svarsprocent som uppkommer blir den andel inom urvalet som har valt att 
delta och besvara frågorna i enkätundersökningen (Bryman & Bell, 2011). 
Under vår undersökning så var det många personer som inte valde att delta i 
enkätundersökningen. Den vanligaste förklaringen till varför respondenterna 
inte valde att delta var på grund av tidspress. Under loppets gång försökte vi 
hålla koll på hur många personer som vi valde att tillfråga och sammanställa 
detta tillsammans med hur många personer som valde att delta i 
undersökningen. Vi uppskattade att antal tillfrågade respondenter till ca 630 
personer.  Av de 630 personer som blev tillfrågade fick vi användbara och klara 
svar från 108 personer. 
 
Detta resulterar att svarsfrekvensen i vår uträkning hamnar och ser ut enligt 
följande: 
 

 
Bild 3.2 Uträkning bortfall (Egen) 

 
Vi är medvetna om att 17 % kan uppfattas som en låg svarsfrekvens. Bryman 
& Bell (2011) anger att en accepterad svarsfrekvens bör hamna mellan 60 % 
och 70 %. En anledning till varför vi har fått en lägre procentsats tror vi beror 
på att människors vilja att besvara enkäter är väldigt låg. Men på grund av vår 
kostnadssituation och tidspress så fanns inte möjligheten att nå fram till fler 
personer än vad vi hade viljan att göra. Även om vi hade försökt att skapa en 
större kvantitet till förfrågningar anser vi att nå upp till 60 % blir svårt, taget ur 
vår situation. Bryman & Bell (2011) anger att det är viktigt att inse följderna med 
att få fram en låg svarsfrekvens men en viktig slutsats kring detta är att inte 
undvika enkätförfrågning på grund av osäkerheten till svarsfrekvensen. 
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3.5 Datainsamling 
För att samla in det empiriska data vi behöver för att svara på våra 
forskningsfrågor har vi utformat en enkät. Enkäten är utformad med en bild på 
en person som ska anses föreställa en potentiell mäklare, följd av frågor kring 
de variabler vi har för avsikt att mäta. Vi skapade och genomförde enkäten med 
hjälp av Google Forms.  
 
De modeller som användes till enkäten är en man (28 år gammal) och en kvinna 
(26 år gammal). De foton som används är tagna delvis på mannen med cirka 5 
veckor gammalt skägg, därefter slätrakat och delvis på kvinnan med neutral 
sminkning som därefter förstärker sitt smink och fotograferas igen. Både 
mannen och kvinnan bär en vit skjorta. Detta för att göra bilderna likvärdiga 
även vid den klädsel som syns. Det är även vanligt för fastighetsmäklare att 
använda sig av skjorta. Dean (2010) menar på att ett amerikanskt uttryck som 
används för tjänstemän (sjuksköterskor, revisorer, aktiemäklare, bankmän, 
fastighetsmäklare etcetera) är just ”White-collar worker”, då det är vanligt att de 
använder skjortor med vit krage. Både mannen och kvinnan ler med synliga 
tänder. 
 
Bilderna togs med kameran på en Iphone 6 från ett avstånd på ca 1 meter och 
en vit vägg användes som bakgrund. De olika bilderna redigerades i Photoshop 
CC (2014) där de klipptes ur från bakgrunden som gjordes helt vit, och bilderna 
formaterades till likvärdig storlek. På en av de slätrakade bilderna på mannen 
applicerades genom Photoshop en halstatuering och på en av de neutralt 
sminkade bilderna på kvinnan applicerades genom Photoshop en silverfärgad 
näspiercing. 
 
Anledningen till att vi utöver de fyra attribut som uppsatsen handlar om även 
väljer att ta med en slätrakad man och en neutralsminkad kvinna är för att 
kunna ha någon form av referensram att jämföra med. Van Leeuwen & Neil 
Macrae (2004) talar i sin forskning om stereotypiska försäljare som ska vara 
neutrala och för män hör det i sammanhanget till att vara slätrakad, proper och 
generellt professionell. 
 

3.6 Val av variabler 
Forskare talar för att förtroende inte bara skapas i sig, utan är uppbyggt genom 
olika komponenter och känslor som alla är olika vid olika scenarion och tillfällen. 
Inom försäljning är det visat att de vanligaste variablerna som kan kopplas till 
förtroende är expertis, tillförlitlighet, ärlighet, kundorienterad och att agera 
personligt (Se teorikapitel). Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, & Williams 
(2007) har byggt upp en modell kring dessa “Trust Builders” som gemensamt 
ligger som en grund för ett starkt förtroende inom försäljning och 
marknadsföring.  
 
Då vi vid tidigare forskning kan se att en likertskala (Likert, 1932), vanligtvis 
mellan antingen 0-5 eller 1-9, använts har även vi använt oss av detta. Matell 
& Jacoby (1971) diskuterar i sin studie valet av bredden på likertskalan. De 
anser att en rimlig bredd på likertskalan bör hållas mellan fem och sju punkter, 
men efter genomgång och diskussion kring olika skalor har vi skapat oss 
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uppfattningen att en bredare skala är att föredra, då den i sin tur snarare kan 
skalas ned vid behov. En för låg skala går aldrig att skalas upp då resultaten 
då skulle bli otydligare, och av den anledningen har vi valt att använda oss av 
en likertskala med punkterna 1-9 (Genomgång Kvantitativ metod, Jonas 
Kågström, 2015-03-26).  
 
Således har vi efter varje foto följdfrågor där respondenten på likertskalan 1-9 
bedömer på vilken nivå de olika variablerna upplevs. Vi har även till varje foto 
en enskild fråga hur respondenten upplever förtroendet i sig utifrån fotografiet.  

3.7 Ordningsföljd 
Trost (2012) förklarar att det är viktigt att man tänker på följden av frågorna i 
enkäten och att trots att man gärna ska blanda frågorna är det bra att visa på 
att man håller frågor som har med varandra att göra kopplade till varandra. Av 
denna anledning valde vi att ställa våra frågor till enkätbilderna på samma sätt 
och i samma följd, men att bilderna i sig inte skulle följa någon speciell ordning. 
Vid vår första utformning av enkäten hade vi en ordning där den slätrakade 
mannen och neutralt sminkade kvinnan var först och därefter attributen. Detta 
visade sig vid vår pilotstudie vara negativt, då respondenterna svarade mer 
negativt mot de bilderna med påverkande attribut mer än de annars menade 
att de skulle gjort. Detta för att de upplevde att de “förstod” vilka svar vi 
efterfrågade och svarade därefter. På grund av detta ändrade vi ordningen på 
bilderna så att det inleddes enkäten istället med en bild på kvinnan kraftigt 
sminkad, och därefter olika attribut och avslutningsvis bilderna på 
neutralsminkning och slätrakat.  
 

3.8 Förändringar 
Innan vi valde att färdigställa vår enkät valde vi ut ett dussin respondenter för 
att testköra enkäten. Respondenterna som svarade på enkäten kom sedan 
med konstruktiv kritik för att lättare kunna tolka de utvalda frågor som vi valt att 
använda oss av. Detta resulterade till att vi gjorde några ändringar på vår redan 
sammanställda enkät. De variabler som vi användes oss av i enkäten 
uppfattades hos vissa av de utvalda respondenter som svåra att tolka och 
uppfatta. Detta medförde att vi ändrade vår formulering på frågorna så att de 
variabler vi använt oss av lättare kunde sättas i kontext gentemot de frågor vi 
valde att använda.   
 
De slutgiltiga frågor som användes till enkätundersökningen blev således: 
 

1. Jag anser att denna person förmedlar/ger intrycket av att vara 
kunnig/kompetent? 

2. Jag anser att denna person förmedlar/ger intrycket av att sätta en kunds bästa 
före sitt egna? 

3. Jag anser att denna person förmedlar/ger intrycket av att vara tillförlitlig/pålitlig? 
4. Jag anser att denna person förmedlar/ger intrycket av att vara ärlig/ uppriktig? 
5. Jag anser att denna person förmedlar/ger intrycket av att vara engagerad? 
6. Jag anser att denna person förmedlar/ger intrycket av ett starkt förtroende?  
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3.9 Genomförande 
Vid utförandet av enkätundersökningen valde vi att gå ut i centrala Gävle för att 
försöka nå ut till olika respondenter. Vi startade utanför Gallerian nian i Gävle 
centrum för att sedan röra oss genom butiksområdet som sträcker sig mot 
Gävle centralstation. Centralstationen blev vår stoppunkt där vi sedan valde att 
vända om och upprepa förfrågningen. Vi ställde förfrågningarna enskilt för att 
nå ut till större kvantitet. Detta genomförde vi totalt under tre olika dagar vid tre 
olika starttider. De starttider som användes var tidigmorgon klockan 08:00, 
förmiddag klockan 10:30 och eftermiddag klockan 13:00. De olika starttiderna 
valdes för att försöka få en möjlighet till större variation bland de människor vi 
mötte. Respondenter som valde att delta i undersökningen genomförde 
enkäten på en surfplatta. De respondenter som inte hamnade under vår 
urvalsgrupp valdes sedermera bort.   

3.10 Analysmetod 
För att kunna bearbeta den empiri som vi har tagit fram valde vi att analysera 
våra resultat i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Genom 
SPSS valde vi att genomföra fyra analyser: Deskriptiv statistik, 
Korrelationsanalys, Klusteranalys och Faktoranalys. Det vanligaste och kanske 
mest använda analysprogrammet av kvantitativ data är enligt Bryman & Bell 
(2011) SPSS. 
 
Vissa av frågorna från enkäten var vi tvungna att förändra från text till siffror. 
Detta för att mjukvaruprogrammet tydligt skulle kunna läsa av data till de 
framtagna analyserna (Julie, 2013). Det frågor som vi förändrade om till siffror 
var kön och kontakt med mäklare. Kvinna kodades om till 1, man kodades om 
till 0. Vid valet av kontakt med mäklare fanns det i vår enkät valmöjligheten att 
välja mellan ja och nej. Ja kodades om till 1 och nej kodades om till 0. 
 

3.10.1 Deskriptiv statistik 
Deskriptiv statistik har som ändamål att få fram respondenternas 
genomsnittliga svar ur den empiriska studien. Förutom genomsnittliga svar ges 
även en standardavvikelse på de svar som getts utifrån respondenternas 
framtagna genomsnittliga svarsfrekvens (Julie, 2013, Bryman & Bell, 2011). 
Deskriptiv statistik påvisar även att samtliga svarsenkäter har blivit besvarad 
på ett korrekt sätt. ett felaktigt sätt skulle innebära att någon eller vissa frågor 
inte har blivit besvarad av respondenten (Julie, 2013). För att minimera risken 
att frågor inte skulle kunna bli besvarade har obligatoriska frågor skapats och 
på så sätt kunde inte respondenterna avsluta enkäten förens alla frågor hade 
blivit besvarade. 
 

3.10.2 Korrelationsanalys 
I vår korrelationsanalys (se Bilaga, Korrelationsanalys) efterfrågade vi endast 
om det fanns något signifikant samband mellan könsfördelningen bland svaren 
och om det fanns ett signifikant samband mellan attributen och variablerna. Vi 
kunde konstatera att det inte fanns något signifikant samband kring 
könsfördelningen bland svaren och kunde konstatera att det vid samtliga frågor 
kring våra valda attribut och variablerna fanns en signifikans på 0,01 och starka 
samband. Med detta har vi valt att inte analysera korrelationen vidare. 
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3.10.3 Klusteranalys 
Klusteranalys använder sig av ett antal olika matematiska uträkningar för att 
kunna sätta olika svar av liknande art till respektive kluster (Ketchen & Shook, 
1996).  Mjukvaruprogrammet SPSS läser in respondenters svar från empirin 
och sammanställer alla svar till olika grupper för att därefter skapa strukturer 
som kan sammankopplas i olika kluster. Ketchen & Shook (1996) anger att 
klusteranalysen inte tolkar eller förklarar den data som framtagits utan detta är 
någonting som forskaren själv måste göra för att lyfta fram intressanta 
anmärkningar. Klusteranalys tillhandahåller och påvisar rika beskrivningar från 
svarsresultaten (Ketchen & Shook, 1996). Klusteranalysen bör enligt Ketchen 
& Shook (1996) inte göras enskilt i en analysundersökning, för att få fram ett 
starkt tillit till analysen bör man kombinera klusteranalys med andra tekniker. 
Detta är någonting som vi har valt att göra utöver klusteranalys kommer vi att 
fortsätta analysera data med andra tekniker: Deskriptiv statistik, 
Korrelationsanalys och Faktoranalys. I och med att vi inte fann några samband 
mellan könen har vi därför valt att använda könsneutrala namn vid 
sammanställning av resultatet. 
 

3.10.4 Faktoranalys 
Faktoranalys är en teknik som används vid ett större antal variabler för att ta 
reda på om det finns någon benägenhet att grupper av variabler har samband 
med varandra (Bryman & Bell, 2011). För att hitta mönster och samband anger 
Trost (2012) att faktoranalys är en bra teknik att utnyttja då den beräknar 
samband mellan ett antal variabler för att tydligt se om det finns någon 
underliggande struktur. Faktoranalys används vanligen utifrån en likertskala 
som handlar om att ta reda på potentiella relationer mellan de varierande 
variabler som används (Flora & Curran, 2004). 
 
Henson & Roberts (2006) menar på att det finns olika regler vid valet av antal 
faktorer att bevara. Det mest vanligaste tillvägagångssättet är enligt Henson & 
Roberts (2006) att använda ett eigenvalue som har ett större värde än 1. 
Mjukvaruprogrammet SPSS lyfter fram alla faktorer som den kan hitta i en 
tabell. Härifrån kan man sedan välja ut de faktorer som ligger på ett eigenvalue 
över 1. Julie (2013 s.405) anger Eigenvalue som "ett mått av en faktor som 
representerar mängden av den totala variansen förklarat av denna faktor”. För 
att kunna hitta olika samband och mönster mellan de olika attributen har därför 
vi valt att utföra en faktoranalys. 
 

3.11 Kvalitetsmått 

3.11.1 Reliabilitet 
Bryman & Bell (2011) menar att reliabilitet handlar om överensstämmelse, 
följdriktighet och pålitlighet av ett mått på ett begrepp. Två faktorer som anses 
viktiga när man tar ställning om ett mått är reliabelt är stabilitet och intern 
reliabilitet. Stabilitet innebär att måttet över tid är så pass pålitligt att resultatet 
från urvalet inte skulle variera kraftigt om mätningen skulle upprepas och göras 
om. Mätning anses som en viktig del när man skapar undersökningar som 
bygger på kvantitativa studier, detta är själva idén med reliabilitet (Trost, 2012). 
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För att få fram inre överenstämmelse och följdriktighet används intern reliabilitet 
(Bryman & Bell, 2011). Intern reliabilitet anger hur pålitlig en respondentens 
poäng blir på en indikator relaterat till de andra indikatorer som blivit besvarade 
av respondenten. Mätning av intern reliabilitet kan göras med hjälp av 
Cronbach´s alpha (Cronbach, 1951). Detta är ett mycket vanligt förekommande 
mått vid mätning av intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011).  Cronbach’s mått 
varierar mellan 1 som innebär en bra inre reliabilitet och 0 som innebär ingen 
reliabilitet, detta kallas även för Alphakoefficienten (Cronbach, 1951, Bryman & 
Bell, 2011). 
 
För att en enkät ska bli tolkningsbar behöver den inte inneha en helt perfekt 
skala (Cronbach, 1951). För att nå upp till en acceptabel nivå anser Bryman & 
Bell (2011) att alphavärdet måste kunna säkerställas till 0,8 eller högre. Denna 
siffra blir således enligt Bryman & Bell (2011) en tumregel som man bör uppnå. 
 
Enigheten kring vilken siffra som bör anses acceptabel varierar påtagligt 
gentemot olika forskare. Shin (2000) menar på att om man uppnår ett 
alphavärde på 0,6 kan man anse att den inre reliabiliteten är godtagbar, men 
ett värde på 0,7 kan man se som en riktlinje som går mot att bli acceptabel. 
Gliem & Gliem (2003, s.87) hänvisar till George & Mallery (2003) som tar upp 
följande riktlinjer när det kommer att fastställa tänkbara förväntningar som bör 
uppnås. 
 

Alphakoefficient Inre reliabilitet 

>0,9 Utmärkt 

>0,8 God 

>0,7 Acceptabelt 

>0,6 Diskutabelt 

>0,5 Dåligt 

<0,5 Oacceptabelt 

 
Tabell 3.2 Riktlinjer reliabilitet (Gliem & Gliem, 2003) 

 
 
Med detta i åtanke anser vi att vi har en bra reliabilitet till vår undersökning, 
både när det kommer till att kunna replikera undersökningen och vid 
Cronbach’s alphavärde för beräkning av intern reliabilitet. Vid framtaget av 
vårat alphavärde kan vi se att vi hamnar på ett alphavärde på 0,991. Detta 
anser vi är en utmärkt nivå som styrker den inre reliabiliteten på ett bra sätt. 
 

 

Bild 3.3 Cronbach´s Alpha (Egen) 
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Undersökningen testades sedan vidare med en faktoranalys för att undersöka 
ifall variablerna på ett användbart och lämpligt sätt kunde delas in i faktorer. 
För att bedöma lämpligheten i en faktoranalys kan man genomföra ett Kaiser-
Meyer-Olkin test, förkortat KMO-test (Dziuban & Shirkey, 1974). Värdet som 
kommer fram blir en indikator på hur väl det insamlade data kvalificerar sig för 
en faktoranalys. Dziuban & Shirkey (1974) menar på att ett värde som 
uppkommer >0,9 kan anses som ett utmärkt värde. Williams, Brown & Onsman 
(2012) är en aning vänligare i sin bedömning och anser att ett värde som 
uppkommer till >0,5 är en indikation som innebär att en faktoranalys kan 
genomföras.  Ett högt KMO värde påvisar samtidigt att respondenternas svar 
inte framkommit av en tillfällighet (Williams, Brown & Onsman, 2012). Bartletts 
test bedöms betydelsefull för att faktoranalysen ska anses vara lämpligt. Ett 
lämpligt värde att ligga på är enligt Williams, Brown & Onsman (2012) <.05. Vid 
framtagning av våra lämplighetsvärden så hamnar vi på ett KMO-värde på 
0,953 samt ett värde under gränsen 0,05 på Bartletts Test of Sphericity. Detta 
medför att en faktoranalys kan anses tillräckligt lämplig att utföra. 
 

 
Bild 3.4 KMO och Bartletts´s test (Egen) 

 

3.11.2 Validitet 
Begreppet validitet menar Bryman & Bell (2011) går ut på en bedömning om 
det underlag som tagits fram till slutsatserna hänger ihop eller inte. Inom 
begreppet validitet finns det flera olika sätt att bestämma validitet exempelvis 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ytvaliditet (Bryman & Bell, 
2011, Messick, 2014, Esaiasson, 2012). Vi har valt att lägga fokus på 
begreppsvaliditet och ytvaliditet som våra validitetsmått till vår uppsats. 
 
Begreppsvaliditet är enligt Bryman & Bell (2011) en viktig eftersträvan när det 
kommer till kvantitativa forskares bedömning av validitetsmått. 
Begreppsvaliditet handlar om hur ett mått för ett begrepp reflekterar det som 
begreppet anses beteckna (Bryman & Bell, 2011).  Begreppsvaliditet är även 
en samstämmighet mellan operationell indikator och teoretisk definition, detta 
överläggs enligt Esaiasson (2012) först när forskaren bestämt teoretiska 
begrepp och formgett de operationella mätverktygen. Esaiasson (2012) 
betonar en taktik som man kan utnyttja för att skapa god begreppsvaliditet. 
Taktiken handlar om att ”ställa sig på tidigare forskares axlar”. Esaiasson 
(2012) anger på en kumulativ utgångspunkt testa redan grundade 
operationaliseringar som tidigare forskare har använt sig av. För att få en sådan 
hög validitet som möjligt till vår undersökning har vi valt att titta på tidigare 
forskning och på så sätt kopplat deras sätt att mäta och analysera till vår 
undersökning. 
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Begreppsvaliditet är även sammankopplat med reliabilitet, bedömningen av 
begreppsvaliditet förutsätter således att måttet är reliabelt (Bryman & Bell, 
2011). Vi anser att enligt tidigare utsago att detta styrks tydligt enligt vår 
mätning av reliabilitet (Se avsnitt: Reliabilitet). 
 
Vid verkställandet av mätinstrument konstruerade vi sex frågor till varje variabel 
som vi ville värdera. Bryman & Bell (2011) påtalar att det är nödvändigt att ta 
fram en eller flera olika indikatorer för begreppet som ska mätas. 
 
Indikatorer tillämpas för att skapa information från begrepp som i sig inte är lika 
klara i sin mätbarhet, men resultatet ur den kvantitativa informationen som 
framkommer kan betraktas som ett mått (Bryman & Bell, 2011) 
 
Vid skapandet av enkätfrågor använde vi delvis frågor som blivit etablerade av 
tidigare forskare inom liknande område. Vi såg till att använda oss av variabler 
som vi ansåg intressanta att utnyttja till vår undersökning. Ytvaliditet tar Bryman 
& Bell (2011, s597) upp som ”Begrepp för vilken grad en indikator kan spegla 
innehållet i ett visst begrepp”. För att testa detta, kan man ställa frågan till olika 
personer om vad de anser om måttet enligt dem tycks stämma överens med 
begreppet (Bryman & Bell, 2011). Innan verkställande av enkäten valde vi även 
att låta ett dussin personer svara på enkäten för att kunna säkerställa att våra 
frågor var tydligt formulerade och förståeliga. Detta medförde att få justeringar 
gjordes innan den slutliga enkäten blev bestämd (Se avsnitt: Förändringar). 

3.12 Metodkritik 
Vår första avsikt var att till fullo använda oss av internetenkäter då det enligt 
Schmidt (2004) ger ett bredare spann av individer att nå, då användandet av 
internet idag är oerhört utbrett. Det som däremot skulle påverkas vid ett sådant 
genomförande av enkäten är att urvalet skulle, på grund av personliga 
kontakter på internet, bli tunt och inte generaliserbart. Flynn, Sakakibara, 
Schroeder, Bates, & Flynn (1990) talar för att generaliserbarheten är av stor 
vikt genom alla processer vid forskning. Då våra personliga kontakter kan 
tänkas välja att vinkla sina svar mer eller mindre positivt av den anledningen 
att det är en personlig kontakt, gör att vi inte ser att man skulle kunna tolka 
deras respons trovärdiga. Istället för att bedöma attributen i sig finns det 
därmed en stor risk att modellen döms utifrån tidigare personliga åsikter då 
både den manliga och kvinnliga modellen är studenter på Högskolan i Gävle 
och finns i samma kontaktnät. 
 
För vårt urval av respondenter har vi haft för avsikt att nå personer som 
antingen har eller har någon form av avsikt att vara i kontakt med en säljare av 
mer meriterad art för att bedöma förtroendet hos dessa och våra personliga 
kontakter skulle snarare kunna anses som något unga i sammanhanget, eller 
att de inte svarar ärligt då de har en personlig koppling till oss.  
 
 
 
 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FGPPC5GEzU2GoM&tbnid=1zQmn5IPRP8mWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hig.se/Press/Grafisk-profil/Logotyp.html&ei=GsuYUt69CJCOyQO3-4CoBw&psig=AFQjCNEAKrAt2N-uZ_JD5YHeEmOH7a1dHA&ust=1385831578182717


 Attributs påverkan på förtroendet 

Alexander Johansson & Christer Viklund 

 

37 
 

Vi ser det också som relevant att ta upp möjligheten att utföra studien genom 
ett kvalitativt genomförande. Kvalitativ forskningsstrategi tar upp mer 
fokusering vid insamling samt analys av data via ord än på kvantitet (Bryman & 
Bell, 2011). En kvalitativstudie går vanligtvis mer mot att vara induktiv än 
deduktiv samt blir strategin mer tolkande kring forskarens insamlade data 
(Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) menar på att kvalitativstrategi 
använder intervjuer av insamling av data än exempelvis kvantitativstrategi där 
enkäter används mer frekvent. Ett mer dominerande argument som kvalitativa 
forskare anger att använda kvalitativforskning blir forskares mål att få olika 
aspekter och detaljer på den forskning som genomförs än gentemot 
kvantitativforskning som försöker att urskilja viktig information och fakta för att 
koncentrera sig på de vitala (Sjöberg, 2000). Ett mer tolkande resonemang 
både från forskaren och respondenterna tror vi skulle kunna bidra med en mer 
djupare insamlad data och mer tolkande analys. Vi kan se denna strategi som 
fullt möjlig att utföra dock anser vi att nå ut till en större kvantitet kommer att 
bidra till att denna studie blir mer generaliserbar i sin helhet. För att utföra denna 
studie genom ett kvalitativ genomförande skulle innebära mer tid vid utförandet 
för att nå upp till en respektabel nivå för denna studie. 

Vid insamling av empirisk data skulle det kunna uppkomma scenarion då 
respondenter kanske inte vågade svara exakt som de ville då en av modellerna 
även är en av författarna till denna studie. För att minimera detta scenario så 
påpekade vi inför varje enkätundersökning att samtliga svar är anonyma och 
respondenterna som svarar kommer inte på något vis kunna urholkas gentemot 
övriga svarande respondenter. 

Under vår empiriska insamling av enkäter använde vi oss inte av någon 
kontrollfråga gällande om respondenten var bosatt i Gävle. Då vi genomförde 
studien i centrala Gävle utgick vi från att andelen respondenter som var bosatta 
i Gävle var representabel. 
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4. Resultat & Analys 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår empiriska enkätundersökning. Vi 

inleder med deskriptiv statistik, följt av en klusteranalys och en faktoranalys. 

4.1 Deskriptiv statistik 
Nedan redovisas en sammanställning av de resultat vi fått från vår empiri. 
Utifrån tabellen kan man utläsa hur många av respondenterna som svarat på 
varje fråga, vilket till varje fråga var det lägsta, högsta och medelsvaret samt 
vilken standardavvikelse som varit vid varje fråga. Med standardavvikelse 
menas den mest förekommande skillnaden mellan respondenternas svar. De 
resultat som är utstående i tabellen och kan utläsas är att attributet tatueringar 
har genomgående lägre värden. Särskilt expertis, kundkännedom, tillförlitlighet 
och förtroende gällande tatueringar har ett genomsnittligt värde på under 5, 
vilket vi ser som utstickande. Vi har markerat de fyra lägsta värdena för 
tatueringar med blått. Det som också går att utläsa från tabellen är att attributet 
“slätrakad” har genomgående högre värden. Utav samtliga attribut är det 
endast kundkännedom som inte har ett genomsnittligt värde på mer än 6. Vi 
har markerat de fem högsta värdena med turkosa. För att vidare kunna se 
uppställningen av de olika attributen har vi valt att färgmarkera dessa och 
variablerna enligt följande ordning. 
 

 
Bild 4.1 Färgkoder (Egen) 
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N Minimum Maximum Medel

Std. 

Avvikelse

Kön 108 0,00 1,00 ,4907 ,50224

Ålder 108 20,00 65,00 31,6944 9,86209

Kontakt med mäklare 108 0,00 1,00 ,7500 ,43503

Piercing Expertis 108 1,00 9,00 5,0463 2,18912

Piercing Kundkännedom 108 1,00 9,00 5,4815 2,18953

Piercing Tillförlitlighet 108 1,00 9,00 5,4352 2,23930

Piercing Hederlighet 108 1,00 9,00 5,7315 2,23233

Piercing Engagemang 108 1,00 9,00 5,6852 2,31067

Piercing Förtroende 108 1,00 9,00 5,2778 2,12609

Skägg Expertis 108 2,00 9,00 5,7778 2,00156

Skägg Kundkännedom 108 2,00 9,00 5,7315 2,07164

Skägg Tillförlitlighet 108 2,00 9,00 5,9630 2,11327

Skägg Hederlighet 108 1,00 9,00 5,8889 2,09286

Skägg Engagemang 108 1,00 9,00 5,8796 2,04491

Skägg Förtroende 108 2,00 9,00 5,7037 2,12356

Smink Expertis 108 1,00 9,00 5,7778 2,02015

Smink Kundkännedom 108 2,00 9,00 5,6481 2,06581

Smink Tillförlitlighet 108 2,00 9,00 5,8148 2,01929

Smink Hederlighet 108 2,00 9,00 5,7778 2,08839

Smink Engagemang 108 2,00 9,00 5,9444 2,02708

Smink Förtroende 108 2,00 9,00 5,7500 2,07848

Tatuering Expertis 108 1,00 9,00 4,9259 2,14303

Tatuering Kundkännedom 108 1,00 9,00 4,9907 2,03013

Tatuering Tillförlitlighet 108 1,00 9,00 4,7037 2,05194

Tatuering Hederlighet 108 1,00 9,00 5,1204 2,06763

Tatuering Engagemang 108 1,00 9,00 5,2407 2,01800

Tatuering Förtroende 108 1,00 9,00 4,8611 2,06193

Neutral Expertis 108 1,00 9,00 5,3241 2,33554

Neutral Kundkännedom 108 1,00 9,00 5,4074 2,28378

Neutral Tillförlitlighet 108 1,00 9,00 5,3241 2,29110

Neutral Hederlighet 108 1,00 9,00 5,4907 2,31410

Neutral Engagemang 108 1,00 9,00 5,2130 2,23000

Neutral Förtroende 108 1,00 9,00 5,3426 2,25961

Slätrakad Expertis 108 1,00 9,00 6,0648 2,11480

Slätrakad Kundkännedom 108 1,00 9,00 5,9444 2,11286

Slätrakad Tillförlitlighet 108 1,00 9,00 6,0278 2,24840

Slätrakad Hederlighet 108 1,00 9,00 6,0556 2,14795

Slätrakad Engagemang 108 1,00 9,00 6,1852 2,17955

Slätrakad Förtroende 108 1,00 9,00 6,2130 2,24254

Maximalt N 108

Beskrivande Statistik

 
Tabell 4.1 Beskrivande statistik (Egen) 
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4.2 Klusteranalys 
I vår klusteranalys har vi identifierat och lyft fram tre olika grupper, som visar 
på tre olika beteenden som våra respondenter haft. Vår korrelationsanalys (Se 
avsnitt Analysmetod - Korrelationsanalys) visade på att inte fanns något 
samband mellan könen i vår undersökning, varvid vi inte har med det i vår 
klusteranalys.  
 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FGPPC5GEzU2GoM&tbnid=1zQmn5IPRP8mWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hig.se/Press/Grafisk-profil/Logotyp.html&ei=GsuYUt69CJCOyQO3-4CoBw&psig=AFQjCNEAKrAt2N-uZ_JD5YHeEmOH7a1dHA&ust=1385831578182717


 Attributs påverkan på förtroendet 

Alexander Johansson & Christer Viklund 

 

41 
 

1 2 3

Ålder 28,50 26,68 50,21

Kontakt med mäklare ,71 ,68 1,00

Piercing Expertis 6,44 3,00 5,21

Piercing Kundkännedom 7,04 3,30 5,47

Piercing Tillförlitlighet 7,08 3,22 5,26

Piercing Hederlighet 7,31 3,59 5,58

Piercing Engagemang 7,37 3,16 6,00

Piercing Förtroende 6,73 3,30 5,16

Skägg Expertis 7,21 3,62 6,05

Skägg Kundkännedom 7,27 3,49 5,89

Skägg Tillförlitlighet 7,48 3,70 6,21

Skägg Hederlighet 7,38 3,65 6,16

Skägg Engagemang 7,35 3,73 6,05

Skägg Förtroende 7,25 3,35 6,05

Smink Expertis 7,10 3,81 6,00

Smink Kundkännedom 6,94 3,51 6,26

Smink Tillförlitlighet 7,19 3,76 6,05

Smink Hederlighet 7,12 3,73 6,11

Smink Engagemang 7,37 3,84 6,16

Smink Förtroende 7,12 3,78 5,84

Tatuering Expertis 6,29 3,19 4,58

Tatuering Kundkännedom
6,35 3,22 4,74

Tatuering Tillförlitlighet 6,06 3,11 4,11

Tatuering Hederlighet 6,71 3,22 4,47

Tatuering Engagemang 6,54 3,38 5,32

Tatuering Förtroende 6,33 3,08 4,32

Neutral Expertis 6,92 2,97 5,53

Neutral Kundkännedom 7,04 3,08 5,47

Neutral Tillförlitlighet 6,75 3,11 5,74

Neutral Hederlighet 7,08 3,19 5,63

Neutral Engagemang 6,75 2,95 5,42

Neutral Förtroende 6,87 3,14 5,47

Slätrakad Expertis 7,46 3,78 6,68

Slätrakad Kundkännedom
7,31 3,70 6,58

Slätrakad Tillförlitlighet 7,40 3,65 6,89

Slätrakad Hederlighet 7,38 3,76 6,89

Slätrakad Engagemang 7,62 3,86 6,79

Slätrakad Förtroende 7,69 3,76 6,95

Klusteranalys

Kluster

 
Tabell 4.2 Klusteranalys (Egen)  
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1 52,000

2 37,000

3 19,000

108,000

0,000

Antal respondenter per kluster

Kluster

Giltiga

Saknade
 

Bild 4.2 Antal respondenter per kluster (Egen) 
 

4.2.1 Kluster 1 - Fördomsfria Kim 
Detta kluster har en medelålder på 28.5 år och har i stor grad varit i kontakt 
med fastighetsmäklare tidigare. Samtliga respondenter i detta kluster har svarat 
genomgående högt på samtliga frågor, oavsett attribut. Det finns en mindre 
sänkning av svaren gällande tatueringar, men i det stora följer samtliga svar en 
hög nivå. Detta talar för att Fördomsfria Kim inte anser att det spelar någon roll 
hur mäklaren ser ut, och rimligt att det då är kunskapen och vad som faktiskt 
sägs hos fastighetsmäklaren som räknas för att skapa ett förtroende. Det kan 
även övervägas att Fördomsfria Kim inte tycker att det är rätt att döma en 
person utifrån dess utseende och därför svarar högt. Detta kluster är närmare 
hälften (48 %) av våra respondenter, vilket talar för att en väldigt stor del av vår 
befolkning inte anser att attributen gör en större skillnad. En viss skillnad - som 
exempelvis tatueringar - men ingen större skillnad. 
 
För att specificera attributen kring fördomsfria Kim kan vi se att slätrakad och 
skägg är de attribut som hamnar högst av samtliga attribut, slätrakad är det 
attribut som anses mest positiv och skägg hamnar tätt bakom. Smink hamnar 
bakom skägg och anses mer positiv än de andra tre attributen. De attribut som 
Kim anser mest negativa är neutral, piercing och tatuering. Tatuering hamnar 
sist och detta medför att tatuering anses som det attribut av Kim som är mest 
negativt vid val av fastighetsmäklare. Strax bakom tatuering hamnar piercing 
som blir mer positivt än attributet tatuering. Neutral landar i mittenskiktet och 
anses mer positivt än både tatuering och piercing men mer negativt än smink, 
skägg och slätrakad.  

4.2.2 Kluster 2 - Tveksamma Sam 
Detta kluster har en medelålder på 26.68 år och har i stor grad tidigare varit i 
kontakt med fastighetsmäklare. Här kan man se att samtliga svar har relativt 
låga värden. Tveksamma Sam är motsatsen till Fördomsfria Kim och känner att 
de olika attributen påverkar valet av fastighetsmäklare stort.  
 
Vi kan se att tveksamma Sam anser att smink och slätrakade attribut är de som 
anses som de mest positiva attributen. Tveksamma Sam ställer sig dock mer 
skeptisk till attributen Skägg, Piercing och Tatuering. Av dessa attribut så är 
tatuering den som märks ut som mest negativt. Sedermera hamnar både skägg 
och piercing på en jämlik nivå, dock anses skägg till viss omfattning positivare 
än attributet piercing. En intressant notering är att tveksamma Sam anser 
Smink som ett mer positivt attribut än Neutral sminkning.  
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4.2.3 Kluster 3 - Gammalmodige Elliot 
Detta kluster har en medelålder på 50.21 år och har mestadels varit i kontakt 
med fastighetsmäklare. Då Gammalmodige Elliot har en betydligt högre 
medelålder än tidigare kluster ser vi Elliot som den något äldre personen som 
genom sitt liv skapat sig längre erfarenhet och genom detta en bredare syn på 
utseende och förtroende. Ett resonemang kan vara att Elliot har sina fördomar 
kring vissa av de olika attributen, men är samtidigt medveten om den 
nuvarande populariteten och moderniteten av exempelvis skäggväxt 
(Bakmazian, 2014). Detta kan leda till att Elliot väljer att svara högre än vad 
hen i vanliga fall hade valt. Samtidigt kan man se att Elliots svar är nära mitten 
av likertskalan och således väldigt neutrala.  
 
Även om gammalmodige Elliot kan anses som väldigt neutral i sin bedömning 
kan vi tydligt se att slätrakad och skägg hamnar i toppen av de attribut som 
anses som mest positiv vid val av fastighetsmäklare. Strax efter slätrakad och 
skägg kan vi se att Elliot anser att smink och neutral är de attribut som mindre 
positiva än skägg och slätrakad. De attribut som Elliot anser som mer negativa 
vid val av fastighetsmäklare är attributen piercing och tatuering. Tatuering 
hamnar tydligt sist och anses som det attribut som är mest negativ av samtliga 
attribut. Piercing hamnar strax över tatuering och således anses det mer positiv 
än tatuering men dock mer negativ än neutral, smink, skägg och slätrakad. 
 
Samtliga av våra kluster har i stor grad varit i kontakt med fastighetsmäklare 
tidigare. Kluster 3 – Gammalmodige Elliot, som har en något högre medelålder 
har i störst grad varit i kontakt med fastighetsmäklare. Däremot kan vi i vår 
klusteranalys inte se något samband som talar för att en viss målgrupp, ett visst 
kön eller en viss ålder har eller inte har varit i kontakt med mäklare utstickande 
från de övriga. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att en tidigare kontakt med 
fastighetsmäklare inte utgör någon avgörande skillnad på vårt resultat. 
 

4.3 Faktoranalys 
Vid vår faktoranalys i SPSS konstaterar vi att fyra faktorer visar på ett starkt 
samband. I nedanstående tabell redovisas dessa, där attributen och de resultat 
som analysen gett ett samband kring är färgmarkerade för att ge en bättre 
visuell bild. De färgmarkerade siffrorna i varje faktor är de som inom faktorn 
visar på de starkaste statistiska sambanden. I SPSS benämns följande tabell 
som ”Rotated Factor Matrix”, vilket vi översatt till ”Roterad Faktormatris”. 
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1 2 3 4

Slätrakad Hederlighet ,826

Slätrakad Kundkännedom
,808

Slätrakad Tillförlitlighet ,795

Slätrakad Förtroende ,792

Slätrakad Expertis ,781

Slätrakad Engagemang ,762 ,402

Skägg Tillförlitlighet ,655 ,490

Skägg Hederlighet ,626 ,540

Smink Kundkännedom ,607 ,461

Smink Tillförlitlighet ,607 ,500

Skägg Kundkännedom ,572 ,564

Smink Hederlighet ,563 ,490

Smink Expertis ,537 ,468

Neutral Tillförlitlighet ,820

Neutral Förtroende ,806

Neutral Hederlighet ,796

Neutral Expertis ,790

Neutral Kundkännedom ,777

Neutral Engagemang ,735

Smink Engagemang ,503 ,539

Smink Förtroende ,516 ,533 ,418

Piercing Tillförlitlighet ,812

Piercing Förtroende ,788

Piercing Kundkännedom ,765

Piercing Engagemang ,759

Piercing Expertis ,739

Piercing Hederlighet ,737

Skägg Expertis ,561 ,572

Skägg Engagemang ,544 ,570

Skägg Förtroende ,552 ,554

Tatuering Tillförlitlighet ,400 ,735

Tatuering Förtroende ,436 ,431 ,676

Tatuering Kundkännedom
,472 ,653

Tatuering Expertis ,453 ,649

Tatuering Engagemang ,451 ,617

Tatuering Hederlighet ,417 ,436 ,616

Roterad Faktormatris

Faktor

 
Bild 4.3 Roterad Faktormatris (Egen) 
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4.3.1 Faktor 1 – Stiligt och stilrent 
I vår faktor 1 kan vi se att 13 variabler visar på ett samband. Detta är den faktorn 
som är störst förklarande för sambandet och variansen i resultatet. Vad som är 
starkast i sambandet är samtliga variabler kring attributet slätrakad. Därefter 
hör tillförlitligheten, hederligheten och kundkännedomen för skäggväxten till 
denna faktor. Slutligen kundkännedom, tillförlitligheten, hederligheten och 
expertisen för smink. Man kan således se ett samband mellan att samtliga som 
svarat högt och likvärdigt för den slätrakade mannen har också svarat högt på 
de nyss nämnda variablerna vid skägg och smink. Det intressanta kring 
skäggväxten är att expertisen, engagemanget och förtroendet inte följer de 
övriga variablerna i denna analys. Vidare gäller detsamma vid engagemang 
och förtroende för smink. 
 
Detta tyder på att våra respondenter ser den slätrakade mannen som den mest 
förtroendegivande totalt sett, men att det i jämförelse med skäggväxt och smink 
inte anses ge stora skillnader. Det mest intressanta är att både skäggväxt och 
smink inte har variabeln förtroende i samma faktor. Skägg har i tidigare 
forskning visats ge ett högt förtroende i rollen av familjefar (Dixson & Brooks, 
2013), men vårt resultat stödjer att det i försäljningssammanhang inte på 
samma sätt är styrkande för förtroendet. Smink har i tidigare forskning visats 
ha en negativ påverkan på professionaliteten vid försäljningssammanhang 
(Narang, 2014 och Cox & Glick, 1986) vilket även det i denna faktor styrks. 
 

4.3.2 Faktor 2 – Naturligt fungerar 
I vår faktor 2 kan vi se att 8 variabler visar på ett samband. Inom denna faktor 
hör samtliga variabler kring attributet neutral. Därefter hör engagemanget och 
förtroendet för smink till denna faktor. Man kan utifrån detta konstatera att det 
finns ett samband som talar för att den neutralsminkade kvinnan och den mer 
glamouröst sminkade kvinnan inte dömdes olika. Då engagemanget och 
förtroendet för den sminkade kvinnan är lägst rankade inom denna faktor kan 
vi utläsa att dessa variabler ses som lägre för en försäljare med smink än en 
försäljare med neutral sminkning. Vad vi i vår deskriptiva statistik kunde se var 
att smink ansågs värderas högre än neutral sminkning och genom denna faktor 
kan vi se att endast två av variablerna för smink ansågs lika “låga” som de 
neutrala. Då smink vid det första intrycket har en tendens att ge ett ökat värde 
på förtroendet (Etcoff, Stock, Haley, Vickery, & House, 2011), och att vår studie 
inte hade för avsikt att ta lång tid för våra respondenter kan detta vara en 
förklaring till varför sminket värderas högre. Det intressantaste är att 
engagemanget och förtroendet för variabeln smink trots detta inom denna 
faktor är lägst.  
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4.3.3 Faktor 3 – Något som sticker ut 
I vår faktor 3 kan vi se att 9 variabler visar på ett samband. Inom denna faktor 
hör samtliga variabler kring attributet piercing. Därefter hör expertis, 
engagemang och förtroendet för skägg till denna faktor. I tidigare forskning har 
vi sett att piercingar kan ge ett något rått eller rebelliskt intryck (Koziel, 
Kretschmer, & Pawlowski, 2010 och Totten, Lipscomb, & Jones, 2009). Dixson 
& Vasey (2012) talar för att även skäggväxten kan ge ett starkt intryck av att 
vara något mer aggressiv och Sirdeshmukh, Singh, & Sabol (2002) menar på 
att skäggväxten är något som starkt påverkas av personliga preferenser till just 
skäggväxt. Sambandet man kan se utifrån detta är att piercingar och skägg 
värderats till viss del likvärdigt kring vissa variabler. Till viss del ansågs 
skäggväxt nära likvärdigt attributet slätrakad, men till viss del lika piercingar.  
 
Det som kan ses som intressant utifrån denna faktor är att skägg och piercing 
vid tre variabler skapat ett samband. Vidare kan diskuteras huruvida det skulle 
ge samma resultat vid en undersökning då de båda attributen slogs samman.  
 
Faktor 3 visar på ett samband mellan skägg och piercing. Dessa två attribut 
tillhör de som man kan anse ”sticka ut”, bortsett från tatueringen. Varför dessa 
två visar på ett samband utan att tatueringen hör till tror vi har att göra med att 
det är betydligt vanligare med skäggväxt och piercingar än vad det är med 
tatueringar ovan nacken.  
 

4.3.4 Faktor 4 – Tatueringen säger mycket 
I vår faktor 4 kan vi se att 6 variabler visar på ett samband. Inom denna faktor 
hör samtliga variabler kring attributet tatuering. Detta är den enda faktorn som 
endast berörs av och innehåller ett enda attribut. Detta talar för att samtliga 
variabler kring tatueringar har fått likvärdiga svar från våra respondenter och att 
dessa svar följer ett eget mönster helt oberoende de övriga attributen. Totten, 
Lipscomb, & Jones (2009) talar för att tatueringar sällan ger ett 
förtroendeingivande intryck och Dean (2010) lyfter fram att det som främst 
påverkas negativt av tatueringar i försäljningssammanhang är förtroendet.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel för vi en diskussion och fortsatt analys utifrån de resultat vi fått. Vi 

diskuterar de olika attributen för sig med återkoppling till problematisering och 

tidigare forskning för att svara på våra forskningsfrågor.  

 
De variabler vi använt oss av för att mäta förtroendet kommer från Ingram, 
LaForge, Avila, Schwepker, & Williams (2007) ”Trust-Builders” och ska ge en 
samlad bild av ett förtroende. Till detta hade vi en enskild fråga om förtroende. 
I vår tabell nedan har vi samlat de resultat utifrån förtroendet till varje attribut 
(Blå) och medelvärdet av resultatet på de olika variablerna (Orange). I denna 
tabell kan man se att förtroendet för varje attribut följer samma mönster som 
det medelvärde vi räknat fram utifrån de variabler vi mätt. Detta ser vi som ett 
bevis på att den modell vi använt oss av är ett rimligt tillvägagångssätt för att 
mäta förtroendet.  
 

 
Bild 5.1 Förtroende kontra medelvärde för variabler (Egen) 

 
Det som också går att utläsa från tabellen ovan är den faktiska skillnaden på 
svaren mellan attributen. Exempelvis Söderlund (2012), Dixson & Brooks 
(2013), Dean (2010) och Narang (2014) talar för att det finns olika påverkan på 
förtroendeskapandet utifrån dessa attribut, vilket vi också tydligt kan utläsa från 
Bild 5.1.  
 
Vid vår klusteranalys framgick att ”Fördomsfria Kim” bedömt samtliga attribut 
högt. Det finns mönster som talar för att tatueringar bedömdes lägst, men 
genomgående bedömdes samtliga attribut och variabler högt på likertskalan. 
Vår uppfattning är att det i dagens samhälle betraktas som något ”ofint” eller 
inte politiskt korrekt att döma en annan person helt utifrån utseendet, vilket vi 
tror kan vara en påverkande faktor vid vår enkät. Med andra ord kan resultaten 
genom detta bli något högre för samtliga attribut än vad personer verkligen 
tycker, om de väljer att svara högt på samtliga frågor av den anledningen. Detta 
har vi inget bevis för, men har samtidigt det i åtanke vid vår diskussion. 
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Nedan redovisar vi en tabell (Bild 5.2) som visar på det sammanfattade 
medelvärdet på samtliga variabler och förtroende och svaren från de olika 
attributen ställda mot varandra. Utifrån denna tabell för vi sedan de 
resonemang vi kunnat utläsa från dessa resultat kopplat till tidigare forskning. 
Tabellen är utformad med det attribut som bedömts som mest 
förtroendegivande till vänster och därefter i nedåtstigande ordning utifrån 
resultaten.   

 
Bild 5.2 Empiriskt Resultat (Egen) 

 
Det attribut som genomgående visade på högst resultat, både för förtroendet i 
sig och grundat på medelvärdet utifrån de variabler som hör till de Trust-
Builders som vår enkät är utformad från (Ingram, LaForge, Avila, Schwepker, 
& Williams, 2007) är den slätrakade mannen. Även vid övriga analyser har det 
visat sig att det slätrakade attributet betraktas som mest förtroendegivande. 
Fastighetsmäklaren är en väldigt stereotypisk roll som ska agera, bete sig och 
uppträda på ett visst sätt enligt många (Van Leeuwen & Neil Macrae, 2004). 
Utifrån detta resonemang ser vi det inte förvånande att just det attribut som 
bedömdes högst är den slätrakade. Det är inget attribut som är utstickande och 
kan utifrån detta ses som det mest professionella. Det ger med andra ord inga 
indikationer på att man är ovårdad, rebellisk eller på något annat sätt 
oprofessionell. Då denna uppsats är fokuserad på de övriga attributen kommer 
vi inte att diskutera detta vidare. 
 

5.1 Skäggväxt 
Utöver helt slätrakad är det attribut som bedömdes påverka förtroendet minst 
skäggväxt. Kenny & Fletcher (1973), Neave & shields (2008) och Pellegrini 
(1973) talar samtliga för att skäggväxt ger ett intryck av att uppfattas som mer 
ärliga. Den forskning som talar för att skäggväxt skulle vara negativt kopplad 
till förtroendet är Dixson & Brooks (2013) som beskriver skäggväxten som 
något som kan ge vissa aggressionssignaler på ett undermedvetet plan.  
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Utöver detta påverkas bedömningen av skäggväxt mycket beroende på mode 
(Bakmazian, 2014), vilket vi ser som positivt för skäggväxt då det upplevs 
väldigt modernt idag. Genom den tidigare forskningen och vårt resultat kan vi 
konstatera att skäggväxt är ett attribut som inte påverkar förtroendet negativt i 
särskilt stor grad. 
 
Som vi nämner i vår teorigenomgång trodde vi att skäggväxten skulle bedömas 
högt. En detalj vi misstänkte skulle sänka bedömningen av skäggväxten var hur 
pass välvårdat det var. Om en fastighetsmäklare inte kan se efter sitt skägg, 
kan han då se efter en fastighetsaffär? Trots detta bedömdes skäggväxten klart 
högst av samtliga attribut (utöver slätrakad). Vi ser detta som ett tydligt tecken 
på att Bakmazians (2014) resonemang kring hur pass modern skäggväxt är 
stämmer. Bakmazian (2014) talar i sin forskning för att det bör vara fördelaktigt 
att spara ut skäggväxt då det kan bidra till bättre försäljningsresultat, men vår 
studie talar för att det trots detta är mer fördelaktigt att vara slätrakad. Stirrat & 
Perrett (2010) talar för att en mindre mängd skäggväxt kan bidra till ett ökat 
förtroende, vilket även det talar för vårt resultat stämmer. 
 
Utifrån vårt resultat vid studien kan vi således konstatera att skäggväxten har 
en väldigt liten påverkan på förtroendeaspekten vid val av fastighetsmäklare. 
Skägg är väldigt modernt och då både män och kvinnor svarat att det i vår 
undersökning också ger högt förtroende påstår vi att det är ett positivt attribut 
på en försäljare.  
 

5.2 Smink 
Cox & Glick (1986), Narang (2014) och Etcoff et al (2011) talar för att glamoröst 
smink kan ge en negativ eller oprofessionell bild av försäljaren. Däremot visar 
vårt resultat att smink gav ett ökat förtroende jämfört med den neutralsminkade. 
Söderlund (2012) menar på att smink kan skapa ett positivare intryck hos en 
betraktare, och Etcoff et al (2011) visar i sin forskning att just vid det första 
intrycket betraktas ofta smink som mer positivt. Utifrån detta resonerar vi kring 
att det första intrycket har stor påverkan vid vår enkätundersökning, då den 
genomförs relativt snabbt. Då Mulhern et al (2003) i sin studie visat att 
sminkade kvinnor betraktas som mer attraktiva ser vi även det som en 
bidragande faktor till vårt resultat. Det är vanligare för kvinnor att använda 
smink än att gå helt osminkade (Narang, 2014) vilket också kan leda till det 
positiva resultatet vi fick i vår studie. Vår uppfattning är att ”Neutralsminkad” 
och ”Glamouröst sminkad” kan uppfattas väldigt olika beroende på vem som 
bedömer det. Detta anser vi kan vara en bidragande orsak till att smink 
bedömdes som mer förtroendegivande än neutralsminkning.  
 
Smink är så pass vanligt att vi tror att personer betraktar det som ett naturligt 
attribut, precis som skägg är. De två andra attributen, piercing och tatuering, är 
däremot inte naturliga. Den första faktorn innefattar slätrakad, vårt mest 
”neutrala” attribut och därefter skägg och smink.  
 
Etcoff et al (2011) mäter i sin undersökning av smink och dess påverkan på 
förtroendet med fyra olika nivåer av smink. Då uppfattningen om vad som är 
”Glamouröst sminkad” mycket påverkar resultatet av vår studie kan vi jämföra 
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oss med deras studie. Etcoff et al (2011) har olika modeller med olika nivåer av 
smink, och det är tydligt att de uppfattas olika oavsett vilken nivå av smink de 
har beroende på övriga ansiktsdrag. Vi valde exempelvis att inte använda rött 
läppstift, vilket möjligen kunnat göra en stor förändring av resultatet. Etcoff et 
al (2011) använde sig exempelvis av rött läppstift på en av sina modeller. Då 
den neutralsminkade kvinnan i vår undersökning agerar som en slags motsats 
eller referens att jämföra mot den glamouröst sminkade kan således även 
uppfattningen av attraktiviteten hos de båda ha stor påverkan på resultatet, i 
kombination med att studien genomfördes relativt snabbt i och med vår enkät. 
 
Utifrån vårt resultat vid studien kan vi således konstatera att smink inte har stor 
negativ påverkan på förtroendeaspekten vid val av fastighetsmäklare. Den 
tidigare forskningen talar för att för mycket smink kan ge ett intryck av sänkt 
professionalitet (Narang, 2014 och Cox & Glick, 1986), men i jämförelse med 
den neutralsminkade kvinnan i vår undersökning betraktades förtroendet högre 
till kvinnan med smink. 
 

5.3 Piercing 
Vårt resultat visar på att ansiktspiercingen har något mer negativ påverkan på 
förtroendet än skäggväxt och smink. Jämförelsevis betraktades inte piercingar 
så lågt som vi hade trott att det skulle göra då det är ett relativt utstickande 
attribut. Jämfört med den neutralsminkade kvinnan var det i stort sett likvärdigt 
om man ser på den deskriptiva statistiken. Vi tror att det är ett tydligt bevis på 
att vårt samhälle har godtagit trenden om att det är okej att sticka ut och på 
samma sätt vara ”sig själv”, även om det innebär att man piercar sig. Seiter & 
Sandry (2003) och Koziel, Kretschmer, & Pawlowskis (2010) talar för att 
piercingar är ett typiskt attribut som speciellt ungdomar bär för att visa sig 
rebelliska. Vi har utifrån detta skapat funderingar huruvida förtroendet hade 
kunnat förändras beroende på storlek, utformning och placering av piercingen. 
I vår enkät har kvinnan en piercing i näsan, vilket också bidrar till att den sitter 
symmetriskt. Fink & Penton-Voak (2002) talar för att symmetri är en av de 
detaljer vi söker hos varandra när vi ser på attraktiviteten, och Seiter & Sandry 
(2003) talar för att piercingar i många fall kan utöka attraktiviteten. Utifrån detta 
kan man se att det resultat vi fick på vår enkät antingen talar för att piercingen 
genom sin placering inte stack ut ”så mycket”, eller enkelt att det är relativt 
accepterat.  
 
Utifrån vårt resultat vid studien kan vi således konstatera att ansiktspiercingar 
har viss negativ påverkan på förtroendeaspekten vid val av fastighetsmäklare. 
Vår analys talar för att det är det faktum att en piercing till skillnad från 
skäggväxt eller smink inte betraktas som lika vanlig eller ”naturlig” gör att det 
har en negativ effekt. I vår studie är piercingen placerad symmetriskt på 
modellen, vilket kan bidra till att den inte upplevs extremt malplacerad eller 
utstickande. 
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5.4 Tatuering 
Utifrån de resultat vi fått vid vår empiriska enkätundersökning har vi sett ett 
starkt mönster som talar för att tatueringar sänker förtroendenivån för en 
försäljare. Den forskning som finns kring tatueringars påverkan på förtroendet 
talar för just att detta är vanligt (Totten, Lipscomb, & Jones 2009), då tatueringar 
ofta ses som något rebelliska och kan ge en bild av en lägre 
förtroendeskapande personlighet. Vid samtliga av våra analyser kan vi se att 
tatueringen bedöms lägre än övriga attribut. Utifrån detta kan diskuteras 
huruvida det är just den typ av tatuering som modellen hade på bilden i enkäten 
som berör förtroendet hos våra respondenter eller om det är tatueringen 
generellt. Vi valde en stor halstatuering, men till detta valdes det aktivt att det 
skulle vara en tatuering av en ros/blomster av den anledningen att den skulle 
ses relativt neutral. Totten, Lipscomb, & Jones (2009) talar för att det vid just 
attributet tatuering kan göra stor skillnad på vilken utformning tatueringen har. 
I ett scenario där valet skulle stå mellan två försäljare med lika stora tatueringar, 
men att ena föreställer som i vårt exempel en ros och den andra hade en 
tatuering med någon symbol som kan uppfattas mer negativ (med exempelvis 
kopplingar till gäng eller organisationer) tror vi att resultatet hade kunnat variera 
ytterligare.  
 
Dean (2010) talar för att personer ofta kopplar olika personlighetsdrag till 
personer med synliga tatueringar mot personer utan synliga tatueringar. Vårt 
resultat talar tydligt för att en tatuering påverkar förtroendet negativt mer än 
något annat attribut. Dean (2010) lyfter fram att den största negativa aspekten 
kring tatueringar är just påverkan av förtroendet.  
 
Utifrån vårt resultat vid studien kan vi således konstatera att en tatuering ovan 
nacken har relativt stor negativ påverkan på förtroendeaspekten vid val av 
fastighetsmäklare. Då en tatuering till skillnad från de övriga attributen är 
permanent och inte går att ta bort är det ett livsval som kan ge starka reaktioner. 
Osynliga tatueringar är vanligt förekommande men inom branscher som 
hanterar större summor pengar är det ovanligt att det förekommer synliga 
tatueringar (Dean 2010), tillika fastighetsmäklarbranschen. Detta i samband 
med en historiskt något negativ syn på tatueringar ser vi som anledningen till 
att tatueringar ger en bild av ett lägre förtroende.  
 

5.5 Allmän diskussion 
En intressant utmärkelse som vi kan se i vår faktoranalys är faktor 1 (Stiligt och 
stilrent) som sticker ut med största andelen svarsprocent. I faktor 1 kan vi tydligt 
se att både attributen skägg och smink har en låg betydelse när det kommer till 
förtroendeskapande gentemot respondenter med liknande svarsbeteende. 
Jämför vi detta med faktor 3 (Något som sticker ut) och faktor 4 (Tatueringen 
säger mycket) som har liknande svarsbeteende kan vi se att dessa har en 
större betydelse när det kommer till att inge förtroende. Med detta i åtanke kan 
vi då se att skägg och smink är de bästa alternativen vid val av attribut inom 
försäljning. 
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En intressant notering som vi kan se i vår faktoranalys är att variabeln 
Engagemang följer förtroende variabeln oavsett vilken faktor som observeras. 
Detta kan tydligt ses om man observerar de olika faktorerna i faktoranalysen 
(se bild 4.4). Detta samband tror vi kan ha att göra med att variabeln 
engagemang anses enligt respondenterna som den starkaste variabeln 
sammankopplad med förtroende, gentemot de övriga variablerna. 
 
Då vi inte har valt att titta på extremfall när det kommer till mängden av 
attributen, har vi snarare gått mot rimliga scenarion. Vi tror att om mängden 
piercingar, tatueringar, smink och skägg skulle öka på en person, skulle det 
troligen medföra att resultatet skulle se annorlunda ut. En person med en 
näspiercing kontra en person med tio ansiktspiercingar skulle troligtvis 
bedömas på olika sätt. Detta skulle troligen även avspegla sig på samtliga av 
attributen, då det blir mer märkbart i betraktarens ögon. Vi är medvetna om att 
det finns personer med större och mer mängder av samtliga attribut. Frågan är 
hur respondenter hade svarat kring detta. Hade större skillnader på resultaten 
påvisats eller hade det blivit en väldigt liten skillnad? 
 
Utifrån detta ställer vi oss också frågan huruvida resultatet i vår undersökning 
hade förändrats om två attribut förekommit tillsammans på fotomodellen. 
Hälften av variablerna kopplat till skäggväxt (tillförlitlighet, hederlighet och 
kundkännedom) visar på ett samband med den slätrakade mannen och övriga 
hälften av variablerna (expertis, engagemang och förtroende) visar på ett 
samband med piercing. Detta visar samtidigt på att sambandet blir könsneutralt 
då modellen som bar skägg var man och modellen med piercing var kvinna. De 
resultat vi tagit fram i vår undersökning kan vi endast hänföra till en kvinna med 
piercing och en man med tatuering, vilket vi är medvetna om kan bli annorlunda 
om det exempelvis var endast en manlig eller kvinnlig modell.  
 
Vi ställer oss frågan om resultatet hade haft mindre påverkan på förtroendet 
eller mer påverkan på förtroendet om attributen hade blandats? Skägg visar sig 
totalt sätt i vår undersökning ha en väldigt låg påverkan på förtroendet i 
jämförelse med piercing, samtidigt som faktoranalysen talar för att expertisen, 
engagemanget och förtroendet för skägget berörs av samma faktor som 
piercingen. Detta resonemang medför att vissa attribut på sätt och vis redan 
kan anses som blandade (bild slätrakad och skägg, bild neutral och piercing) 
men vad skulle resultatet visa om attributen beblandades ex skägg och 
tatuering, skägg och piercing, sminkad och piercing och tatuering och piercing 
på samma modell? Skulle förtroendet på grund av detta sänkas eller höjas? 
 
Wilson & Eckel (2006) och Söderlund (2012) talar för att människor dömer 
varandra ständigt utifrån fysiska attribut. Vårt resultat visar på att det finns en 
skillnad på bedömningen av förtroendet emellan attributen men däremot inte 
till sådan stor grad som vi anser att den tidigare forskningen anspelar på.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel svarar vi på våra forskningsfrågor och vårt syfte. Därefter beskriver vi 

uppsatsens bidrag till ämnet företagsekonomi och marknadsföring. 

 

Forskningsfråga 1 

Hur mycket påverkar skäggväxt förtroendet vid försäljning? 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning är att skäggväxt på en 
man i förhållande till de övriga attribut vi undersökt har minst påverkan 
på förtroendeaspekten vid val av försäljare (se bild 5.2). 
 

Forskningsfråga 2 

Hur mycket påverkar nivån av smink förtroendet vid försäljning? 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning är att smink på en 
kvinna i förhållande till de övriga attribut vi undersökt har näst minst 
påverkan på förtroendeaspekten vid val av försäljare (se bild 5.2). 
 

Forskningsfråga 3 

Hur mycket påverkar en ansiktspiercing förtroendet vid försäljning? 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning är att en ansiktspiercing 
på en kvinna i förhållande till de övriga attribut vi undersökt har näst mest 
negativ påverkan på förtroendeaspekten vid val av försäljare (se bild 
5.2). 
 

Forskningsfråga 4 

Hur mycket påverkar en tatuering ovan nacken förtroendet vid försäljning? 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning är att en tatuering ovan 
nacken på en man i förhållande till de övriga attribut vi undersökt har 
mest negativ påverkan på förtroendeaspekten vid val av försäljare (se 
bild 5.2). 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att valen av attribut som en försäljare av 
tjänster eller produkter av meriterad karaktär gör kan ha en betydelsefull 
påverkan för förtroendeskapandet gentemot en kund. Detta bör enligt oss en 
försäljare ta i beaktning då det i sin tur kan ha stor betydelse för genomförandet 
av en affär. De mer naturliga eller vanligare attributen har en mindre negativ 
påverkan och de mer ovanliga och utstickande attributen har en större negativ 
påverkan på förtroendet.  
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6.2 Uppsatsens bidrag 
 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
Vårt bidrag till ämnet företagsekonomi och marknadsföring är en ökad kunskap 
kring påverkan av fastighetsmäklares eller försäljares val att genom skäggväxt, 
smink, piercingar eller tatueringar riskera att negativt drabba kundens 
förtroende för fastighetsmäklaren eller försäljaren. Vårt resultat visar på att 
dessa attribut har olika mycket påverkan på förtroendet och vår analys av vårt 
resultat talar för att de vanligare eller mer naturliga attributen har mindre negativ 
påverkan på förtroendet. Vi kan konstatera att det finns ett samband mellan 
attributen och förtroendet vid val av försäljare som tillhandahåller tjänster eller 
produkter av meriterad karaktär. 
 
Tidigare forskning har visat att vi människor dömer varandra utifrån den fysiska 
utstrålningen (Wilson & Eckel, 2006, Langlois et al, 2000 och Barber, 1995). Till 
detta har det även visats att vi har en förmåga att döma stereotyper likvärdigt. 
Van Leeuwen & Neil Macrae (2004) menar i sin forskning på att även 
försäljaryrket medför en viss stereotypisk bild. Utifrån vår undersökning kan 
även vi konstatera att försäljare döms stereotypiskt. Den bild av en mäklare 
eller försäljare som finns talar för att man ska vara välvårdad, proper och 
professionell för att väljas före sina konkurrenter (Dean, 2010, Berry, 2006 och 
Söderlund, 2012). Då vår ”slätrakade” försäljare utan några utstickande attribut 
bedömdes inge mer förtroende än något av de övriga attributen kan vi bekräfta 
och instämma med tidigare forskningsresultat.  
 
Söderlund (2012) och Seiter & Sandry (2003) visar i sin tidigare forskning att 
förtroendet påtagligt sänktes hos försäljare med näspiercing. Denna forskning 
talar även för att påverkan främst sitter i betraktarens ögon. Vår studie talar för 
att näspiercingar har en viss negativ påverkan på förtroendet, men inte till så 
pass hög grad som tidigare forskning talar för. Utifrån vårt resultat och analys 
kan vi bekräfta att påverkan sitter i betraktarens ögon. Däremot menar vi på att 
då tiderna förändrats tror vi att piercingar till viss grad går mot att bli mer och 
mer accepterat inom försäljningsyrken. Då vi endast gjort en studie 
innefattande en piercing kan vi inte kommentera acceptansen för en större 
mängd piercingar.  

 
6.2.2 Praktiskt bidrag 
Vår uppsats har ett tydligt praktiskt bidrag. Utifrån de attribut vi undersökt kan 
vi inte visa på att något av dessa är helt rätt eller fel. Däremot kan vi tydligt se 
att det finns en större eller mindre risk att förtroendet påverkas beroende på 
val av attribut. De mer naturliga attributen som skägg och smink medför en 
mindre risk att sänka förtroendet och desto mer ”onaturliga” attributen är, 
såsom piercingar och tatueringar, desto större risk att förtroendet sänks. Då 
förtroendet är en avgörande faktor vid försäljning bör således valet av dessa 
attribut hos varje enskild försäljare vara av stor betydelse. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Då vi kan se att det finns olika nivåer av förtroende kopplat till de olika 
attributen anser vi att det finns många vägar att gå för fortsatt vidare 
forskning. Ett förslag till vidare forskning är att skapa fler nivåer av attributen 
(mer/mindre smink, större/mindre tatuering, fler/färre piercingar och 
mer/mindre skäggväxt) för att på så sätt finna fler skillnader.  
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att kombinera de olika attributen 
och genom detta kunna jämföra, se likheter och skillnader med tidigare 
forskning. Detta skulle i sin tur kunna bekräfta vårt resonemang om att det är 
de mer ”onaturliga” attributen som påverkar mest. 
 
Då tatueringen visade på lägst resultat i vår undersökning har vi förslaget att 
jämföra olika typer och former på tatueringen, för att se om det är tatueringen 
i sig eller tatueringens utformning och betydelse som ger störst negativ effekt. 
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