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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till dem som bidragit med hjälp till vår uppsats.  
 
Vi vill tacka våra respondenter, för att Ni tog er tid och att vi fick genomföra intervjuer med 
er.  
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare Ulf Sternhufvud, för vägledning och support under 
uppsatsprocessen. 
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butikspersonalen i kosmetikabranschen 
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Abstract 
 
The extended amount of homogenous products on the market and a harder competition among 
companies creates a need for the companies to differentiate themselves through service. More 
and more companies use product-support service to create competitive advantages. It is 
profitable to have a good costumer service since it costs less to satisfy existing costumers than 
what it costs to attract new or to get back lost costumers. Today it is very important for 
companies to know which qualities that renders successful personnel. Good employees have 
different key characters depending on the industry in which they work. Because of the high 
involvement of feelings in the cosmetics industry a high amount of positive and negative 
experiences are created. The customers’ feelings are depending on the shop staff’s customer 
awareness reflected in their characters and behaviours. Internal marketing aims to improve the 
personnel’s customer awareness and the internal communication. A company can achieve this 
through different activities. What is important within the internal marketing is the knowledge 
that each employee is a part-time marketer. 
 
The purpose of this thesis is to examine, describe and to analyse the customer’s experience of 
the shop staffs characters and behaviours that the customers find most important in cosmetic 
stores. Further, the purpose is to determine how a cosmetic company can use internal 
marketing to develop their personnel’s the most important qualities. The result can assist 
cosmetic companies when they want to develop their shop staff. We have conducted a 
qualitative study and used the inductive approach. We have done interviews with eight female 
customers in the age between 20 and 30.  
  
The study shows that the most important characters of shop staff in cosmetic shops are that 
they can find alternatives that fit the needs of the customers, that they are professional, have 
knowledge about the assortment, that they are kind and that they are patient. The behaviours 
that are most important are that the personnel are focused on the customer, that they are 
helpful, perceptive, welcoming and that they are not rude. 
 
The internal market activities that can be used to develop the most important characters and 
behaviours of the shop staff are training and education, management support and internal 
dialogue, internal mass communication and information support, human resource management, 
systems and technical support, internal correction and market research and market 
segmentation. The activities can be used in different combinations and to different extent to 
reach desired result. 
 
Keywords:  Internal marketing, part-time marketers, shop staff & cosmetics industry. 



 

  
 

III  

Sammanfattning 
 
Den ökande graden av homogena produkter och en allt högre konkurrens mellan företag skapar 
ett behov för företagen att differentiera sig genom service. Fler och fler företag använder sig av 
produktsupportservice för att skapa konkurrensfördelar. Det är lönsamt att ha bra kundservice 
eftersom det kostar mindre att göra kunderna nöjda än vad det gör att attrahera nya kunder eller 
få tillbaka kunder som företaget tidigare förlorat. Det mycket viktigt för ett företag att se till 
vilka kvaliteter som ger framgångsrik personal. Bra personal har olika nyckelegenskaper 
beroende på vilken bransch det handlar om. På grund av den höga involveringen av känslor 
inom kosmetikabranschen skapas mycket positiva och negativa upplevelser, vilka kan kopplas 
till personalens kundmedvetenhet i deras egenskaper och beteenden. Intern marknadsföring 
syftar till att förbättra kundmedvetenheten, servicetänkandet och den interna kommunikationen 
hos personalen, vilket kan åstadkommas genom en rad olika aktiviteter på ett företag. Viktigt 
inom den interna marknadsföringen är kunskapen om att alla anställda på ett företag är 
deltidsmarknadsförare.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera kundens upplevelse av 
butikspersonals viktigaste beteenden och egenskaper i sminkbutiker. Syftet är även att utröna 
hur ett kosmetikaföretag kan använda intern marknadsföring för att utveckla de viktigaste 
kvaliteterna hos sin butikspersonal. Resultatet ska vara kosmetikaföretag till hjälp då de vill 
utveckla sin butikspersonal. Undersökningen bygger på en induktiv ansats och åtta 
djupintervjuer har genomförts med respondenter inom avgränsningarna kvinnor mellan 20 till 
30 år.  
 
Av studien framgår att de egenskaper som är viktigast hos personal i sminkbutiker är att de 
finner alternativ som passar kundernas behov, att de är yrkesskickliga, kan butikens sortiment, 
är vänliga och att de är tålmodiga. De beteenden som är viktigast är att personalen är fokuserad 
på kunden, hjälpsam, lyhörd, välkomnande och att de inte är oförskämda. 
 
De interna marknadsaktiviteter som kan användas för att utveckla butikspersonalens 
viktigaste egenskaper och beteenden är träning och utbildning, ledningsstöd och intern dialog, 
intern masskommunikation och informationsupport, human resource management, system och 
tekniskt stöd, internt rättelsearbete samt marknadsundersökning och marknadssegmentering. 
Aktiviteterna kan användas i olika kombinationer och i olika utsträckning för att uppnå 
önskvärt resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Intern marknadsföring, deltidsmarknadsförare, butikspersonal & 
kosmetikabranschen 
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1. Inledning 
 
I kapitlet beskrivs inledningsvis bakgrunden till ämnesområdet. Problembakgrunden mynnar 
sedan ut i en problemdiskussion med tillhörande problemställning. I kapitlet beskrivs även 
uppsatsens syfte, problemavgränsningar, nyckelbegrepp samt uppsatsens disposition. 
 

1.1. Problembakgrund 
 
I takt med samhällets utveckling har det uppstått en intensiv konkurrens mellan olika företag 
och deras alltmer identiska produkter och tjänster. Den ökande graden av homogena 
produkter skapar ett behov för företagen att differentiera sig genom service. (Ørnbo et al. 
2005, ss. 25-26; Wanger 2002, s.170) Dagens företag eftersträvar en differentiering via 
emotionella värden (Ørnbo et al. 2005, s. 26). En sådan differentiering är svårare för andra 
företag att kopiera (Wanger 2002, s. 129; Kotler et al. 2005, ss. 477-479). 
 
Ett företags erbjudande innehåller ofta någon form av service, som kan utgöra en stor eller 
liten del av det totala erbjudandet. När det handlar om service som utökar produkter kallas det 
produktsupportservice. Fler och fler företag använder sig av produktsupportservice för att 
skapa konkurrensfördelar. Det är lönsamt att ha bra kundservice eftersom det kostar mindre 
att göra kunderna nöjda än vad det gör att attrahera nya kunder eller få tillbaka kunder som 
företaget tidigare förlorat. En undersökning som jämförde företag, med höga respektive låga 
omdömen gällande servicekvalitet, visar att företag med hög servicegrad kunde ta mer betalt, 
växa snabbare och få större vinster. Därför är det viktigt för företag att tänka på sina 
servicestrategier. (Kotler et al. 2005, ss. 551-552) 
 
Genom bra service skapas kundnöjdhet, vilket i sin tur leder till en bättre kundretention och 
till en högre lönsamhet för företaget (Egan 2004, s. 114). En bristfällig service gör att 
kunderna ofta väljer en annan butik. Bra produkter, priser och läge tappar sin slagkraft när 
servicen är dålig. (Underhill 2006, s.128) 
 
När företagen blir mer marknadsorienterade följer en mer kundorienterad säljstyrka. 
Personalen ska veta hur de kan leva upp till företagets strategier vad gäller att leverera 
kundvärde och kundtillfredsställelse. Det är mer effektivt med en marknadsorienterad än en 
försäljningsorienterad säljstyrka. En sådan säljkår kan vinna nya kunder och skapa 
försäljning, men den kan även skapa långsiktiga och lönsamma relationer med företagets 
kunder. (Kotler et al. 2005, s. 812) 
 
För att kunna uppnå största möjliga framgång inom detaljhandeln måste kundernas upplevelse 
från butiken vara positiv, trevlig och känslomässigt upplyftande. Den största faktorn som 
påverkar huruvida kunderna är känslomässigt tillfredsställda eller inte kommer från 
interaktion mellan personer. Betydelsen av priset, produkten, marknadsföringen och 
butiksdesignen bleknar i jämförelse med personalen. (Danzinger 2006, s. 215)  

 
Det är mycket viktigt för ett företag att se till vilka kvaliteter som skapar framgångsrik 
personal. Bra personal har olika nyckelegenskaper beroende på vilken bransch det handlar 
om. Det är stor skillnad mellan en medelbra säljare och en toppsäljare. En liten del av 
personalstyrkan kan stå för majoriteten av försäljningen. Därför är det viktigt att se till de 
egenskaper som är viktigast inom den egna branschen. Genom en bra butikspersonal kan 
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försäljningen därmed öka markant. Att få bra butikspersonal vore inte ett problem om 
företaget visste vilka egenskaper som krävs. (Kotler et al. 2005, s. 817) 
 
Kosmetikabranschen har en konsumtion av produkter som innehåller mycket känslor som 
ligger nära jaget, vilka konsumenterna vill uttrycka genom sin konsumtion. På grund av den 
höga involveringen av känslor inom branschen skapas det mycket positiva och negativa 
upplevelser, vilka kan kopplas till personalens kundmedvetenhet i deras egenskaper och 
beteenden. (Corvellec & Lindquist 2005, ss. 177-184) På den svenska marknaden omsätts det 
årligen ca 10 miljarder kronor på kosmetika, hudvård, dofter och hygien (KTF). 
Huvudaktörerna, som har egna butiker, är Face Stockholm, Make Up Store, The Body Shop 
och Yves Rocher.  
 
Intern marknadsföring syftar till att förbättra kundmedvetenheten, servicetänkandet och den 
interna kommunikationen hos personalen, vilket kan åstadkommas genom en rad olika 
aktiviteter på ett företag (Hogg et al. 1998, s. 880; Grönroos 2004, s. 376). Aktiviteterna är 
exempelvis träning och utbildning, ledningsstöd och intern dialog, human resource 
management samt intern masskommunikation och informationssupport (Grönroos 2004, ss. 
375-379). Den interna marknadsföringen är ofta sammankopplad med tjänsteföretag men den 
kan även användas av företag som säljer produkter (Gummesson 1991, s. 72). Viktigt inom 
den interna marknadsföringen är kunskapen om att alla anställda på ett företag påverkar 
relationerna med kunden, kundnöjdheten och kundernas uppfattning av kvaliteten 
(Gummesson 1991, s. 67).  
 

1.2. Problemdiskussion 
 
Det är viktigt för företag att ha bra butikspersonal (Danzinger 2006, s. 215), men det finns en 
gräns för hur mycket pengar ett företag bör spendera på att höja servicekvaliteten för kunden 
(Kotler et al. 2005, s. 474).  
 
Intern marknadsföring är kostsamt, därför är det viktigt att veta vad i kvalitetshöjningen 
företaget lämpligen bör fokusera på. Genom att ta reda på vilka egenskaper och beteenden hos 
butikspersonalen i en sminkbutik som kunderna anser vara viktiga, kan vi hjälpa 
kosmetikaföretag att fokusera på de viktigaste parametrarna. Därmed behöver företagen inte 
lägga pengar på intern marknadsföring för att förändra egenskaper och beteenden som inte är 
viktiga för kunden.  
 

1.3. Problemställning 

 
� Vilka egenskaper och beteenden hos butikspersonalen anser kunderna är viktiga för 

att de ska uppleva butikspersonalens bemötande på ett positivt sätt? 
 

 
� Hur kan företaget, genom intern marknadsföring, ur ett kundperspektiv utveckla 

butikspersonalens viktigaste egenskaper och beteenden på ett positivt sätt? 
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1.4. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera kundens upplevelse av 
butikspersonals viktigaste egenskaper och beteenden. Syftet är även att ta reda på hur ett 
företag kan använda intern marknadsföring för att utveckla de viktigaste kvaliteterna hos sin 
butikspersonal. Resultatet ska vara kosmetikaföretag till hjälp då de vill utveckla sin 
butikspersonal. 
 

1.5. Problemavgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att beakta företag som agerar på den svenska detaljhandeln inom 
kosmetikabranschen. Uppsatsen kommer endast att gälla för kosmetikaföretag som har egna 
eller franchisade butiker där butikspersonalen erbjuder kunden service. Undersökningen 
kommer att avgränsas till kvinnor mellan 20 till 30 år, eftersom de är ett viktigt segment inom 
kosmetikabranschen. 
 

1.6. Nyckelbegrepp  
 
Deltidsmarknadsförare – Deltidsmarknadsförare är alla anställda på ett företag, vilka 
påverkar relationerna med kunden, kundnöjdheten och kundernas uppfattning av kvaliteten. 
 
Intern marknadsföring – Intern marknadsföring kan ses ur olika perspektiv, i denna uppsats 
avses det vara de aktiviteter som bidrar till att öka kundmedvetenheten hos personalen. 
 

1.7. Disposition 
 
Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande struktur: 
 
Kapitel 1   Inledning  
Det första kapitlet inleds med en problembakgrund och en problemdiskussion, vilka efterföljs 
av undersökningens problemställning, syfte och problemavgränsningar. I kapitlet tas även 
relevanta nyckelbegrepp och uppsatsens disposition upp. 
 
Kapitel 2   Metoddiskussion 
I kapitlet presenteras olika forskningsmetoder, valen av undersökningens metoder och 
motiveringar till valen. Avslutningsvis beskrivs de ställningstaganden kring metodvalen för 
att höja undersökningens giltighet, relevans och trovärdighet. 
 
Kapitel 3   Teoretisk referensram 
I kapitel tre redogörs den teori som är relevant för uppsatsens ämnesområde. Teorin kommer 
att ligga till grund för det fortsatta forskningsarbetet.  
 
Kapitel 4   Empiri och analys 
I kapitel fyra redovisas resultatet från undersökningen. Empirin kopplas sedan till den 
teoretiska referensramen i form av en analys. 
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Kapitel 5   Slutsatser 
I kapitel fem presenteras svaren på frågorna som ställdes i problemställningen. 
 
Kapitel 6   Avslutande diskussion  
I det avslutande kapitlet diskuteras uppsatsens tillförlitlighet, källkritik samt förslag till vidare 
forskning inom området. 
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2. Metoddiskussion 
 
I kapitlet presenteras olika forskningsmetoder. För varje forskningsmetod redogörs och 
motiveras de ställningstaganden som gjorts. Slutligen diskuteras de åtgärder som kommer att 
vidtas för att förhöja undersökningens validitet och reliabilitet. 
 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
De vanligaste vetenskapliga förhållningssätten är positivism och hermeneutik. De båda 
förhållningssätten skiljer sig väsentligt åt. (Patel & Davidson 2003, s. 26) 

2.1.1. Positivism och hermeneutik 
Positivismen har sin grund i en empirisk och naturvetenskaplig tradition. Inom positivismen 
formas en hypotes utifrån observationer. Hypoteserna skall sedan testas empiriskt och söker 
förklaringar genom att se till och studera delar av en helhet. Forskaren antas i det positivistiska 
förhållningssättet vara objektiv och inte låta sina politiska, religiösa eller känslomässiga 
läggning påverka resultatet. Positivismen är starkt förknippad med kvantitativa och statistiska 
hårddatametoder. (Patel & Davidson 2003, ss. 26-28) 
 
Hermeneutiken skiljer sig markant från positivismen. Till skillnad från positivisterna, som vill 
förklara företeelsen, söker hermeneutiken en förståelse genom att växla mellan en tolkning av 
delarna och helheten. Det hermeneutiska förhållningssättet bygger i grunden på att studera, 
tolka och förstå och det står även för ett kvalitativt förståelse- och tolkningssystem. 
Förhållningssättet används främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner. 
Forskaren inom hermeneutiken är subjektiv och använder sin egen förståelse som ett verktyg i 
tolkningen. Forskaren antas även befinna sig på samma nivå som intervjuobjektet. (Patel & 
Davidson 2003, ss. 28-31) 

2.1.2. Val av vetenskaplig huvudinriktning 
Undersökningen kommer att bygga på ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom den kommer 
att söka en förståelse snarare än en förklaring av fenomenet om personalens egenskaper och 
beteenden. Vi kommer att söka en förståelse genom att se till delarna av fenomenet och koppla 
dem till helheten. Det hermeneutiska förhållningssättet kommer att passa vår undersökning 
eftersom vi i undersökningen även kommer att använda oss av vår förförståelse för att skapa en 
förståelse av fenomenet.  
 

2.2. Forskningsansats 
Det finns i princip två angreppssätt när det gäller en undersökning av samhällsförhållanden, 
vilka är induktion och deduktion (Holme & Solvang 1997, s. 51). Från båda angreppssätten 
kan vetenskapliga slutsatser dras (Andersen 1998, s. 29). 

2.2.1. Induktion och deduktion 
Den induktiva ansatsen kan beskrivas som upptäckande och används ofta inom 
samhällsvetenskapen (Holme & Solvang 1997, s. 51). Induktion innebär att forskaren utgår 
från empiri för att bygga en teori. Det innebär även att forskaren ska närma sig 
undersökningen på ett öppet sätt. Det är dock inte sannolikt att forskaren kan vara helt 
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objektiv och mottaglig för ny information, vilket är ett problem då en induktiv ansats används. 
(Jacobsen 2002, ss. 42-46)  
 
Den deduktiva ansatsen handlar om att bevisa en teori (Holme & Solvang 1997, s. 51). För att 
göra det använder forskaren empiriska studier, och slutsatserna visar ifall teorin kan bekräftas. 
Forskaren riskerar dock att förbise viktig information eftersom han endast studerar det som 
berör den uppställda teorin. (Jacobsen 2002, ss. 42-46) 
 
Abduktion är en användning av både induktion och deduktion, vilket ses som en samverkan 
mellan teori och empiri för att forskaren ska nå fram till en analys (Alvesson & Sköldberg 
1994). 
 

2.2.2. Val av forskningsansats 
Vi kommer att genomföra en abduktiv ansats då vi kommer att använda oss av en växelverkan 
mellan teori och empiri om vilka egenskaper och beteenden hos personalen som kunderna 
anser är viktigast samt hur dessa kan utvecklas via intern marknadsföring. Först kommer vi att 
utgå från teori, för att sedan växla till empiri och slutligen tillbaka till teorin. 
 

2.3. Undersökningsansats 
Det finns olika kategorier av syften med en undersökning, exempelvis explorativa, deskriptiva 
och förklarande syften. Valet av syfte påverkar vad forskaren undersöker och hur det 
undersöks. (Andersen 1998, s. 18) 

2.3.1. Explorativ, deskriptiv och förklarande ansat s 
Explorativa undersökningar har som syfte att utforska fenomen som är mindre kända eller 
helt okända. Tidigare kunskap inom området är därmed begränsad eller obefintlig. 
Explorativa undersökningar kan även göras för att belysa saker som sedan kan undersökas 
mer grundligt. (Andersen 1998, ss. 18-19) Vid den här typen av undersökningar används ofta 
flera olika insamlingstekniker (Patel & Davidson 2003, s. 13). 
 
Då det redan finns kunskap om ett fenomen blir en undersökning inom området deskriptiv och 
fenomenet beskrivs i dåtid eller nutid. Forskaren begränsar sig till att undersöka några 
aspekter inom fenomenet grundligt. Antingen undersöks aspekterna var för sig eller så 
undersöks sambanden mellan dem. Ofta används endast en typ av insamlingsteknik. (Patel & 
Davidson 2003, s. 13) Förklarande undersökningar har ofta ett generaliserande syfte och 
handlar om orsaker eller konsekvenser av ett fenomen (Andersen 1998, s. 21). 

2.3.2. Val av undersökningsansats 
Vi kommer att göra en undersökning som är deskriptiv, med inslag av en explorativ 
undersökning. Den deskriptiva undersökningen görs då intervjuobjekten besitter kunskap om 
vilka egenskaper och beteenden som är viktiga hos butikspersonal. Anledningen till att 
undersökningen kommer att få ett inslag av en explorativ ansats är att det inte finns tidigare 
forskning som visar vilka egenskaper och beteenden som kunderna anser är viktiga hos 
personal som arbetar i just kosmetikabutiker. 
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2.4. Undersökningsmetod 
Det finns två typer av undersökningsmetoder, nämligen kvalitativa och kvantitativa. Det som 
skiljer de båda metoderna åt är vilka arbetsredskap som används. En undersökning kan ha 
inslag av båda disciplinerna men beroende på undersökningens förhållanden är det troligt att 
det ena eller andra alternativet lämpar sig bättre. (Holme & Solvang 1997, ss. 76-77) 

2.4.1. Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metoden är starkt kopplad till den induktiva ansatsen (Jacobsen 2002, ss. 38-
39). Metoden bygger på forskarens uppfattning eller tolkning av informationen och den bör, 
eller kan inte, omvandlas till siffror (Andersen 1998, s. 31). En kvalitativ metod bygger på 
riklig information om undersökningsobjektet, vilken även går på djupet och ser till helheten 
(Holme & Solvang 1997, ss. 76-77). 
 
I den kvantitativa metoden omvandlas information till siffror och mängder, vilka sedan 
genomgår statistiska analyser (Holme & Solvang 1997, ss. 76-77). Det finns inom den 
kvantitativa metoden tydliga riktlinjer för hur undersökningen skall genomföras (Andersen 
1998, s. 31). 

2.4.2. Val av undersökningsmetod 
Eftersom det hermeneutiska förhållningssättet går hand i hand med den kvalitativa 
undersökningsmetoden faller det sig naturligt att tillämpa en sådan på undersökningen. Vidare 
kommer undersökningen att göras med en induktiv ansats och då kommer de iakttagelsebehov 
som finns tillgodoses med hjälp av en kvalitativ metod. Vi kommer i undersökningen även att 
se till helheten, vilket också det stödjer valet av en kvalitativ undersökningsmetod. 
 

2.5. Forskningsmetod 
De vanligaste undersökningsuppläggen är survey-undersökning, fallstudie och experiment 
(Patel & Davidson 2003, s. 53). 

2.5.1. Forskningsmetoder 
Med survey-undersökning menas att forskaren gör en undersökning på en större grupp 
individer, som är tydligt avgränsad, samt att forskaren använder sig av exempelvis ett 
frågeformulär. Den här typen av undersökningar används vanligen för att svara på frågor 
såsom vad, var, hur och när. Undersökningen resulterar antingen i lite information om flera 
variabler eller i mycket information om ett begränsat antal variabler. (Patel & Davidson 2003, 
s. 53) 
 
Fallstudie betyder att forskaren gör en undersökning på en avgränsad grupp. Det kan 
exempelvis handla om en individ, en grupp individer eller en organisation. En fallstudie kan 
även innebära att fler fall undersöks, så som två organisationer. Vid den här typen av 
undersökning försöker forskaren få så utförlig information som möjligt och därför används ett 
helhetsperspektiv. (Patel & Davidson 2003, s. 53) 
 
Experiment innebär att några variabler undersöks för att på så sätt kunna kontrollera de 
faktorer som påverkar variablerna. De viktigaste faktorerna som ska kontrolleras är situations- 
och individfaktorer. (Patel & Davidson 2003, s. 53) 
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2.5.2. Val av forskningsmetod 
Undersökningen som vi kommer att göra är en fallstudie. Det grundar sig i att vi kommer att 
studera en mindre grupp med kunder till sminkbutiker på djupet.  
 

2.6. Datakällor 
Det finns två olika typer av datakällor, nämligen primärdata och sekundärdata (Christensen et 
al. 2001, s. 87). 

2.6.1. Primärdata och sekundärdata 
Primärdata, är den data som forskaren samlar själv samlar in och den kan därför anpassas till 
ett specifikt syfte (Andersen 1998, s. 150; Christensen et al. 2001, s. 103). Forskaren använder 
här sig av olika datainsamlingstekniker. Nackdelen med primärdata är att de är mycket 
tidskrävande och dyra att samla in men de ger å andra sidan information som är aktuell och väl 
anpassad till undersökningens problem. (Christensen et al. 2001, ss. 102, 105) 
 
Sekundärdata är information som samlats in och sammanställts av en annan forskare i ett 
tidigare sammanhang och för ett annat syfte. Sekundärdata kan samlas in från exempelvis 
tidningar, journaler, konsult- och forskningsrapporter. Sekundärdata är kostnads- och 
tidseffektiva men kan ibland vara inaktuella. (Christensen et al. 2001, ss. 89, 102-103) 

2.6.2. Val av datakällor 
Undersökningens hermeneutiska synsätt kräver primärdata för att kunna beskriva problemet i 
sin helhet. Dessutom är det viktigt med primära data för att undersökningen skall bygga på 
aktuell information. Undersökningen kommer även att förstärkas med sekundärdata genom 
information från exempelvis forskningsrapporter.  
 

2.7. Datainsamlingsteknik 

Insamlingen av primärdata kan ske genom antingen kommunikation eller observation av 
endera enskilda individer eller grupper av människor. Teknikerna som används kan exempelvis 
vara enkät, intervju, observation eller experiment. (Christensen et al. 2001, ss. 103-104) 

2.7.1. Datainsamlingstekniker 
Datainsamling via en enkät bygger på ett formulär som respondenten själv får svara på, genom 
att fylla i svar på frågor som redan är givna. En enkätundersökning görs om forskaren vill ha 
ett kvantitativt resultat. (Christensen et al. 2001, s. 103) 
 
Intervjun kan vara både strukturerad och ostrukturerad. En starkt strukturerad intervju har 
likheter med enkäten men ger inte alltid samma resultat eftersom att en viss intervjuareffekt 
kan uppstå. Intervjuareffekt är när intervjuaren påverkar respondenten genom att exempelvis 
ställa ledande frågor eller på annat sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, styra respondenten. En 
mindre strukturerad intervju ger ett djupare material. En intervju kan göras antingen med en 
ensam person eller i grupp. (Christensen et al. 2001, ss. 103-104) 
 
Vid en observationsstudie studerar forskaren olika beteenden hos respondenterna. En 
observation kan antingen vara öppen eller dold. Då observationen är öppen är respondenterna 
medvetna om observationen, det är de inte vid en dold observation. (Christensen et al. 2001, 
s. 104) 
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Ett experiment kan ske genom antingen kommunikation eller via en observation. Med ett 
experiment är avsikten att undersöka ett samband mellan två eller fler variabler. (Christensen 
et al. 2001, ss. 103-104) 

2.7.2. Val av datainsamlingsteknik 
Vi kommer i undersökningen använda oss av datainsamlingstekniken intervju. Sammanlagt 
kommer vi att intervjua åtta personer. Intervjuerna kommer att var något strukturerade då 
respondenterna kan se till en lista med vissa föreslagna egenskaper och beteenden (se bilaga 
1). Respondenterna är dock fria att välja egna egenskaper och beteenden som just de tycker är 
viktiga men som inte finns med på listan. Med tanke på att intervjuerna endast är svagt 
strukturerade kommer det att ge oss den djupa information som undersökningen kräver. 

2.8. Urval 
Det finns huvudsakligen två typer av urval, nämligen sannolikhetsurval och icke 
sannolikhetsurval (Holme & Solvang 1997, s. 183). 

2.8.1. Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval  
Sannolikhetsurval innebär att varje enhet inom en population har en känd sannolikhet för att 
komma med i urvalet. Det finns olika typer av sannolikhetsurval, exempelvis obundet 
slumpmässigt urval, stratifierat urval och klusterurval. Obundet slumpmässigt urval betyder 
att populationens alla enheter har samma kända chans att komma med i urvalet. Enheterna kan 
väljas ut med hjälp av en slumpvalstabell. Stratifierat urval kan användas då undersökningen 
ska innehålla ett visst antal bestämda enheter av en viss typ, där enheterna delas upp i 
respektive typ. Klusterurval innebär att enheter väljs ut från grupper eller kluster. Ett kluster 
kan exempelvis vara en kommun eller en stadsdel. (Holme & Solvang 1997, ss. 184-186) 
 
Icke sannolikhetsurval innebär att urvalet inte är baserat på slumpen. Det finns olika typer av 
icke sannolikhetsurval, exempelvis bekvämlighetsurval, kvoturval och subjektivt urval. 
Bekvämlighetsurval handlar om att de enheter väljs ut som är lättast att få tag i. Det kan dock 
leda till att slutsatserna om populationen inte blir korrekta. Kvoturval innebär att forskaren på 
förhand bestämmer var, när och hur många av enheterna med bestämda egenskaper som ska 
väljas ut. Då forskaren har en bra kunskap om populationen kan ett subjektivt urval göras. 
Därmed skapas en täckande, men osäker, bild om situationen. (Holme & Solvang 1997, ss. 
183-184) 

2.8.2. Val av urvalsmetod 
Undersökningens urval kommer att ske genom ett icke sannolikhetsurval, eftersom alla 
kunder till sminkbutiker inte kommer att ha samma chans att bli utvalda. Vi kommer att 
använda oss av ett bekvämlighetsurval som är baserat på att personerna är tillgängliga för 
intervju, att de konsumerar smink och handlar i den typen av butiker som vi avgränsat oss till. 
De kommer även att väljas ut med avsikten att få en spridning inom ålderssegmentet och 
inom olika yrken. Vi strävar efter att välja ut respondenter baserat på att de har olika 
personligheter för att på så sätt få fram olika synvinklar och perspektiv.  
 

2.9. Undersökningens tillförlitlighet 
En undersökning måste vara både pålitlig och trovärdig för att dess resultat och slutsatser skall 
vara användbara (Christensen et al. 2001, s. 307). Validiteten beskriver en undersöknings 
giltighet och relevans (Andersen 1998, s. 85), medan reliabiliteten visar huruvida mätningarna 
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och bearbetningen av informationen har skett på ett noggrant sätt, det vill säga om 
undersökningen är tillförlitlig (Holme & Solvang 1997, s.163; Patel & Davidson 2003, s.98).  

2.9.1. Validitet och reliabilitet 
Validitet definieras som den grad till vilken forskaren verkligen mätt det han avsåg att mäta. 
Det finns två nivåer av validitet, intern validitet och extern validitet. Båda begreppen behövs 
för att utvärdera en kvalitativ undersökning, men de har inte samma innebörd som i en 
statistisk dataanalys. Den interna validiteten behandlar undersökningens trovärdighet och 
visar hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten. Den externa validiteten innefattar 
undersökningens grad av generaliserbarhet. (Christensen et al. 2001, s. 309) 
 
I en kvalitativ undersökning handlar den interna validiteten inte om att mäta det fenomen som 
undersökts, utan snarare att illustrera de bakomliggande faktorerna till fenomenet. 
Trovärdigheten bestäms av hur systematisk forskaren varit i arbetet med att samla in och 
analysera information samt om undersökningsprocessen redovisats öppet. Det enklaste sättet 
att ge undersökningen trovärdighet är att noggrant redovisa tillvägagångssättet och att inte ha 
en övertro till resultatet och slutsatserna. (Christensen et al. 2001, ss. 309-310) 
 
Det går att generalisera resultatet från en kvalitativ undersökning, men inte på samma sätt 
som med statistisk generaliserbarhet. Här kan istället en arbetshypotes användas, som inte är 
absolut sanning, men som är den bästa helhetsbilden som finns för närvarande. För att uppnå 
extern validitet krävs en bra intern validitet. Undersökningen måste också vara fullständig och 
informationsrik för att på så vis kunna spegla hur överförbart resultatet är till andra fall. 
(Christensen et al. 2001, s. 310) 
 
En undersöknings reliabilitet beskriver till vilken grad som ett undersökningsresultat kan 
upprepas, under förutsättning att undersökningen görs på ett identiskt eller likartat sätt. Det 
finns dock två saker som förhindrar att resultatet av en upprepad undersökning skall bli 
detsamma, nämligen att tid och rum är två föränderliga saker. Undersökningen kan därför 
omöjligen upprepas på ett identiskt sätt. Det återstår dock en faktor som är möjlig att påverka 
och det är intervjuaren. (Christensen et al. 2001, s. 308) 

2.9.2. Undersökningens validitet och reliabilitet 
Vi är medvetna om att hög validitet och reliabilitet är svåra att skapa i en kvalitativ 
undersökning, men vi kommer dock att vidta vissa åtgärder för att förbättra dem. 
 
För att uppnå högre intern validitet kommer vi att redovisa tillvägagångssättet för 
undersökningen. Vi kommer även att göra förintervjuer för att påverka att informationen 
samlats in på ett systematiskt sätt. För att uppnå högre extern validitet kommer vi att utgå 
ifrån att vårt resultat är en arbetshypotes och inte en absolut sanning. Därtill kommer 
undersökningen vara informationsrik för att visa hur överförbart resultatet är. Vi kommer 
även att intervjua flera personer, vilket skapar ett mer täckande resultat och kan därmed bidra 
till att öka den externa validiteten.  
 
Eftersom intervjuerna i undersökningen till viss del kommer att vara strukturerade då 
intervjuerna kommer att grundas på en intervjuguide kommer det till vis mån att minska 
intervjuareffekten och därmed höja undersökningens reliabilitet. Förintervjuerna kommer att 
dämpa intervjuareffekten något eftersom att de även fungerar som en träning för intervjuaren. 
Vidare kommer tillförlitligheten att stärkas eftersom intervjuerna kommer att spelas in. 
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3. Teoretisk referensram  
 
Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse för de egenskaper och beteenden hos 
personalen, vilka litteraturen inom området anser vara viktiga för ett positivt kundbemötande.  
Egenskaperna och beteendena ligger till grund för undersökningens intervjuer. Det följs av 
teori inom området intern marknadsföring och interna marknadsaktiviteter.  
 

3.1. Egenskaper 
 
Entusiastisk 
Ofta kan personalen för lite om företaget de arbetar på och de tjänster och produkter som 
företaget erbjuder. Om personalen inte är entusiastisk gällande sin arbetsplats och de 
produkter som säljs blir det svårare att skapa entusiastiska kunder. (Echeverri & Edvardsson 
2002, s. 254) 
 
Finner alternativ som passar kundernas behov 
Att personalen kan anpassa sig efter kunden skapar förtroende, vilket gör att de litar på att 
personalen kan hitta den bästa lösningen på kundens problem (Granström 2002, s. 21). Idag, 
då relationsmarknadsföring spelar stor roll, kan de bästa försäljarna lösa kundernas problem, 
bygga relationer och de har en instinktiv förståelse för kundernas behov. De kan ”ställa sig på 
andra sidan disken” och se saker utifrån kundernas perspektiv. De strävar inte bara efter att bli 
omtyckta, utan de vill skapa värde för sina kunder. (Kotler & Armstrong 2006, s. 409) Ett 
sådant tankesätt hos personalen är svårt att lära personalen, men det är dock inte omöjligt 
(Fromm & Schlesinger 1994, s. 148). 
 
Genuin och äkta i sin roll 
Det finns tre nivåer av beteendenormer hos personal. Den första nivån är ett ytligt beteende 
där personalen visar känslor som de endast iscensätter. Personal som ler alltför brett gör det 
för att kunderna brukar uppskatta det. Det är dock troligt att kunden genomskådar det och att 
personalen uppfattas som falsk. Den andra nivån är ett mer genuint agerande och innebär att 
personalen försöker att, inom sig, uppleva det som förväntas av dem i ett bra kundbemötande, 
vilket dock sker med viss ansträngning. Den sista nivån innebär att personalen upplever att de 
inte behöver agera utan att deras känslor och beteende passar ihop. (Echeverri & Edvardsson 
2002, s. 250) 
 
Glad och positiv 
Om personalen är trevlig och glad upplever kunden att servicen är bra (Granström 2002, s. 
14). Människor kommunicerar genom språk, röstläge och slang. Om en person är glad, 
uttråkad eller sur märks det på sättet personen talar. (Ørnbo et al. 2005, s. 105) 
 
Humoristisk  
Ett exempel från en undersökning som gjorts bland kunder till Göteborgs Spårvägar visar att, 
då kunder klagar och personalen bemöter det med ett beteende som får en humoristisk 
betydelse, resulterar det i att kunden anser att de blivit bemötta med gott uppträdande 
(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 232). 
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Innovativ och kreativ 
Innovativa människor söker ständigt lättare, enklare och bättre sätt att hantera problem på 
(Fromm & Schlesinger 1994, s. 154). 
 
Kan butikens sortiment 
För att bli effektiva så snabbt som möjligt är det viktigt att nyanställda utbildas om företaget. 
Det kan innebära den tänkta marknadspositionen, strukturen, informationssystem och 
marknadskommunikationspolicy. Det är även viktigt att utbilda personalen om produkterna. 
Det personalen måste kunna om produkterna är produkternas positionering i kundernas 
medvetande, deras egenskaper, fördelar och nackdelar jämfört med konkurrenterna samt hur 
de används på ett korrekt sätt. (Mühlbacher et al. 2006, ss. 575-576)  
 
Säljare i detaljhandeln har som jobb att kunna butikens produkter utan och innan. I säljarnas 
jobb ingår även att dela den kunskapen med kunderna, som inte har samma möjligheter att 
veta lika mycket om produkterna. Säljarna gör köpupplevelsen rolig för kunden genom att de 
agerar som en guide till butiken och hjälper kunden att hitta rätt saker. (Danzinger 2006, s. 
225)  
 
Att ha kunskap om företagets produkter är en styrka för personalen och en kunskap som de 
kan använda sig av dagligen. Innan personalen placeras bakom en disk måste företaget ge 
dem en möjlighet att förstå hur affärsverksamheten fungerar. Den bästa kundservicen är 
kunskap. (Fromm & Schlesinger 1994, s. 131) Något som tyder på okunskap hos personalen 
är om de, vid kunskapsfrågor, hänvisar kunden till exempelvis skyltar, broschyrer eller 
hemsidor. (Wanger 2002, s. 65) 
 
Omtänksam 
Att en person är omtänksam innebär att de gör en ansträngning för att förstå och kunna hjälpa 
en annan person (NE). 
 
Pålitlig och håller sina löften 
Pålitlighet kan endast visas i handling, inte i ord. Om pålitligheten inte är total, utan att ett 
löfte bryts skapas en känsla hos kunden av att vara betydelselös. Pålitlig service är en 
sammanställning av hederlighet, professionalism och effektivitet. (Granström 2002, ss. 18-19) 
 
Respektfull 
I dagens välfärdsamhälle har respekt blivit en bristvara. Lågpresterande personer möts med 
mindre respekt. Respekt är inte en konstant egenskap utan är istället något som varierar 
mellan olika interaktioner av människor. Det handlar om att bryta gränserna för olikheter 
mellan individerna som interagerar, vilket försvåras med tanke på att respekt ofta skapas 
genom att personerna känner igen sig i något hos den andra parten. Om butikspersonalen 
försäkrar en kund att en färg inte matchar eller drar fördel av en kunds brist på tid, visar de 
prov på bristande respekt. (Corvellec & Lindquist 2005, ss. 135-137) 
 
Social och utåtriktad 
Utöver själva köpet kan det vara av sociala skäl som kunden kommer in i butiken och pratar 
med bekanta, personal och andra kunder (Wanger 2002, s. 192). All kontakt som 
butikspersonalen tar med en kund ökar sannolikheten för köp (Underhill 2006, s. 127).  
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Tålmodig 
Tålmodig är en bra egenskap hos en försäljare (Kotler & Armstrong 2006, s. 409). Att hjälpa 
en kund innebär att ha tålamod att hitta bästa alternativet (Granström 2002, s. 21). Att jobba i 
frontlinjen på ett företag kan dock ofta vara intensivt, slitsamt och stressigt, vilket kan 
påverka personalens tålamod (Corvellec & Lindquist 2005, s. 44). Butikspersonalen blir 
påverkad av de många kundkontakter de har, vilka kan vara både slitsamma och givande 
(Normann 2000a, s. 107). 
 
Uppdaterad på sminktrender 
Att införskaffa information om vad som är nytt och aktuellt kan vara ett skäl till att kunden 
besöker butiken (Wanger 2002, ss. 192-193). 
 
Vänlig 
Om företaget vill att personalen skall ge vänlig och artig service måste de anställa vänlig och 
artig personal. Framgångsrika företag följer den regeln eftersom de har insett att det inte går 
att träna personalen i att vara vänlig och omtänksam lika lätt som att det går att träna dem i 
mer ”tekniska” kunskaper. (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 252) Butikspersonalen skall ge 
kunden en känsla av omtänksamhet och vänlighet, vilket är svårt när de samtidigt skall vara 
snabba och effektiva. Stressade situationer kan leda till ett negativt kundbemötande. 
(Corvellec & Lindquist 2005, ss. 44-45) 
 
Yrkesskicklig 
Den bästa kundservicen är kunskap (Fromm & Schlesinger 1994, s. 131). När det handlar om 
produkter som kunder inte vet hur de fungerar eller skall användas hjälper det att ha personal 
som kan förmedla sin kunskap till kunden. Det krävs dock att personalen som förmedlar 
kunskapen upplevs som informativa, opartiska och pålitliga. (Wanger 2002, s. 182) 
 
Då de flesta butiker har självservice resulterar det ibland i att personalens kunnande minskar 
(Danzinger 2006, s. 203). Kunden upplever det som starkt negativt om personalen indikerar 
kunden okunskap inom området (Wanger 2002, s. 65). 
 
Ärlig och uppriktig 
Att personalen är ärlig är en bra egenskap (Kotler & Armstrong 2006, s. 409). Att vara ärlig 
och uppriktig innebär att vara sanningsenlig och öppenhjärtig (NE). 
 

3.2. Beteenden 
 
Anpassar språket efter kundens kunskap  
Att personalen anpassar sitt språk efter kunden handlar om att de använder uttryck, termer och 
ord som stämmer överens med kundens kunskapsnivå (Underhill 2006, s. 147). 
 
Avsked 
Att le och att önska kunden en trevlig helg må verka som enkla saker, men kan göra mycket 
för ett positivt helhetsintryck (Corvellec & Lindquist 2005, s. 178). 
 
Fokuserad på kunden 
Det kan vara så att kunder i interaktion med butikspersonal vill bli bemötta på samma sätt 
som de vill bli bemötta av vilken medmänniska som helst, med respekt och intresse 
(Corvellec & Lindquist 2005, ss. 44-45). Kunder uppskattar kompetent personal eftersom de 
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hjälper kunderna att hitta de mest optimala inköpsalternativen. Det är dock viktigt att 
personalen utnyttjar sin kompetens för att hitta alternativ som bäst tillfredsställer kundens 
behov. Viktigt är också att personalen inte får kunden att känna sig okunnig. En bra försäljare 
får kunden att själv inse vad denna behöver, genom att ställa kunden rätt frågor. (Wanger 
2002, s. 253)  
 
När personalen ger kunden total uppmärksamhet känner kunden sig betydelsefull (Granström 
2002, s. 14). Engagemang ger sig uttryck i kroppsspråk och leende (Granström 2002, s. 17). 
Ett exempel från en undersökning som gjorts bland kunder till Göteborgs Spårvägar visar att 
chaufförerna med sitt beteende visar att de ”ser” resenären. Det betyder inte att chauffören 
bara tittade på resenären utan snarare att han uppmärksammade att resenären var betydelsefull 
som människa. (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 236) 
 
Ger snabb och effektiv service 
Tid är en viktig faktor för kunden när det gäller uppfattningen om servicen varit bra eller 
dålig. Kort väntetid förhöjer servicekänslan medan en lång sänker den. Om kunden får snabb 
betjäning kan de uppleva att de behandlats kompetent och väl, medan en lång väntetid ofta ger 
en uppfattning om oduglig service. (Underhill 2006, s. 152) Alla kunder vill dock inte ha 
snabbhet i servicen. Det är viktigt att förstå att snabbhet inte alltid är lösningen. (Fromm & 
Schlesinger 1994, s. 150) 
 
Gör det lätt att klaga 
Två tredjedelar av alla kunder väljer att inte klaga när de upplever att de är missnöjda. Kunder 
tenderar att ändra sitt klagomålsbeteende under långvariga relationer (Edvardsson et al. 2006, 
s. 102). En kundcentrerad organisation gör det enkelt för kunder att klaga eller ge förslag till 
förbättringar (Kotler 2005, s. 467). 
 
Har etikett 
Etikett omfattar de sedvanemässigt utbildade och accepterade reglerna för beteende och 
uppträdande, främst i offentlig miljö (NE). 
 
Hjälpsam 
Det handlar inte endast om att butikspersonalen ska hälsa på kunderna när de kommer in i 
butiken, shoppingvänliga butiker bryr sig verkligen om kunderna. Servicepersonalen måste 
kunna sina produkter, kunna butiken och vara villiga att handla tillsammans med kunden för 
att försäkra sig om kunderna hittar just vad de längtar efter. (Danzinger 2006, s. 203) 
 
Inte diskriminerande mot kunden 
Det är viktigt för personalen att utvärdera kunderna, men att döma dem kan vara ödesdigert. 
De kunder som kommer in i butiken kan ha alla former, färger och storlekar. Kunder med 
mycket pengar ser ofta ut att inte ha det och vice versa. Personalen bör inte värdera kunders 
smak eller vanor på ett dömande sätt. Det är viktigt för personalen att förstå att varje kund har 
rätt att göra sina egna prioriteringar och värderingar. (Fromm & Schlesinger 1994, s. 193) 
 
Inte går över den fysiska gränsen 
Beröring kan vara ett viktigt instrument i servicemöten. Gränsen för vad som är en acceptabel 
beröring, eller inte, är hårfin. En lämplig beröring kan ibland vara effektfull men att beröra 
kunder kan dock vara en opassande strategi i andra situationer. (Echeverri & Edvardsson 
2002, s. 237) 
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Inte oförskämd 
Om personalen brister i sitt engagemang eller behandlar kunden med nonchalans och slentrian 
är det troligt att kunden upplever servicen som dålig (Granström 2002, ss. 14-15). 
 
Inte påflugen 
För de flesta kunder är det uppskattat om det finns kunnig butikspersonal nära till hands men 
personalen bör inte vara påträngande (Wanger 2002, s.65). Påflugen personal kan möjligtvis 
sälja produkter men skapar inga trogna kunder (Wanger 2002, s. 182). Ett undantag kan göras 
för mer exklusiva butiker då kunden kan uppskatta hjälp med att rättfärdiga ett köp av en 
dyrare produkt. Förslag eller information gör det lättare för kunden att välja den produkten. 
(Underhill 2006, s. 127) 
 
För att en god relation mellan köpare och säljare skall kunna uppnås krävs det en ömsesidig 
interaktion. Om butikspersonalen interagerar för tidigt skapas en negativ upplevelse hos 
kunden. Det är viktigt att visa respekt för att kunden eventuellt vill se sig omkring först. 
(Corvellec & Lindquist 2005, s. 179) 
 
Inte överlägsen 
En person som beter sig överlägset har drag av högdragenhet och självgodhet (NE).  
 
Kan hantera problem 
Ett problem måste inte innebära dålig service (Granström 2002, s. 15). Trots att företaget 
tränar sina anställda och visar dem hur de skall hantera klagomål från kunder är det inte alltid 
som det hjälper. En del av personalen löper fortfarande en risk att hamna i försvarsställning 
och skylla ifrån sig då de stöter på klagomål från kunden. (Corvellec & Lindquist 2005, ss. 
42-43) 
 
Lyhörd 
Det finns en kvalitet som alla framgångsrika säljare delar och det är förmågan att lyssna till 
kunderna, att kunna upptäcka deras önskemål och behov, samt att tillgodose det (Fromm & 
Schlesinger 1994, s. 102). Förmåga att leva sig in i mottagarens bakgrund är en nödvändig 
egenskap för att kunna påverka mottagarens förståelse och beteendemönster. För att kunna 
göra det krävs empati och inlevelse samt att förstå mer än vad mottagaren gör. (Ørnbo et al. 
2005, s. 115)  
 
En bra egenskap för en försäljare är att vara förstående och en bra lyssnare (Kotler & 
Armstrong 2006, s. 409). Genom att vara en bra lyssnare kan personalen vinna kundens 
sympati (Granström 2002, s. 118). Butikspersonalen uppfattas som professionell när de förstår 
kundernas behov (Granström 2002, s. 21). 
 
Noggrann  
Noggrannhet är en egenskap som inte går att lära in (Echeverri & Edvardsson 2002, ss. 229-
230). 
 
Passande kroppsspråk 
Det är viktigt att uppmärksamma att kundens tolkning av servicebeteendet inte alltid stämmer 
överens med frontpersonalens. Icke-verbal kommunikation kan bestå av kroppsrörelser, 
kroppspositioner, gester, mimik, intonation, betoning och tvekljud. (Echeverri & Edvardsson 
2002, s. 235) Genom ett leende och en blick kan butikspersonalen med hjälp av sitt 
kroppsspråk visa att kunden är i fokus (Corvellec & Lindquist 2005, s. 39). 
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För att kunden ska kunna engagera sig känslomässigt i produkten krävs ett fysiskt möte. Där 
spelar den icke-verbala kommunikationen en viktig roll. Kundens uppfattning om 
butikspersonal bygger på det som personalen säger, sättet det sägs på och det fysiska 
framträdandet och utseende. De sistnämnda faktorerna har störst inverkan, vilket visas i 
modellen nedan. (Ørnbo et al. 2005, ss. 90-91) 
 

 
 
Figur 3.1. Verbal och icke-verbal kommunikation. (Anpassad efter Ørnbo et al. 2005, s. 91) 
 
Välkomnande 
Människor föredrar i allmänhet att shoppa där de känner sig önskade, vilket de sätter ett högt 
värde till. Det handlar om att få kunden att känna sig välkommen. (Underhill 2006, s. 127) 
 

3.3. Intern marknadsföring 
 
Begreppet intern marknadsföring innebär att ”bästa sättet att motivera personalen till att bli 
tjänstvillig och inställd på kundinriktat arbete är att använda ett aktivt och målinriktat 
program, där en rad olika aktiviteter och processer samordnas i en slags marknadsföring” 
(Grönroos 2004, s. 369). Intern marknadsföring består alltså av alla aktiviteter på ett företag, 
vilka syftar till att förbättra den interna kommunikationen och kundmedvetenheten hos 
personalen (Hogg et al. 1998, s. 880). 
 
Alla anställda på ett företag som påverkar relationerna med kunden, kundnöjdheten och 
kundernas uppfattning av kvaliteten är deltidsmarknadsförare. Till skillnad från 
heltidsmarknadsförarna tillhör de inte någon marknadsförings- eller försäljningsavdelning. 
(Gummesson 1991, s. 67) 
 
Även fast behovet av intern marknadsföring är tydligare inom tjänsteföretag, finns det ingen 
anledning att begränsa den interna marknadsföringen till renodlade tjänsteföretag. Även då 
kontakten mellan ett företags personal och dess kunder är begränsad är intern marknadsföring 
ett sätt att förbereda personalen på förändringar i företagets strategi eller andra organisatoriska 
förändringar. (Gummesson 1991, s. 72) Mötet mellan butikspersonalen och kunderna är av 
stor vikt även om företaget inte ser sig själva som ett renodlat tjänsteföretag (Egan 2004, s. 
154). 
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Intern marknadsföring kan ske på olika nivåer (Grönroos 2004, s. 372), i den här uppsatsen 
bygger den interna marknadsföringen på att skapa en servicekultur i företaget och en 
serviceinriktning hos personalen. 
 
Mål med intern marknadsföring 
Det finns flera övergripande mål med den interna marknadsföringen. Det första målet är att se 
till att personalen är motiverade, kundinriktade och tjänstvilliga, vilket innebär att de kan 
agera som bra deltidsmarknadsförare. Vidare är målet att attrahera och behålla bra 
medarbetare. Slutligen är målet att de personer som tillhandahåller tjänster ska få fullgott stöd 
från ledningen och tekniska lösningar, vilket också det gör att personalen kan agera 
deltidsmarknadsförare. (Grönroos 2004, s. 372) 
 
Attitydpåverkan och kommunikationsstyrning 
Inom intern marknadsföring finns det två slags ledningsprocesser; attitydutveckling och 
kommunikationsstyrning. Den attitydutvecklande aspekten handlar om att företaget måste 
hantera personalens attityder och motivation till att vara kundmedvetna och tjänstvilliga. Om 
ett företag vill skapa konkurrenskraft är det den viktigaste delen av den interna 
marknadsföringen. Den kommunikationsstyrande aspekten bygger på att personalen behöver 
information om arbetsrutiner och produkter och tjänster. För att kunna hantera företagets 
kunder behöver kontaktpersonalen även annan information och möjlighet att kommunicera 
med ledningen om sina behov, krav och åsikter samt om sina insikter i kundernas behov. För 
att uppnå ett bra resultat krävs både attitydpåverkan och kommunikationsstyrning. (Grönroos 
2004, s. 370) 
 

3.3.1. Interna marknadsaktiviteter 
Det finns ingen exakt mall för hur de interna marknadsaktiviteterna skall ske. Till de interna 
marknadsaktiviteterna räknas de flesta funktioner eller aktiviteter som gynnar de interna 
relationerna, kundmedvetenheten och servicetänkandet. Det finns dock vissa typiska exempel 
på marknadsaktiviteter, vilka redovisas nedan. (Grönroos 2004, s. 376) 
 
Träning och utbildning 
Anställda på företag har i regel en brist i sin förståelse för företagets strategi och vilken viktig 
roll de har som deltidsmarknadsförare. Den bristande förståelsen beror till största delen på 
otillräcklig kunskap, men det har även med felaktiga attityder hos de anställda att göra. 
Likgiltiga eller negativa attityder sätter käppar i hjulen för företaget och måste förhindras. De 
båda bristerna är relaterade till varandra, då attitydproblem orsakas av kunskapsbrist. Därför 
är marknadsaktiviteterna för förbättring av kunskap och av attityder knutna till varandra. 
(Grönroos 2004, s. 376) 
 
Det finns tre nivåer av träning och utbildning av de anställda (Grönroos 2007, ss. 393, 396): 

� Att skapa en hög medvetenhet om företagets servicestrategi och uppfattning om den 
totala marknadsföringsprocessen och en förståelse för vilken roll som varje individ 
spelar i relationen till kunden.  

� Att utveckla och främja fördelaktiga attityder till en servicestrategi och arbetet som en 
deltidsmarknadsförare. 

� Att utveckla och förstärka kommunikations-, försäljnings- och servicekunskaperna hos 
de anställda.  
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Utbildning är ett av de främsta redskapen för kommunikationsstyrning, men hör även ihop 
med attitydpåverkan. Om personalen inte håller med tankesättet kan de inte heller motivera 
varför de bör förändra sitt beteende och agerande gentemot kunderna eller utveckla sina 
färdigheter. Eftersom personalen har ett behov av tillitsfulla relationer måste utbildningen 
även innehålla delar som tar upp ärlig behandling av både personal och kunder. (Grönroos 
2004, s. 377) 
 
Ledningsstöd och intern dialog 
Ledningen och chefer på olika nivåer i företaget spelar en viktig roll och måste visa prov på 
bra ledarskap. De måste dagligen uppmuntra personalen, involvera personalen i planering och 
beslutstagande, ge feedback och information och upprätta ett öppet internt klimat. (Grönroos 
2007, ss. 393-394)  
 
För att personal som återvänder från kurser och utbildningar ska kunna utnyttja sina nya 
kunskaper är det viktigt att chefen uppmuntrar medarbetarna till det. Ledarstilen hos 
företagets chefer påverkar i hög grad arbetsmiljön och stämningen hos personalen. Därför är 
även ledarstil en fråga om intern marknadsföring. Vidare är det viktigt att cheferna skapar ett 
öppet klimat på företaget där personalen lätt kan diskutera service- och kundrelaterade frågor.  
(Grönroos 2004, s. 378) Företagets klimat visar sig tydligt vid direktkontakt med kunderna, då 
relationen med kunderna påverkas starkt av hur butikspersonalen får kunderna att känna sig 
(Barnes & Howlett 1998, s. 21). Ledningen och chefernas stöd och dialogen inom företaget är 
det främsta redskapet för att hantera attitydpåverkan (Grönroos 2004, s. 378). 
 
Intern masskommunikation och informationssupport  
Det är nödvändigt att cheferna inom företaget informerar personalen, om exempelvis nya 
serviceinriktade strategier och sätt att agera vid kundmöten. Det ska göras för att personalen 
ska förstå och acceptera nya strategier, uppgifter och tankesätt. (Grönroos 2004, ss. 378-379) 
Informationen till personalen kan ske genom personaltidning, anslagstavlor och intranät 
(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 359). 
 
Human resource management (HRM) 
Intern marknadsföring handlar om hur ett företag ska få och behålla kundmedveten (Grönroos 
1990, s. 8). Därför faller det sig naturligt att en bra intern marknadsföring börjar med 
rekrytering och anställning. Det är viktigt att i arbetsbeskrivningen göra klart vilken roll 
personalen har som deltidsmarknadsförare. För att styra personalen mot den interna 
marknadsföringens mål kan företaget använda sig av medel så som exempelvis 
karriärplanering, lön, bonussystem och stimulansprogram. (Grönroos 2004, s. 379)  
 
Ett annat effektivt redskap i den interna marknadsföringen är belöning, antingen med hjälp av 
ekonomiska eller sociala belöningar. Företaget måste också bestämma om personalen ska ha 
lön, provision eller en kombination av dem båda. (Mühlbacher et al. 2006, ss. 577-578) Det 
spelar stor roll vilket mått företaget använder sig av för att belöna personalen. Om företaget 
belönar personalen efter exempelvis return on investment (ROI) kan det uppmuntra 
personalen till att ta beslut som endast ger en kortsiktig lönsamhet. Därför bör de anställda 
belönas efter mått som gynnar företagets kundrelationer. (Ryals & Knox, 2001, s. 536) Det är 
bättre att använda mått som ”kundnöjdhet” när företaget vill ha en kundorienterad personal 
(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 255). Belöningssystemet bör göra klart för personalen att 
företaget uppskattar bra service gentemot kunderna (Grönroos 2004, s. 379). 
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Alltför ofta placeras den senast anställda och minst utbildade personalen i den viktiga rollen 
som kontaktpersonal. Kontaktpersonalen kan ofta vara lågavlönade och ha enformiga 
arbetsuppgifter. Det sättet att hantera kundrelationerna är vanskligt. Ett annat misstag som 
ofta görs är att personal som är bra på kundkontakt befordras till positioner där deras förmåga 
inte kommer till nytta. (Grönroos 2004, ss. 379-380) 
 
Det finns olika sätt att testa personal inför en anställning, varav Myers-Briggs system är ett. 
Testet baseras på ett system som identifierar grunddimensionerna av en människas 
personlighet, exempelvis om en person är extrovert eller introvert. Att en person är extrovert 
och bygger sina beslut på känslor är viktiga egenskaper i detaljhandeln. (Danzinger 2006, s. 
219) 
 
Personal som arbetat länge i företaget har en högre kunskap om branschen och företaget. De 
har även fler möjligheter att utveckla tillitsfulla relationer till företagets kunder. Därför är det 
av stor vikt att företaget lyckas behålla sina anställda. Särskilt då hög personalomsättning gör 
att ledningen ogärna investerar mycket i anställning, träning och andra relationsbildande 
aktiviteter. Hög personalomsättning påverkar servicekvaliteten och kundretention negativt, 
vilket försämrar företagets lönsamhet. (Berry 1995, s. 241) 
 
System och tekniskt stöd 
Genom att utveckla databaser för kundinformation och andra typer av system och tekniska 
lösningar skapas en bra förutsättning för att de anställda, på ett lättare sätt, ska kunna bemöta 
kunderna (Grönroos 2007, ss. 395-396). Det kan bland annat underlätta för personalen inom 
områdena tillförlitlighet, effektivitet, kommunikation, serviceövervakning och 
kvalitetskontroll (Ryals & Knox, 2001, s. 537). IT och intranät har stor påverkan i sin roll som 
effektiva stödsystem i intern marknadsföring (Grönroos 2007, ss. 395-396). 
 
Om det tekniska stödet saknas kan det göra att även kundinriktad och tjänstvillig personal får 
känslor av frustration och att de inte längre är intresserade av att fylla sin funktion som 
deltidsmarknadsförare (Grönroos 2004, s. 380). 
 
Internt rättelsearbete  
Personalen på ett företag kan ibland hamna i situationer som är känslomässigt stressande eller 
då de känner sig utsatta. Det kan exempelvis vara vid mötet med en arg och upprörd kund. 
Personalen kan bli stressad av känslan att de har en låg kontroll över en svårlöst situation. 
(Grönroos 2007, s. 396) Det är därför viktigt med support från chefer, arbetsledare eller hela 
arbetsgruppen då en sådan situation inträffat. De måste finnas ett system och en garanti för att 
stödja personalen, ett slags nätverk. (Grönroos 2004, s. 381) 
 
Marknadsundersökning och marknadssegmentering 
Det interna marknadsföringskonceptet inbegriper att anställningsfunktionen på ett företag bör 
använda sig av research och segmentering (Egan 2004, s. 155). 
Marknadsunderundersökningar kan göras såväl internt och externt för att ta reda på attityder 
kring deltidsmarknadsföring och serviceorienterat beteende. Marknadssegmentering kan 
användas när företaget ska identifiera en lämplig målgrupp för rekrytering av personal för 
olika positioner inom företaget. (Grönroos 2007, s. 396) 
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4. Empiri och analys 
 
I kapitlet presenteras empirin i form av resultatet från intervjuerna För att underlätta för 
läsaren redovisas empiri och analys i samma kapitel. Först kommer de viktigaste 
egenskapernas empiri och analyser att redovisas. Det följs av de viktigaste beteendena, som 
följer samma upplägg. I varje analysavnitt presenteras först jämförelsen mellan empirin och 
teorin gällande den aktuella egenskapen eller beteendet. Sedan följer ett ställningstagande 
huruvida den interna marknadsföringen för området hanterar attitydpåverkande eller 
kommunikationsstyrande ledningsprocesser. Vidare presenteras förslag på lämpliga interna 
marknadsaktiviteter. 
 

4.1. Intervjuernas tillvägagångssätt 
 
Intervjuernas genomfördes med åtta respondenter, vilka är kunder till de butiker som avses i 
uppsatsen. Intervjuerna var ungefär 30 minuter långa och gjordes med en person taget i 
hemmiljö. Intervjuerna är baserade på en intervjuguide som finns redovisad i bilaga 1. 
Respondenterna har i intervjuerna rangordnat de egenskaper och beteenden som de anser vara 
viktigast. Efter rangordningen hölls en öppen och djup diskussion kring de valda 
egenskaperna och beteendena. Respondenternas rangordning har sammanställts och 
presenteras nedan.  
 

4.2. Egenskaper 
 

4.2.1. Finner alternativ som passar kundernas behov  
 
Empiri 
Undersökningen visar att den viktigaste egenskapen hos personalen i en sminkbutik är att de 
kan finna alternativ som passar kundernas behov. Den egenskapen kan ta sig i uttryck i att 
personalen ser till kundens hudtyp, hudfärg, ögonfärg och hårfärg och att de utifrån det sedan 
ger förslag på produkter som passar just den kundens behov. Några respondenter påpekar att 
de vill att personalen ska kunna ge dem flera olika alternativ på produkter. Om kunden då 
känner att produkterna är rätt, är det, enligt en respondent, ett bevis på att personalen har 
egenskapen att finna alternativ som passar kundernas behov. 
Egenskapen grundar sig i att personalen är yrkesskickliga. Det grundar sig även i att de kan 
butikens sortiment och att de därmed har möjligheten att föreslå olika produkter. Personalen 
måste också kunna ta ett steg bakåt från sina egna åsikter och istället utgå från kunden de har 
för stunden, vilket en respondent menar visar på stor skicklighet. Det är även viktigt att 
personalen inte bara föreslår produkter eller färger som är populära just nu och ger samma 
alternativ till alla kunder, utan att de anpassar förslagen till kunden. 
 
Att personalen kan finna alternativ som passar kundens behov kan också gestaltas i att 
personalen visar ett intresse för kundens behov och att personalen kan hitta produkter som 
kunden själv inte skulle ha hittat.  
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Analys 
Resultatet från undersökningen överensstämmer med Kotler och Armstrongs teorier (2006, s. 
409), vad gäller att bra personal kan förstå kundernas behov och lägga fram potentiella 
lösningar. Det kan resultera i att kunderna litar på att personalen kan hitta den bästa lösningen 
på deras problem (Granström 2002, s. 21), vilket kan åstadkommas om personalen ser saker 
utifrån kundernas perspektiv (Kotler & Armstrong 2006, s. 409). 
 
Att personalen ska finna alternativ som passar kundernas behov kan härröras till de båda 
ledningsprocesserna i intern marknadsföring och visar på en uppdelning av egenskapen. Det 
handlar först och främst om kommunikationsstyrning, att personalen får information om 
produkterna för att kunna hitta alternativ. Den attitydpåverkande ledningsprocessen tillämpas 
mer på behovsanpassning för kunden. (Grönroos 2004, s. 370) 
 
Kunskapen som personalen behöver för att finna rätt alternativ är den delen av egenskapen 
som lättare kan förbättras. Kunskapen hos de anställda kan förbättras på olika sätt. Först krävs 
en grundläggande kunskap inom kosmetika, vilken de kan tillgodogöra sig genom utbildning. 
Utbildning är ett av de främsta redskapen för kommunikationsstyrning (Grönroos 2004, s. 
376-377). Den grundläggande kompetensen behöver uppdateras kontinuerligt. Det kan handla 
om nya trender, produkter eller egenskaper hos produkterna. Företaget kan nå ut med den nya 
informationen genom intern masskommunikation (Grönroos 2004, ss. 378-379), förslagsvis 
genom en personaltidning eller ett intranät (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 359). 
 
Att lägga fram alternativ åt kunden är en sak, men att finna behovsanpassade alternativ kräver 
mer än endast bra kunskap om företagets produkter. Den här delen av egenskapen är inte lika 
lätt att påverka, vilket även Fromm och Schlesinger (1994, s. 148) poängterar. 
Undersökningen visar att, för att personalen ska kunna anpassa alternativen efter kundernas 
behov behöver de kunna ta ett steg bakåt från sina egna åsikter och visa ett intresse för 
kundens behov. Med tanke på svårigheten att lära in den här delen av egenskapen bör 
företaget se till att anställa personal som redan besitter den. Eftersom egenskapen är så pass 
viktig för kunderna bör företagen lämpligen göra en marknadssegmentering för att identifiera 
en lämplig målgrupp för rekrytering, för att säkerställa att rätt personal anställs (Grönroos 
2007, s. 396). 
 

4.2.2. Yrkesskicklig 
 
Empiri 
Att personalen är yrkesskicklig är, enligt undersökningen, den näst viktigaste egenskapen hos 
personalen i sminkbutiker. För många av respondenterna handlar det om att personalen kan 
sin sak och att de vet vad de pratar om. Det kan också innebära att personalen har gått 
utbildningar och att de behärskar sin roll. Vissa respondenter anser att egenskapen 
yrkesskicklig går ihop med att kunna finna alternativ som passar just deras behov, vissa 
tycker att det går ihop med att kunna butikens sortiment, medan andra anser att båda passar 
ihop med att vara yrkesskicklig. En respondent anser att egenskapen yrkesskicklig inbegriper 
alla uppspaltade egenskaper och menar att om de har de egenskaperna, då är de verkligt 
skickliga på sitt yrke. 
 
En respondent nämner att det är extra viktigt att personalen är kunnig i den typen av 
sminkbutiker, eftersom dit går kunderna ofta för att få hjälp, till skillnad från exempelvis 
Åhléns där kunderna ofta vet vilka produkter, oavsett prisklass, de vill ha. 
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Att personalen är yrkesskicklig kan de visa genom att ge råd, tips och rekommendationer till 
kunderna. De kan också visa det genom att kunna skilja mellan produkters egenskaper och att 
kunna förklara skillnaderna för kunden. Personalen ska veta vad produkterna innehåller och 
inte bara läsa innantill på förpackningarna. Personalen kan även visa sig yrkesskickliga 
genom att vara en sann säljare och kunna sälja sina produkter samt genom att göra ”det lilla 
extra”. 
 
Analys 
Fromm och Schlesinger (1994, s. 131) menar att den bästa kundservicen är kunskap och även 
respondenterna i undersökningen uttrycker betydelsen av att personalen är kunnig och 
skicklig inom sitt yrke. Respondenterna påpekar även att personalen ska kunna förklara 
skillnaderna mellan produkterna för kunderna. Wanger (2002, s. 182) menar att, för att 
personalen ska kunna förmedla kunskap till kunderna krävs det att de upplevs som 
informativa, pålitliga och opartiska.  
 
Personal som arbetar i sminkbutiker kan sägas ha två yrken, dels som säljare och dels som 
makeupartister. De båda ledningsprocesserna kan tillämpas. Attitydpåverkan kan användas 
för att motivera personalen till att vara kundmedvetna och tjänstvilliga, det vill säga för att 
förbättra personalen som säljare. Kommunikationsstyrning kan användas för att informera 
personalen om exempelvis sminkprodukter, för att förbättra personalens kunskaper inom 
kosmetika och deras roll som makeupartister. (Grönroos 2004, s. 370) 
 
Den ena delen av personalens yrke, makeupartist, är lättare att förbättra. Som nämndes ovan, 
under egenskapen ”finner alternativ som passar kundernas behov”, krävs en grundläggande 
kunskap inom kosmetika, vilken de kan få genom utbildning (Grönroos 2004, ss. 376-377). 
Den kunskapen behöver sedan uppdateras kontinuerligt, vilket kan göras genom intern 
masskommunikation (Grönroos 2004, ss. 378-379).  
 
Att vara säljare är den andra delen av personalens yrke i en sminkbutik. Att vara en sann 
säljare är en egenskap som ofta ses som medfödd och därför behöver företaget anställa 
personal som redan besitter den förmågan. Företaget bör då lämpligen använda sig av en 
marknadssegmentering för att hitta personer som kan sälja deras produkter på bästa sätt 
(Grönroos 2007, s. 396). 
 
Då företaget har anställt personal som har egenskapen att vara en sann säljare behöver 
personalen stödjande aktiviteter för att kunna prestera sitt bästa. Deras kunskaper inom 
kommunikation, försäljning och service behöver förmodligen finslipas, vilket kan göras 
genom träning (Grönroos 2007, ss. 393, 396). De kan även behöva uppmuntran, få feedback 
och information från cheferna (Grönroos 2007, ss. 393-394). Personalen kan även behöva ett 
systemstöd, i form av databaser för kundinformation så att de på bästa sätt kan bemöta 
kunderna (Grönroos 2007, ss. 395-396). De just nämnda aktiviteterna är alltså endast till för 
att stödja en säljare som redan är skicklig.  
 

4.2.3. Kan butikens sortiment 
 
Empiri 
Att butikspersonalen kan butikens sortiment är enligt undersökningen den tredje viktigaste 
egenskapen hos personalen i sminkbutiker. Några respondenter anser att det är viktigt att 
kunna sortimentet, annars kan personalen inte hjälpa kunderna på ett bra sätt. Det är även bra 
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om personalen kan mer än vad som står på förpackningarna, eftersom det kan kunderna själva 
läsa för att få information om produkten. Att kunna butikens sortiment visar, enligt en 
respondent, hur seriös personalen är som säljare. En annan respondent menar att det är 
speciellt viktigt att personalen kan butikens sortiment om de är ensamma i butiken, men om 
det är två eller fler i personalen i butiken samtidigt kan de fråga varandra.  
 
Personalen kan visa att de kan butikens sortiment genom att berätta för kunden på ett 
informativt och kunnigt sätt om vilka produkter som finns och vad de är bra för. De kan även 
visa deras kunskap om sortimentet genom att presentera flera valmöjligheter och alternativ 
som passar kunden. Det kan handla om att visa produkter i andra prisklasser eller i andra 
färger. En respondent påpekar vikten av att kunna sortimentet och vad produkterna innehåller 
då kunden är allergisk mot vissa ämnen.  
 
Analys 
Respondenterna samt flera författare poängterar vikten av att personalen kan butikens 
sortiment (Mühlbacher et al. 2006, ss. 575-576; Danzinger 2006, s. 225; Fromm & 
Schlesinger 1994, s. 131). Danzinger (2006, s. 225) håller med respondenterna om att 
personalen ska dela den kunskapen med kunderna. Enligt Wanger (2002, s. 182) krävs det att 
personalen upplevs som informativ, pålitlig och opartisk för att det ska ske på ett bra sätt. 
Respondenterna menar att personalen bör kunna de olika egenskaperna hos produkterna, och 
Mühlbacher et al. (2006, ss. 575-576) fyller ut de nödvändiga kunskaperna med att personalen 
bör kunna produkternas positionering i kundernas medvetande, produkternas fördelar och 
nackdelar jämfört med konkurrenterna samt hur de används på ett korrekt sätt.  
 
Även här behöver företaget använda de två ledningsprocesserna. Kommunikationsstyrning 
behövs för att förse personalen med information, bland annat om företagets sortiment. 
Attitydpåverkan behöver användas för att göra personalen motiverad till att vara tjänstvillig, 
det vill säga i det här fallet att dela med sig till kunderna av den kunskap de besitter. 
(Grönroos 2004, s. 370) 
 
För att få personal som har en stor kunskap om butikens sortiment samt att få personalen att 
dela med sig av deras kunskap måste företaget utbilda dem, helst direkt efter nyanställning 
(Grönroos 2004, ss. 376-377; Mühlbacher et al. 2006, ss. 575-576). För att hålla deras 
kunskap uppdaterad kan företaget sedan använda sig av intern masskommunikation (Grönroos 
2004, ss. 378-379).  
 

4.2.4. Vänlig 
 
Empiri 
Undersökningen visar att vänlighet hos butikspersonalen är den fjärde högst värderade 
egenskapen. Respondenterna anser att det är en bra grund för personalen att vara vänlig och 
flera nämner att de ser det som ett personlighetsdrag. Att vara vänlig handlar om att vara en 
uppriktigt trevlig, avslappnad och tillmötesgående person. En respondent menar att vara 
vänlig hör ihop med att vara glad och tålmodig. 
 
Att personalen ler betyder inte att de är vänliga, eftersom ett leende kan vara falskt. En 
respondent påpekar att kunderna ser väldigt tydligt om personalen har ett falskt leende. 
Personalen kan istället visa sig vänliga genom att titta kunderna i ögonen när de kommer in i 
butiken, genom att säga hej och fråga om de kan hjälpa till med någonting på ett sätt som inte 
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upplevs som tillgjort. En respondent menar att de ska ha hyfs mot kunderna. De ska även ta 
sig tid och visa sig vara till hands för kunderna för att upplevas som vänliga.  
 
Analys 
Respondenterna håller med Corvellec och Lindquist (2005, ss. 44-45), då de poängterar 
vikten av att butikspersonalen ska bemöta kunden med vänlighet. Författarna påpekar dock att 
det är svårt att vara vänlig under stressade situationer.  
 
För att företaget ska kunna få vänlig personal handlar det om att använda sig av 
attitydpåverkande intern marknadsföring. I det här fallet är det svårt att påverka attityderna 
hos den existerande personalen eftersom att vänlighet, enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002, s. 252) är något som inte kan tränas in. Även intervjuerna visar att vänlighet är något 
som tillhör personligheten. Alternativet som återstår för företaget att få vänlig personal är att 
anställa personal med den rätta attityden.  
 
Det blir därmed den interna marknadsaktiviteten HRM (Grönroos 2004, s. 379) som skall 
användas för att uppnå resultat. Vid anställning är det därför mycket viktigt att företaget på ett 
medvetet sätt söker efter anställda som är vänliga. 
 
Intervjuerna visar dock att delar av egenskapen vänlig innehåller faktorer som går att påverka. 
Därmed är det möjligt för företaget att påverka personalen att genom aktiviteten intern 
masskommunikation ge information om arbetsrutiner (Grönroos 2004, ss. 378-379), vilka kan 
göra att personalen uppfattas som vänliga. Enligt respondenterna kan det vara att personalen 
ska titta dem i ögonen och hälsa på dem. De här rutinerna får, enligt respondenterna, inte 
upplevas som tillgjorda. Därför kan information om arbetsrutinerna endast komplettera och 
förstärka personal som har en vänlig personlighet i grunden. 
 

4.2.5. Tålmodig 
 
Empiri 
Undersökningen visar att tålmodighet är en viktig egenskap hos butikspersonalen. Det är den 
femte högst värderade egenskapen. Att personalen är tålmodig visar de på så vis att de tar sig 
tid för kunden, att de lyssnar på vad kunden har att säga och de verkligen försöker förstå vad 
kundens problem är. Den rätta taktiken är alltså inte att köra över kunderna genom att själv 
prata på. Kunden måste få tid på sig att ta ett beslut och därför är det viktigt att inte tappa 
intresset för kunden. En respondent säger att kunden måste få tid på sig att hitta rätt produkter, 
eftersom det ofta är ganska dyrt i den typen av affärer. Personalen visar att de är tålmodiga 
genom att vara serviceminded, genom att sätta kunden i första hand och genom att kunden 
känner att de inte måste köpa produkterna som personalen visar. 
 
Det kan även handla om att inte tappa humöret om det blir stressigt eller om de betjänar en 
”jobbig” kund. En respondent påpekar att det är deras jobb att hjälpa kunder, även ”jobbiga” 
sådana. När tålamodet tryter märks det ofta på att mungiporna börjar peka nedåt och att 
personalens blir kort i tonen, vassare eller rent av aggressiv i röstläget. En respondent har 
upplevt att personalen himlar med ögonen och fnyser när tålamodet tagit slut. 
 
Analys 
Undersökningen tyder på att tid är en viktig faktor för tålamod, både vad gäller stress då det 
finns ont om tid och vad gäller att kunderna måste få den tid de behöver för att hitta det rätta 
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alternativet. Det senare är något som både Granström (2002, s. 21) och respondenterna är ense 
om. Corvellec och Lindquist (2005, s. 44) menar att det kan vara intensivt och stressigt att 
vara kontaktpersonal mot kunden. Undersökningen visar dock att det är viktigt att personalen, 
trots det, behåller sitt tålamod. Undersökningen visar att personalen blir kort i tonen om de 
tappar tålamodet. Ørnbo et al. (2005, s. 91) menar att kundens uppfattning om butikspersonal 
består till 27 % av sättet de säger saker på och därmed blir tonläget viktigt. Att personalen 
sedan inte exempelvis himlar med ögonen är ännu viktigare, eftersom det fysiska 
framträdandet står för 64 % av kundens uppfattning om personalen.  
 
I det här fallet handlar den interna marknadsföringen om att företaget måste hantera 
personalens motivation till av vara tjänstvilliga. Därför kommer aktiviteterna att göras i syfte 
att påverka attityderna hos personalen. (Grönroos 2004, s. 370) 
 
Möjligheten att kunna träna personalen i förbättring av sitt tålamod är begränsad. Det är dock 
viktigt att personalen får stöd av sina chefer i form av uppmuntran för att de skall orka hålla 
uppe ett bra tålamod dag in och dag ut.  (Grönroos 2007, ss. 393-394) En anledning till att 
tålamodet tryter kan vara att personalen ofta utsätts för stressiga och jobbiga situationer i 
mötet med kunderna. Därför kan det även vara lämpligt att här tillämpa internt rättelsearbete. 
Det interna rättelsearbetet kan då hjälpa personalen att bli ”återställd” efter att ha varit utsatt 
för en känslomässigt jobbig eller stressande situation (Grönroos 2007, s. 396).  
  
För att uppmuntra personalen till att hålla tålamodet uppe kan det vara lämpligt att tänka på 
att företaget skall använda sig belöningsmått som fokuserar på mjuka faktorer så som 
kundnöjdhet, vilket uppmuntrar till bra service gentemot kunderna (Echeverri & Edvardsson 
2002, s. 255; Grönroos 2004, s. 379). 
 
Det finns större möjligheter i att träna personalen på att hantera effekterna av ett eventuellt 
dåligt tålamod, så som kroppsspråk och tonläge. För att kunna förändra ett sådant beteende 
krävs det att personalen är medveten om det. Om personalen till exempel förstår hur negativt 
en kund tolkar det att de står med armarna i kors är det mer troligt att de väljer att inte göra 
det vid nästa kundmöte.  Det som behöver förstärkas med träning i den interna 
marknadsföringen är alltså personalens kommunikationskunskap (Grönroos 2007, ss. 393, 
396).  För att öka personalens kunskap om sitt kroppsspråk och sin röst kan företaget utbilda 
dem genom exempelvis föreläsningar. För att sedan öka medvetenheten om personalen eget 
beteende kan det lämpligen ske genom exempelvis rollspel.  
 
Även fast det i viss mån går att påverka personalens tålamod är det viktigt att företaget 
beaktar den aspekten vid anställning (Grönroos 2004, s. 379). Eftersom det endast är 
effekterna av tålamodet och inte grunden som kan påverkas.  
 

4.3. Beteenden 
 

4.3.1. Fokuserad på kunden 
 
Empiri 
Respondenterna betonar i intervjuerna vikten av att personalen i sminkbutiker har hög fokus 
på den aktuella kunden, vilket är det beteende de värderar högst. De är mycket eniga och 
säger alla att de vill få full fokus när personalen hjälper dem. Det innebär att personalen skall 



 

  
 

26 

hjälpa dem så länge de behöver. De säger även att det är viktigt att alla får sin hjälp i tur och 
ordning. Att fokusera på kunden handlar om att få lite mer personlig hjälp, till skillnad från 
den mer allmänna hjälpsamheten. 
 
När personalen är fokuserad på den aktuella kunden märks det på dennes kroppsspråk, menar 
en av respondenterna. Det märks även på att de tittar på kunden och att de verkligen lyssnar 
på kunden. Även att de stannar så länge kunden vill ha hjälp indikerar att personalen är 
fokuserad på den aktuella kunden. 
 
Respondenterna säger att de kräver full uppmärksamhet och att endast mindre avvikelser från 
den fokusen är acceptabelt. Det anses som okej att nicka eller säga ett kort ”hej” till nya 
kunder som kommer in i butiken, men vad gäller att hjälpa andra kunder samtidigt är det 
endast okej att hänvisa dem. Om personalen bryter diskussionen eller kontakten som de har 
med den aktuella kunden, ger det kunden en känsla av att vara oviktig. Det upplevs som 
mycket negativt att bli bortprioriterad. Vad gäller samtal mellan kollegor anses det endast 
vara acceptabelt om det rör sig om rådfrågning eller annan hjälp.  
 
Analys 
Respondenterna anser att det är viktigt att de får total fokus från personalen, vilket Granström 
(2002, s. 14) förklarar med att kunderna då känner sig betydelsefulla. Granström (2002, s. 17) 
menar också att engagerad personal uttrycker det i sitt kroppsspråk och det påpekar även en 
av respondenterna. 
 
För att få personal som fokuserar på kunderna kan ledningsprocessen attitydpåverkan 
användas (Grönroos 2004, s. 370). Attitydpåverkan är alternativet då företaget vill få 
personalens attityder mer servicevänliga.  
 
Eftersom det handlar om att ändra personalens attityder räcker det inte med att använda sig av 
intern masskommunikation för att säga hur personalen ska agera vid kundmöten (Grönroos 
2004, ss. 378-379). Det är istället bättre för företaget att använda sig av träning och utbildning 
av personalen (Grönroos 2004, s. 376). En viss del av problemet kan hjälpas om personalen 
blir medveten om hur kunderna reagerar då personalen inte fokuserar fullt ut på kunden. Om 
personalen förstår kundens reaktion och hur viktig deras roll är som deltidsmarknadsförare 
(Grönroos 2007, ss. 393, 396) är det mer troligt att de fokuserar bättre på kunden. 
 

4.3.2. Hjälpsam  
 
Empiri 
Undersökningens resultat visar att respondenterna värderar näst högst att personalen i 
sminkbutiker är hjälpsamma. Grunden för att vara hjälpsam bygger givetvis på att personalen 
är villig att hjälpa kunden. Respondenterna uttrycker olika faktorer som spelar in för att 
personalen skall uppfattas som hjälpsam. De anser att det är viktigt att personalen frågar 
kunden om de vill ha hjälp, därför att respondenterna tycker att det är viktigt att de inte 
känner sig jobbiga. När personalen frågar kunden om hon vill ha hjälp motverkar det känslan 
av att vara till besvär. Därför är det även viktigt att när väl kunden är den som tar initiativet 
till hjälp får inte personalen tveka utan bör omedelbart hjälpa till utan att indikera att de 
skulle vara jobbigt att exempelvis tvätta en pensel en extra gång.  
 
En respondent uttrycker att hon ofta känner sig förvirrad i en sminkbutik och värderar därför 
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personalens hjälpsamhet väldigt högt, då det skapar en känsla av att bli omhändertagen. Det 
är viktigt att personalen inte bara säger till kunden hur den skall göra med en viss produkt, 
utan att den även visar hur kunden skall göra.  
 
Att vara hjälpsam kan ge kunden andra positiva uppfattningar. Exempelvis säger en av 
respondenterna att när hon skulle köpa en ansiktsrengöring fick hon jättemycket hjälp av 
expediten i butiken. Då fick hon känslan av att expediten var intresserad och kunde sin sak, 
vilket gjorde att hon litade på expediten.  
 
Det finns olika sätt att vara hjälpsam på. Dels kan personalen vara hjälpsam av rent 
säljmässiga skäl och dels kan de vara hjälpsamma av vänlighet. Vänlighet är något som ligger 
i personligheten. För kunden är det viktigt att hjälpsamheten kommer naturligt och den får 
inte ge sken av att existera endast på grund av att personalen vill få kunden att köpa.  
 
Analys 
Både Danzinger (2006, s. 203) och respondenterna i undersökningen anser att det är viktigt att 
butikspersonalen vill  ta hand om kunderna. För att kunna hjälpa kunderna, menar Danzinger 
(2006, s. 203), måste personalen ha kunskap om produkterna. Det överensstämmer med vad 
en av respondenterna påpekar, att hon upplevde personalen som hjälpsam då en expedit 
delade med sig av sin produktkunskap. 
 
För att få hjälpsam personal krävs båda ledningsprocesserna, attitydpåverkan och 
kommunikationsstyrning. Attitydpåverkan kan användas för att hantera personalens attityder 
till att vara tjänstvilliga och kommunikationsstyrning kan användas för att förse personalen 
med information om bland annat företagets produkter, vilket krävs för att personalen sedan 
ska kunna hjälpa kunderna. (Grönroos 2004, s. 370) 
 
Respondenterna i undersökningen ville uttryckligen att hjälpsamheten ska grundas i att 
personalen är vänlig, vilket ligger i personligheten. Därför krävs det att företaget använder sig 
av den interna marknadsaktiviteten HRM (Grönroos 2004, s. 379) för att anställa personal 
baserat på de grunderna. Med tanke på att undersökningen visar att respondenterna anser att 
det är en av de allra viktigaste faktorerna kan marknadssegmentering användas för att kunna 
identifiera en lämplig målgrupp för rekrytering (Grönroos 2007, s. 396). 
 
Hjälpsam personal kan via databaser för kundinformation hjälpa kunderna ännu bättre, kanske 
genom att de vet vilka produkter och i vilka färger kunden har köpt tidigare (Grönroos 2007, 
ss. 395-396). Personalen behöver även tillgång till ständig uppdatering av information 
gällande företagets produkter och nyheter, vilket kan ske via intern masskommunikation 
(Grönroos 2004, ss. 378-379). 
 

4.3.3. Lyhörd 
 
Empiri 
Undersökningen visar att respondenterna värderar högt att personalen i sminkbutiker är 
lyhörd. För att personalen skall anses vara lyhörd krävs det att de lyssnar på kunden för att 
skapa sig av en förståelse av kundens önskemål, problem och behov. Det är viktigt att 
personalen ser kunden i ögonen och är vänd mot kunden när de pratar. I lyhördheten spelar 
även faktorer som tålmodighet roll, då respondenterna anser det vara optimalt om 
butikspersonalen väntar in och låter kunden prata klart innan de försöker ge förslag på 
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tänkbara lösningar. Det optimala är alltså om butikspersonalen skapar sig en helhetsbild av 
kundens problem, först då kan de ge den bästa hjälpen.  
 
Om personalen till fullo har förstått sig på kundens problem och behov är de kapabla att 
presentera de rätta produkterna. Ett tecken på att personalen inte varit lyhörd är när de lägger 
upp ”allting” och inte anpassar sig efter kunden. Ett annat sätt att visa bristande lyhördhet är 
när personalen ”kör över” kunden. En av respondenterna påpekar att det är bra när personalen 
lägger fram olika förslag men när de exempelvis säger ”Nä, jag tycker dina ögon passar bättre 
med blå mascara”, då kunden vill ha en svart mascara, kör de över kunden.  
 
Det är viktigt för kunden att känna att de råd som personalen ger inte är en massa råd i 
allmänhet, utan att de är anpassade efter den aktuella kunden. Att vara lyhörd för kundens 
behov kan, som en respondent nämner, även handla om att känna av huruvida kunden vill ha 
hjälp eller inte, annars kan personalen upplevas som allt för påstridig. Det handlar om att 
känna av vad kunden vill ha. En av respondenterna förklarar det hela på ett bra sätt med att 
butikspersonalen måste lyssna, inte bara med öronen, utan med alla sinnen. Det är viktigt att 
inte bara höra vad kunden säger utan även se vad hon visar, genom exempelvis sitt 
kroppsspråk. På så sätt kan personalen lägga fram produkter som förslag på lösningar på även 
outtalade behov. 
 
Analys 
Respondenterna håller med teorin inom området (Kotler & Armstrong 2006, s. 409) när de 
säger att lyhörd är en viktig egenskap hos butikspersonal. Undersökningen visar att det som är 
grundläggande för att en person skall uppfattas som lyhörd är förmågan att lyssna. Det är först 
när personalen verkligen lyssnat på kunden som det är möjligt att se vilka behov som kunden 
har, för att sedan kunna tillgodose dessa (Fromm & Schlesinger 1994, s. 102). Det som en 
respondent poängterar, att personalen måste lyssna med alla sinnen och på så sätt kunna se 
även outtalade behov, stämmer överens med vad Ørnbo et al. (2005, s. 115) säger. Författaren 
menar att med hjälp av empati, inlevelse och en högre förståelse än kunden kan 
butikspersonalen finna även underliggande behov hos kunden.  
 
Eftersom förmågan att vara lyhörd inte kan förbättras med hjälp av kommunikation inom 
företaget är det istället ledningsprocessen om attitydförändringar som skall tillämpas 
(Grönroos 2004, s. 370). 
 
Det är möjligt att förmågan att vara lyhörd till en liten del kan påverkas, genom exempelvis 
träning i hur personalen kan lära sig att lyssna på kunden. En sådan träning skulle troligtvis 
dock endast ge marginella resultat och mer vara ett slöseri med företagets pengar. Lösningen 
är istället att se till att beteendet är något som butikspersonalen har redan vid anställning 
(Grönroos 1990, s. 8). Kosmetikaföretaget bör i sina jobbannonser därför efterfråga personer 
som är lyhörda.  
 

4.3.4. Välkomnande 
 
Empiri 
För majoriteten av respondenterna är välkomnandet de får när de kommer in i en butik, ett av 
de beteenden de värderar högt. Viktigast är då att butikspersonalen noterar att de som kund 
kommer in i butiken och att de sedan visar det för kunden, genom att söka ögonkontakt, säga 
hej eller alternativt ge en liten nick. Respondenterna uttrycker det som att de vill bli sedda och 
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uppmärksammade när de kliver in i butiken. En av respondenterna säger att ”får man ett 
trevligt leende och ett trevligt hej, då får man en bra känsla och då vill man ju köpa mer”.  
 
Det framgår att ett bra välkomnande gör att kunden senare vågar ställa eventuella frågor. Är 
butikspersonalen däremot nonchalerande mot kunderna kan det ge en känsla hos kunden av 
att inte vilja ha någon hjälp. Respondenterna menar att de upplever det som ett bättre 
välkomnande om de blir tillfrågade om de vill ha hjälp. Majoriteten av respondenterna 
föredrar då frågor där de inte omedelbart tvingas svara ja eller nej. Som exempel säger de att 
de helst hör butikspersonalen säga ”säg till om du vill ha hjälp” eller ”är det något ni undrar 
över, så fråga bara”.  
 
Analys 
Respondenternas åsikter stämmer väl överens med Underhills (2006, s. 127) teorier om att 
kunder föredrar och sätter ett högt värde i att shoppa där de känner sig önskade och får en 
välkomnande känsla. 
 
För att påverka personalens välkomnande gentemot kunder kan företaget tillämpa 
kommunikationsstyrning, eftersom personalen i detta fall endast behöver information om 
arbetsrutiner (Grönroos 2004, s. 370). 
 
Att påverka de faktorer som gör att en kund känner sig välkommen är ganska enkelt eftersom 
det handlar om att förändra något mindre men ack så betydelsefulla handlingar hos 
personalen. Det hela förenklas även av att handlingarna är ganska konkreta och avgränsade. 
Som det framgick i undersökningen är det viktigt att personalen:  
 
1. Söker ögonkontakt med kunden. 
2. Nickar eller säger hej till kunden. 
2. Erbjuder kunden hjälp. 
 
Den interna marknadsföringen som kan ge välkomnande butikspersonal är i det här fallet 
intern masskommunikation (Grönroos 2004, ss. 378-379). De tre punkterna kan förslagsvis 
utformas i en guide för hur personalen skall agera mot kunden. Guiden kan sedan 
kommuniceras ut via exempelvis företagets personaltidning eller intranät (Echeverri & 
Edvardsson 2002, s. 359). 
 

4.3.5. Inte oförskämd 
 
Empiri 
Att personalen inte är oförskämd värderar respondenterna i undersökningen högt. 
Respondenterna tar upp olika situationer i en kosmetikabutik där personalen kan framstå som 
oförskämd. Tänkbara situationer som nämns flera gånger är då butikspersonalen på fel sätt 
kommenterar skönhetsbrister, så som stora porer eller en problemhy. Att vara alltför ärlig mot 
kunden kan vara sårande. Majoriteten av respondenterna väljer att inte återkomma till en butik 
i vilken de blivit förolämpade eller bemötta med ett oförskämt beteende. 
 
Gemensamt för de situationer där de upplever att de blir bemötta på ett oförskämt sätt är när 
butikspersonalen säger saker som inte passar sig, men det beror även på hur kunden är som 
person, vad denne tål och anser vara oförskämt. Exempelvis kan det anses vara oförskämt om 
butikspersonalen inte tar sig tid för eller stressar kunden, om de är nonchalanta eller inte 
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bemödar sig svara ordentligt på kundens frågor. En kund som dock har blivit trevligt bemött 
kommer mer gärna tillbaka.  
 
Analys 
Intervjuerna visar att det finns olika sätt att vara oförskämd på. Det ena sättet handlar om att 
butikspersonalen inte verkar vara medvetna om vad som anses passande att säga till kunden, 
exempelvis klumpiga kommentarer om skönhetsbrister. Det andra sättet handlar mer om ett 
bristande engagemang mot kunden, vilket även Granström (2002, ss. 14-15) menar. 
Författaren säger att om personalen har ett bristande engagemang eller är nonchalant 
gentemot kunden upplever kunden troligtvis tjänsten som dålig.  
 
Ledningsprocessen som kan påverka personalen i det här beteendet är till största delen 
attitydpåverkan men för att nå största effekt bör den här kombineras med även 
kommunikationsstyrning (Grönroos 2004, s. 370). 
 
Likt vissa andra beteenden och egenskaper är det endast vissa delar som är möjliga att 
påverka. Den första delen som handlar om att veta vad som anses vara ok att säga, är något 
som ligger i personligheten hos varje individ. Det är något som personen kan lära sig genom 
erfarenheter från socialt umgänge men är betydligt svårare för ett företag att lära sina 
anställda. Alternativet är att företaget ser extra till det här beteenden när de skall anställa ny 
butikspersonal. På så vis kan de undvika personal som uppträder på ett oförskämt sätt.  
 
Vad företaget kan göra för att påverka befintlig personal är att fokusera på att uppmuntra den 
del av beteendet som handlar om personalens engagemang gentemot kunden. Detta 
engagemang har med personalens egna attityder att göra men de påverkas även av vilket 
klimat som råder på företaget. Eftersom att ledarstilen hos företagets chefer i hög grad 
påverkar personalen (Grönroos 2004, s. 378), är det viktigt att de uppmuntrar till och skapar 
en positiv inställning till engagemang mot företagets kunder. Företagets klimat bör uppmuntra 
en bra service till kunden.  Företaget bör även i det här fallet tänka på att använda mått i 
belöningssystemet som uppmuntrar personalen till ett serviceinriktat beteende (Ryals & 
Knox, 2001, s. 536; Echeverri & Edvardsson 2002, s. 255).  
 
Att personalen inte är engagerade i sina kunder bygger på en brist i förståelsen för deras roll 
som deltidsmarknadsförare. Det viktigaste för att personalen skall bete sig på ett engagerat 
och serviceinriktat sätt är att personalen förstår vilken viktig roll de har som 
deltidsmarknadsförare, därför bör företaget utbilda sina anställda inom det området. 
(Grönroos 2004, s. 376) Företaget bör sedan fokusera på det andra steget i Grönroos (2007, 
ss. 393, 396) träning och utbildning av de anställda, nämligen att utveckla och främja 
fördelaktiga attityder till en servicestrategi och personalens arbete som deltidsmarknadsförare. 
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5. Slutsatser 
 
Här visas slutsatserna som besvarar frågorna från problemställningen.  
 
 

� Vilka egenskaper och beteenden hos butikspersonalen anser kunderna är viktiga för 
att de ska uppleva butikspersonalens bemötande på ett positivt sätt? 

 
 
Undersökningen med kunder till sminkbutiker visar att nedanstående egenskaper och 
beteenden hos personalen är de som anses vara viktigast för ett positivt kundbemötande. 
Därför bör kosmetikaföretag fokusera på just dessa när de vill ha en säljstyrka som ger 
kunden ett mer positivt intryck av servicen. 
 
 

 
Egenskaper 
1. Finner alternativ som passar kundernas behov 
2. Yrkesskicklig 
3. Kan butikens sortiment 
4. Vänlig 
5. Tålmodig 
 

 
 
Beteenden  
1. Fokuserad på kunden 
2. Hjälpsam 
3. Lyhörd 
4. Välkomnande 
5. Inte oförskämd  

 
 
 
� Hur kan företaget, genom intern marknadsföring, ur ett kundperspektiv utveckla 

butikspersonalens viktigaste egenskaper och beteenden på ett positivt sätt? 
 
 
Analysen har resulterat i nedanstående förslag till hur ett kosmetikaföretag kan använda intern 
marknadsföring för att utveckla de egenskaper och beteenden som undersökningen visat vara 
viktigast. Om kosmetikaföretagen fokuserar på just dessa egenskaper och beteenden och 
använder sig av föreslagen intern marknadsaktivitet, kan de investera i personalen på ett mer 
effektivt sätt. Korstabellen nedan visar vilka marknadsaktiviteter som är viktigast för att 
kunna uppnå respektive egenskap och beteende. 
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Egenskaper  
Finner alternativ som passar 
kundernas behov 

X  X X   X 

Yrkesskicklig X X X X X  X 
Kan butikens sortiment X  X     
Vänlig   X X    
Tålmodig X   X  X  
Beteende 
Fokuserad på kunden X  X     
Hjälpsam   X X   X 
Lyhörd    X    
Välkomnande   X     
Inte oförskämd X X  X    
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6. Avslutande diskussion 
 
Kapitlet inleds med en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet och källkritik. Slutligen 
presenteras förslag till vidare forskning inom området. 
 

6.1. Tillförlitligheten i uppsatsen 
 
I metodkapitlet bestämdes vilka åtgärder som skulle tas för att få en så hög validitet och 
reliabilitet på undersökningen som möjligt. För att uppnå högre intern validitet har vi noggrant 
redovisat tillvägagångssättet för undersökningen och vi har även gjort förintervjuer för att 
påverka att informationen samlats in på ett systematiskt sätt. För att uppnå högre extern 
validitet har vi intervjuat flera personer, vilket skapar ett mer täckande resultat. Då vi gjort ett 
bekvämlighetsurval kan det dock påverka generaliserbarheten negativt. Reliabiliteten höjdes av 
att vi exempelvis spelade in intervjuerna. Efter att ha vidtagit dessa åtgärder gör vi 
bedömningen att undersökningsresultatet har en relativt hög validitet och reliabilitet. 
 

6.2. Källkritik 
 
Vi har gjort bedömningen att de källor som använts i den teoretiska referensramen är 
relevanta och tillförlitliga. Vi har använt oss av litteratur från väletablerade forskare inom 
ämnet. De elektroniska källorna bedömer vi vara trovärdiga eftersom de är välkända. De 
muntliga källor vi använt oss av har varit väl insatta i ämnet.  
 

6.3. Förslag till vidare forskning 
 
Undersökningen har visat vilka egenskaper och beteenden kunderna anser är viktigast hos 
personalen i sminkbutiker samt hur företagen kan få dessa egenskaper och beteenden. Förslag 
på vidare forskning kan vara att komplettera med undersökningar i andra segment, eftersom 
undersökningen är avgränsad till kvinnor inom åldersspannet 20 till 30 år. Ytterligare förslag 
är att göra samma undersökning gällande butikspersonal inom andra branscher eller att göra 
liknande undersökning, fast med en annan metod, exempelvis enkäter. 
 



 

  
 

34 

7. Referenser 
 

7.1. Referenslitteratur  
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten: Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Barnes, James G., & Howlett, Darrin M (1998). Predictors of equity in relationships between 
financial services providers and retail customers. International Journal of Bank Marketing. 
Vol. 16(1): 15–23. 
 
Berry, Leonard (1995). Relationship Marketing of Services-growing Interest, Emerging 
Perspectives. Journal of the academy of marketing science. Vol. 23(4): 236-245. 
 
Christensen, Lars, Engdahl, Nina, Grääs, Carin, & Haglund, Lars (2001). 
Marknadsundersökning – handbok. Lund: Studentlitteratur. 
 
Corvellec, Hervé & Lindquist, Hans (2005). Servicemötet. Malmö:Liber. 
 
Danzinger, Pamela (2006). Shopping why we love it and how retailers can create the ultimate 
customer experience. Chicago: Kaplan Pub. 
 
Echeverri, Per & Edvardsson, Bo (2002). Marknadsföring i tjänsteekononomi. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Edvardsson, Bo, Gustafsson, Anders & Witell, Lars (2006). Services marketing: History, 
current trends and the future. I Lagrosen, Stefan & Svennsson, Göran (red.). Marketing: 
Broadening the horizons. Danmark: Studentlitteratur. ss. 87-115. 
 
Egan, John (2004). Relationship marketing: exploring relational strategies in marketing. 
Harlow: Financial Times Prentice Hall. 
 
Fromm, Bill & Schlesinger, Len (1994). The real heroes of business. USA: Doubleday. 
 
Granström, Birgitta (2002). Förstå din kund. Växjö.  
 
Grönroos, Christian (1990). Relationship approach to the marketing function in service 
contexts: The marketing and organization behaviour interface. Journal of Business Research. 
Vol. 20: 3-11. 
 
Grönroos, Christian (2004). Service management och marknadsföring – en CRM-ansats. 
Kristianstad: Liber AB. 
 
Grönroos, Christian. (2007). Service Management and Marketing: Customer Management in 
Service Competition.  England: John Wiley & Sons. 



 

  
 

35 

Gummesson, Evert (1991). Marketing-orientation Revisited: The Crucial Role of the 
Part-time Marketer. European Journal of Marketing. Vol. 25(2): 60-75. 
 
Hogg, Gillian, Carter, Sara & Dunne, Anne (1998). Investing in People: Internal Marketing 
Corporate Culture. Journal of Marketing Management. Vol. 14: 879-895. 
 
Holme, I M. & Solvang, B K (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2: a upplagan, Studentlitteratur AB. 
 
Jacobsen, Dag, Ingvar (2002). Vad, hur och varför? : Om metodval i företagsekonomi och 
andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2005). Marketing – an introduction. New Jersey: Pearson 
Prentice Hall. 
 
Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John & Armstrong, Gary (2005). Principles of 
Marketing: Fourth European Edition. Spanien: Prentice Hall. 
 
Mühlbacher, Hans, Leihs, Helmut & Dahringer, Lee (2006). International marketing: a 
global perspective. Italy: Thomson Learning. 
 
Normann, Richard (2000a). Service Management: Ledning och strategi i tjänsteproduktion. 
Malmö: Liber. 
 
Ørnbo, Jens, Sneppen, Claus & Würtz, Peter (2005). Upplevelsebaserad kommunikation. 
Göteborg: IHM Publishing. 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ryals, Lynette & Knox, Simon (2001). Cross-functional issues in the implementation of 
relationship marketing through customer relationship management. European Management 
Journal. Vol. 19(5): 534- 542. 
 
Underhill, Paco (2006). Why we buy: Shopping som vetenskap. Falun: Forma Publishing 
Group AB. 
 
Wanger, Pierre (2002). Kundpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
 

7.2. Elektroniska källor 
 
National Encyklopedin (Elektronisk). Tillgänglig: National Encyklopedin (2008-05-15). 
 
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet. KTF statistik. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.ktf.se/statistik.html>. (2008-05-10). 
 
 
 



 

  
 

36 

7.3. Muntliga källor 
 
Intervjuer under perioden 2008-04-28 till 2008-05-09 med följande respondenter:  
 
Anna 23 år  Barnskötare    
Camilla  24 år  Studerande  
Charlotta  21 år  Butiksbiträde  
Christine 25 år  Säljare   
Karin 27 år  Receptionist  
Maryam  30 år  Studerande  
Matilda 20 år  Vårdbiträde  
Sara  29 år  Personlig assistent  



 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
Egenskaper 
 

• Entusiastisk 
• Finner alternativ som passar 

kundernas behov 
• Genuin och äkta i sin roll 
• Glad och positiv 
• Humoristisk  
• Innovativ och kreativ 
• Kan butikens sortiment 
• Omtänksam 
• Pålitlig och håller sina löften 
• Respektfull 
• Social och utåtriktad 
• Tålmodig 
• Uppdaterad på sminktrender 
• Vänlig 
• Yrkesskicklig 
• Ärlig och uppriktig 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 

 

Beteenden 
 

• Anpassar språket efter kundens 
kunskap  

• Avsked 
• Fokuserad på kunden 
• Ger snabb och effektiv service 
• Gör det lätt att klaga 
• Har etikett 
• Hjälpsam 
• Inte diskriminerande mot kunden 
• Inte går över den fysiska gränsen 
• Inte oförskämd 
• Inte påflugen 
• Inte överlägsen 
• Kan hantera problem 
• Lyhörd 
• Noggrann  
• Passande kroppsspråk 
• Välkomnande 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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