
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Personlig försäljning - Det nya konkurrensmedlet i 

livsmedelsbranschen? 
 

Ett fältexperiment om vilka effekter personlig försäljning har när det införs i en 

livsmedelsbutik 
 

 

Författare: Andreas Selander 

            Frida Lampe Persson 

 

Handledare: Gert-Olof Boström 

 

 

 

Student 

Handelshögskolan  

Examensarbete, 30 hp 

Vårterminen 2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tack till alla berörda parter! 

 
 

Vi vill först och främst rikta ett stort till Gert-Olof, vår handledare som genom värdefull och 

insiktsfull handledning har hjälpt oss att färdigställa detta examensarbete.  

 

 

Vi vill tacka de kunniga och duktiga medarbetare i den undersökta ICA butiken såväl som på 

ICA-skolan. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

 

 

Till sist vill vi även tacka våra nära och kära som stöttat oss och främst stått ut med oss när 

vi ack så många gånger dividerat kring vår uppsats.  

 

 

TACK! 

 

 

Andreas Selander       Frida Lampe Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

I denna uppsats får läsaren ta del av en studie som behandlat personlig försäljning i 

livsmedelsbranschen. Livsmedelsbranschen är en bransch som uppsatsförfattarna har 

identifierat att den befinner sig i en allt mer konkurrensutsatt situation. Lågprisföretag 

etablerar sig på den svenska marknaden och det blir bara enklare för kunder idag att genom 

ett knapptryck beställa hem mat via Internet. Varför ska då kunder handla i de redan 

etablerade livsmedelsbutikerna? Ett för branschen nytt, potentiellt konkurrensmedel har 

identifierats i form av personlig försäljning. Ett arbetssätt som författarna hittat 

framgångsrika praktiska exempel på från andra branscher. 

 

Forskningen om personlig försäljning sträcker sig långt tillbaka men det är först under de 

senaste 10-15 åren forskare börjat förstå vad personlig försäljning kan skapa. Att 

försäljningen kan öka och att kunder köper mer visar en del studier på. Samtidigt har 

Konsumentverket under 2014 kommit ut med en rapport om hur påverkningsbar en 

konsument i butik faktiskt är och att service blir ett allt viktigare konkurrensmedel. 

Författarna av denna studie har däremot inte funnit någon tidigare forskning om personlig 

försäljning inom livsmedelsbranschen varför ämnet blir intressant att studera. 

  

Genom att utgå ifrån problemformuleringen ”Vilka effekter har införandet av personlig 

försäljning på en livsmedelsbutik i Sverige?” har uppsatsförfattarna undersökt 

forskningsområdet personlig försäljning i livsmedelsbranschen. Författarna har använt en 

livsmedelsbutik som studieobjekt och utbildat personal inom personlig försäljning för att 

undersöka potentiella effekter av det nya arbetssättet. Under en veckas tid har de mätt 

försäljningssiffror, agerat observatörer och intervjuat personalen för att sedan jämföra 

resultatet med tidigare veckor. 

  

Resultatet från studien tyder på att personalen i en livsmedelsbutik trivs med att arbeta med 

personlig försäljning och vissa ser det till och med som en självklarhet, eftersom både de 

själva och kunderna, enligt resultatet blir nöjda av arbetssättet. Resultatet tyder även på att 

kunderna i livsmedelsbutiken, under vissa dagar förefaller speciellt mottagliga för detta sätt 

att arbeta med försäljning. Resultatet från studien har gjort författarna mer nyfikna på 

ämnesområdet och föreslår därför vidare forskning inom ämnet. Eftersom studien är utförd 

ur ett företagsperspektiv har inte kundnöjdheten i denna studie mätts vilket således öppnar 

för vidare forskning ur ett kundperspektiv och för att ta reda på om kundnöjdheten påverkas 

av detta sätt att arbeta. Resultatet från denna studie öppnar även för vidare forskning ur ett 

medarbetarperspektiv där författarna föreslår att undersöka om medarbetarnöjdheten och om 

motivationen hos medarbetare i en livsmedelsbutik kan påverkas av detta arbetssätt. 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................... 1 

1.2 Teoretisk bakgrund och kunskapsgap........................................................................... 3 

1.3 Problemformulering ..................................................................................................... 6 

1.4 Studiens syften .............................................................................................................. 6 

1.5 Avgränsningar .............................................................................................................. 7 

1.6 Disposition .................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk metod .................................................................................................................. 9 

2.1 Val av ämne .................................................................................................................. 9 

2.2 Förförståelse ................................................................................................................. 9 

2.3 Metodval ..................................................................................................................... 11 

2.3.1 Angreppssätt ........................................................................................................ 12 

2.3.2 Epistemologisk utgångspunkt .............................................................................. 12 

2.3.3 Ontologisk ståndpunkt ......................................................................................... 13 

2.4 Studiens perspektiv ..................................................................................................... 13 

2.5 Val av teorier .............................................................................................................. 14 

2.6 Litteratursökning ........................................................................................................ 14 

2.7 Källkritik ..................................................................................................................... 15 

3. Teoretisk referensram ....................................................................................................... 17 

3.1 Översikt ...................................................................................................................... 17 

3.2 Sales management som forskningsområde ................................................................. 18 

3.2.1 Försäljning i butik ................................................................................................ 20 

3.2.2 Försäljningsprocessen .......................................................................................... 22 

3.2.3 Personlig försäljning ............................................................................................ 26 

3.3 Sammanfattning teoretisk referensram ....................................................................... 29 

4. Praktisk metod .................................................................................................................. 32 

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt .......................................................................................... 32 

4.1.1 Val av tillvägagångssätt ....................................................................................... 32 

4.1.2 Experimentets framtagning.................................................................................. 34 

4.1.2.1 Business Model Canvas: Experimentets praktiska verktyg .............................. 35 

4.1.3 Utbildningens upplägg ......................................................................................... 41 



 

 

4.1.4 Val av tidpunkt för undersökningen .................................................................... 42 

4.2 Metod för insamling av data ....................................................................................... 43 

4.2.1 Kvantitativa data .................................................................................................. 43 

4.2.2 Observationer ...................................................................................................... 43 

4.2.3 Intervjuer ............................................................................................................. 44 

4.2.4 Syfte med de olika datainsamlingsmetoderna ..................................................... 45 

4.3 Studieobjekt ................................................................................................................ 45 

4.3.1 ICA ...................................................................................................................... 45 

4.4 Urval ........................................................................................................................... 46 

4.5 Forskarnas inverkan på datainsamlingen .................................................................... 47 

4.6 Bearbetning av de tre datainsamlingsmetoderna ........................................................ 47 

4.7 Access och Bortfall ..................................................................................................... 49 

5. Resultat & Analys ............................................................................................................. 50 

5.1 Resultat från datainsamlingsmetoder.......................................................................... 50 

5.2 Resultat från kvantitativa data .................................................................................... 50 

5.2.1 Total försäljning .................................................................................................. 50 

5.2.2 Genomsnittligt antal kunder ................................................................................ 52 

5.2.3 Snittköp per kund ................................................................................................ 53 

5.2.4 Produkt per kund ................................................................................................. 55 

5.3 Resultat från observationer ......................................................................................... 56 

5.4 Resultat från intervjuer med personalen ..................................................................... 57 

5.4.1 Upplevelsen och förutsättningarna innan experimentet ...................................... 58 

5.4.2 Upplevelsen under experimentet ......................................................................... 59 

5.4.3 Upplevelsen efter experimentet ........................................................................... 60 

5.5 Införandet av personlig försäljning............................................................................. 62 

5.6 Återkoppling till studiens syften ................................................................................ 63 

5.7 Diskussion kring resultatet och dess begränsningar ................................................... 65 

6. Slutsatser ........................................................................................................................... 67 

6.1 Problemformuleringens besvarande ........................................................................... 67 

6.2 Teoretiskt bidrag ......................................................................................................... 69 

6.3 Praktiskt bidrag ........................................................................................................... 70 

6.3.1 Vad resultatet betyder för livsmedelsbranschen .................................................. 70 



 

 

6.4 Praktiska rekommendationer ...................................................................................... 71 

6.5 Vidare forskningsområden ......................................................................................... 71 

7. Sanningskriterier ............................................................................................................... 73 

7.1 Reliabilitet .................................................................................................................. 73 

7.2 Validitet ...................................................................................................................... 73 

7.3 Andra relevanta sanningskriterier ............................................................................... 75 

8. Etiska och samhälleliga aspekter ...................................................................................... 76 

8.1 Etiska aspekter ............................................................................................................ 76 

8.2 Samhälleliga aspekter ................................................................................................. 77 

 

Appendix 1. Presentationsmaterial vid utbildningen av butikspersonalen 

 

Appendix 2. Försäljningsstatistik 

 

Appendix 3. Intervjufrågor 

 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Struktur för teoretisk referensram ........................................................................... 17 

Figur 2. Egengjord figur för försäljningsprocessen med hänsyn till senare tillägg till 

modellen ............................................................................................................................... 26 

Figur 3. Personlig försäljning som efterfrågat ämnesområde............................................... 31 

Figur 4. Business Model Canvas,. ........................................................................................ 36 

Figur 5. Värdekedja inom Business Model Canvas ............................................................. 39 

Figur 6. Verktyg för införandet av personlig försäljning ..................................................... 40 

Figur 7.  Sammanställning av total försäljning..................................................................... 51 

Figur 8. Sammanställning av genomsnittligt antal kunder ................................................... 52 

Figur 9. Sammanställning av snittköp per kund ................................................................... 53 

Figur 10. Sammanställning av produkt per kund ................................................................. 55 

Figur 11. Upplevelsen och förutsättningarna innan experimentet ........................................ 58 

Figur 12. Upplevelsen under experimentet .......................................................................... 59 

Figur 13. Upplevelsen efter experimentet ............................................................................ 60 

Figur 14. Verktyg för införande av personlig försäljning .................................................... 62 



1 

 

 

1. Inledning 

Detta kapitel syftar till att sätta in läsaren i studien och ange studiens ämnesområde och 

syfte. Kapitlet inleds med en problembakgrund där det praktiska problemet presenteras för 

att sedan introducera läsaren till den teoretiska bakgrunden till studien. Därefter får läsaren 

ta del av de kunskapsgap författarna ämnar att bidra med kunskap till. Problembakgrunden 

och den teoretiska bakgrunden med dess kunskapsgap mynnar sedan ut i studiens 

problemformulering och syften. Slutligen delger författarna läsaren vilka avgränsningar 

studien har och en disposition över vad kommande delar av uppsatsen kommer att beröra.  

 

1.1 Problembakgrund 

Föreställ dig de tillfällen då du lämnar en butik med ett leende på läpparna. Butikssäljaren 

har lyckats göra det varje säljare borde sträva efter - att erbjuda personlig service som syftar 

till att bemöta kunden på ett personligt sätt och skapa en god relation. Vanligtvis inträffar 

dessa stunder inom tjänstesektorn där personalen och kunderna är båda medskapare av 

tjänsten och personalens mål är att erbjuda kunden en fantastisk upplevelse. Föreställ dig en 

värld där detta personliga bemötande skulle inträffa i den butik du som konsument besöker 

mest - i din livsmedelsbutik. Föreställ dig att slippa springa runt, hylla efter hylla, utan att 

finna det du söker. Föreställ dig att slippa ovissheten kring vad du ska laga till middag och 

där personalen likt en klädbutik skräddarsyr sin service för att passa dina behov. Vad skulle 

det innebära för livsmedelsbranschen? Ambitionen med denna uppsats är att undersöka 

ämnet närmare  

 

Konkurrenssituationen  

 
Livsmedelsbranschen i Sverige är idag en konkurrensutsatt bransch vilket gör att företag 

tvingas hitta sätt att skapa nya konkurrensfördelar. Som det ser ut idag har den ökande 

tjänstesektorn (Ekonomifakta, 2014) satt en indirekt press på produktbaserade företag att 

förändra sin befintliga affärsmodell till att bli en mer kundanpassad, där erbjudandet av 

tjänster utöver den grundläggande affärsidén blir mer väsentlig (Kindström, 2010, s. 479). 

Ett sätt för företag att konkurrera med andra redan etablerade tjänsteföretag är att proaktivt 

skapa och bibehålla kundrelationer (Kindström, 2010, s. 488). Inom livsmedelshandeln går 

det tydligt att utläsa en hårdnande konkurrens och det blir allt viktigare för företag att se över 

sin affärsmodell (Warghusen, 2013). Internationella livsmedelsföretag såsom Netto och Lidl 

bidrar till konkurrensen genom att etablera sig i Sverige med låga priser vilket utmanar 

livsmedelsföretagen inom svensk handel. På vilket sätt kan svenska företag möta denna 

hårdnande konkurrens och fortsätta vara en ledande aktör? 

Förutom den hårdnande konkurrensen butiker emellan är näthandeln något som ökar inom 

samtliga branscher vilket gör att en genomarbetad e-handelsstrategi blir viktigt för att möta 

den nya utvecklingen (Warghusen, 2013). År 2012 beräknas livsmedelshandeln på nätet ha 
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uppgått till 1,9 - 2,6 miljarder kronor (Svensk Distanshandel, 2013). Enligt Handelns 

Utredningsinstitut beräknas e-handeln i stort ha uppgått till 42.5 miljarder kronor under 2014 

vilket utgör en ökning med 5.5 miljarder kronor från 2013 (Blom, 2014). Enligt Svensk 

Distanshandels rapport från 2013 har 17 % av konsumenterna handlat mat via nätet någon 

gång (Svensk Distanshandel, 2013). Den hemlevererade matkassen är ett koncept som föddes 

2007 i Sverige och innebär att företag erbjuder färdigplanerade matkassar med recept 

hemlevererat till sina kunder. Målgruppen är framför allt stressade barnfamiljer och idag är 

konkurrensen hård mellan ett flertal företag verksamma inom den branschen. (Persson, 2014) 

I och med e-handelns och matkassens tillväxt kan det bli svårare för fysiska butiker att få 

kunder att handla hos dem. Författarna av denna studie ser detta som ett hot mot de redan 

etablerade fysiska butikerna i Sverige vilket innebär att de måste hitta nya sätt att locka till 

sig kunder och få dem att handla hos dem. 

 

Konkurrensstarka företag 
 

Trots hård konkurrens från e-handelsföretag inom andra branscher lyckas en del fysiska 

butiker att sticka ut och skapa starka konkurrensmedel. KICKS, en butik verksam inom 

skönhetsbranschen, tog hem vinsten som årets bästa butikskoncept under Retail Awards 2014 

(Svensk Handel, 2014). Med andra ord har företaget trots hård konkurrens från e-

handelsföretag inom samma bransch lyckats finna incitament för konsumenter att handla i 

deras fysiska butik. Hur har KICKS lyckats med detta? Motiveringen till priset presenterades 

enligt följande: "Med en fascinerande palett av färg och form tar vinnaren nya 

marknadsandelar år från år. De välkomnar kunderna med mångfacetterad bredd och skapar 

oändliga möjligheter och variationer tack vare kunnande och en aldrig sinande inspiration." 

(MyNewsDesk, 2014) Företaget erbjuder kunderna något som en nätbutik inte kan, ett 

personligt bemötande från välutbildad personal i realtid. Tillgänglighet av säljpersonal för att 

kunna hjälpa till att lösa kundens problem i en försäljningssituation, har setts som den 

viktigaste aspekten (Williams & Seminerio, 1985; Cooper & Summer, 1991; refererad i 

Sharma, 2001, s. 127). Med andra ord kan tillgängligheten av säljpersonal i en fysisk butik 

vara ett bra sätt för företag att använda som konkurrensmedel mot e-handelsföretagens 

tillväxt. 

 

En annan butik med liknande affärsidé som KICKS är sportbutiken Alewalds, som genom 

sitt fokus på personlig service och kunniga medarbetare lyckas konkurrera i en annars 

kedjedominerad bransch (Alewalds, 2012) och även de vunnit pris för bästa butik 

(MyNewsDesk, 2011). Alewalds koncept har även visat sig vara lönsamt då det lett till en 

ökad omsättning (Alewalds, 2012). Hur kan då livsmedelshandeln, på samma sätt som 

KICKS och Alewalds, möta e-handelsföretagen och skapa incitament för kunder att välja att 

handla i en fysisk butik? Enligt Osterwalder et al (2005, s. 21) kan ett sätt för företag att 

utvecklas och skapa konkurrensfördelar vara att dra lärdom från företag verksamma inom 

andra branscher. Genom att jämföra affärsmodeller mellan företag från olika branscher ökar 

möjligheten för införskaffandet av nya insikter och innovationer rörande ett företags egna 

affärsmodell (Osterwalder et al., 2005, s. 21). Ett sätt för företag inom livsmedelshandeln att 
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möta konkurrensen från e-handeln kan alltså vara att dra lärdom från framgångsrika företag 

inom andra branscher. Vilka effekter skulle det generera för livsmedelsbranschen? 

 

1.2 Teoretisk bakgrund och kunskapsgap 

I det förra avsnittet fick läsaren ta del av den praktiska bakgrunden till denna studie och 

varför livsmedelsbranschen är intressant att studera. I följande avsnitt kommer läsaren få ta 

del av studiens teoretiska bakgrund och ämnesområde samt de kunskapsgap författarna 

ämnar att bidra med kunskap till. 

 

Hur påverkningsbar är konsumenten? 

 
Varför är livsmedelsbranschen intressant att studera och finns det möjligheter att utveckla 

sättet att arbeta på i butik? Konsumentverket har tillsammans med flertalet forskare tagit fram 

en rapport om hur konsumenter handlar i butik, där de slår fast att forskningen är entydig 

kring hur påverkningsbar konsumenten är i butik (Söderlund, 2014, s. 17). Två tredjedelar av 

konsumenters köpbeslut fattas i butiken och således finns det stor potential att påverka 

kunden i butik (Söderlund, 2014, s. 17). På eftermiddagarna i en livsmedelsbutik är cirka 80 

% av kunderna där för att köpa något att laga till middag. De flesta av dessa kunder upplever 

en svårighet att komma på vad de ska köpa och laga, (Söderlund, 2014, s. 19) vilket visar på 

att konsumenten i högsta grad är påverkningsbar. Livsmedelsbutikerna är medvetna om att 

konsumenterna är påverkningsbara, men de väljer att fokusera mest på varors exponering 

gentemot kunder för att påverka deras köp (Söderlund, 2014, s. 16), snarare än att använda 

sig av personlig försäljning mellan personal och konsument. Vidare slår rapporten fast att 

service har blivit och fortsätter att bli ett allt viktigare konkurrensmedel. På grund av det blir 

det också avgörande för butikerna att lyckas skapa ett tillfredsställande servicemöte med sina 

kunder (Söderlund, 2014, s. 35). Kan detta visa på möjligheten för livsmedelsbutiker att 

påverka sina kunder ytterligare? 

 

Grunden till varför kundmötet är en effektiv situation att påverka kunder ligger i att 

människor är intressanta för människor. Människor är mer benägna att följa strömmen och 

välja samma vara som någon annan redan valt från en halvfull hylla än från en hylla som är 

helt orörd. (Söderlund, 2014, s. 42) Studier visar också att i mötet med en annan människa 

krävs det endast en tiondels sekunds exponering av en okänd människas ansikte för att bilda 

sig en uppfattning om personens kompetens och pålitlighet (Willis & Todorov, 2006; 

refererad i Söderlund, 2014, s. 43). Mjuka beteenden från medarbetares sida, det vill säga att 

medarbetare hälsar, ler och ställer frågor med syfte till merförsäljning, har visat sig påverka 

kunden. Kunden påverkas bland annat genom att köpa produkter vid det specifika 

köptillfället eller att kunden får en positiv köpupplevelse av butiksbesöket, vilket även kan 

påverka kunden att återvända till butiken. (Söderlund, 2014, s. 49) 

 

Vidare menar Cotham (1968, s. 80) att när en försäljare är införstådd i företagets produkter 

och värderingar samt har förmågan att läsa kundens önskemål ökar chansen för försäljaren 
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att komma till ett avslut med kunden. Att öka inslagen av service gentemot kunder resulterar 

i ökad kundnöjdhet och ökad försäljning (Goldsmith, 1999, s. 179). Alltmer som företag inser 

värdet av service kommer de att börja söka efter nästa nya sätt att konkurrera på. Därför 

menar Goldsmith (1999, s. 179) att “personliggöra”, i den benämningen att öka servicen 

gentemot kunder och göra erbjudandet mer personligt, är det viktigaste konkurrenssättet 

inom marknadsföring. Vidare föreslår Goldsmith (1999, s. 179) att personliggöra borde ingå 

som en åttonde faktor i den kända marknadsföringsmixen. Hur företag ska arbeta med 

personliggörande av sitt erbjudande skulle vara genom servicemötet mellan medarbetare och 

kund (Goldsmith, 1999, s. 179). Är dessa forskares åsikter och iakttagelser något som 

företagen inom livsmedelsbranschen i Sverige kan dra nytta av? 

 

Sales Management som forskningsområde 

 
Sales Management är ett förhållandevis ungt ämnesområde som under 1990-talet har gått 

från att handla om “försäljning” till att mer handla om att “ge service” (Andersson, 1996, s. 

17). Trots flertalet välanvända modeller inom området finns det forfarande mycket kunskap 

att hämta inom området (Fine, 2007, s. 185). Forskare som bland andra efterfrågar mer 

forskning inom området Sales Management och personlig försäljning är Jones et al., (2005, 

s. 108) och Dixon & Tanner (2012, s. 12). Jones et al., (2005, s. 108) tar även de upp Internets 

inträde och menar att försäljarens roll har ändrats sedan dess. De menar att försäljaren numera 

står inför utmaningar som handlar om att vara bättre påläst om företagets produkter och att 

kunna erbjuda ett värdehöjande kundmöte till följd av hur lättillgänglig information har blivit 

samt konkurrensen från e-handelsföretag (Jones et al., 2005, s. 108). Dixon & Tanner (2012, 

s. 9) understryker även de vikten av att försäljares roll, efter Internets inträde, ser annorlunda 

ut och kräver en större förståelse för kundens värdeskapande process. Andra forskare som 

efterfrågar forskning kring försäljaren och service är Rapp & Baker (2015) som under våren 

2015 gick ut med en officiell efterfrågan efter fler studier inom området. De menar att 

försäljning och service har betraktats som två olika områden och ifrågasätter om så verkligen 

ska vara fallet eftersom de menar att de båda hör ihop (Rapp & Baker, 2015, s. 88). För att 

kunna uppnå ett tillfredsställande kundmöte behövs de båda och Rapp & Baker (2015, s. 88) 

menar att de flesta som praktiserar försäljning, samt akademiker inom området, skulle hålla 

med om att både personlig försäljning och service är beroende av och påverkar varandra.  

  

Dixon & Tanner (2012) och Jones et al., (2005) kritiserar samtidigt dagens forskning inom 

Sales Management för att inte följa med hur verkligheten ser ut och menar att Sales 

Management forskningen styrs av en gammal definition som är för militärisk och efterfrågar 

därför forskning inom området som tar mer hänsyn till den mänskliga interaktionen (Dixon 

& Tanner, 2012, s. 9). Dixon & Tanners (2012, s. 9) efterfrågar mer forskning inom Sales 

Management vilket uppsatsförfattarna liknar med personlig försäljning, ett forskningsområde 

inom Sales Management som fokuserar på försäljning och service i kundmötet (Eddleston et 

al., (2006, s. 257). Förutom att Dixon & Tanner (2012) kritiserar dagens forskning för att inte 

ta hänsyn till hur verkligheten faktiskt ser ut menar Jones et al., (2005, s. 106) dessutom att 

de företag som faktiskt lyssnar till kundernas ändrade behov och förväntningar hos kunderna 
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kan skapa sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. De menar vidare att 

organisationer som på ett snabbt sätt vill kunna anpassa sig efter kundernas ändrade behov 

bör fokusera mer på försäljaren i kundmötet (Jones et al., 2005 s. 105). Att använda sig av 

sina försäljares fulla potential menar LeBon & Merunka (2004; citerade i Jones et al., 2005, 

s. 106) att alldeles för få organisationer gör. Försäljaren deltar i kundens värdeskapande 

process vilket är det som driver försäljningen i den miljö kunden verkar och det är inom 

denna miljö Dixon & Tanner (2012, s. 12) efterfrågar ytterligare forskning. 

 

Hur ser då forskningen ut inom området personlig försäljning i livsmedelsbranschen? Har 

någon uppmärksammat konsumentens höga påverkningsgrad i butik och studerat ämnet 

vidare? Uppsatsförfattarna kan efter en omfattande litteraturgenomgång konstatera att 

forskningen inom ämnet personlig försäljning i livsmedelshandeln idag är obefintlig. Det 

närmsta som går att finna är vetenskapliga artiklar som behandlar konsumentvanor eller 

personlig försäljning inom en annan bransch. Vid en enkätstudie med 1575 svenska 

respondenter har forskare undersökt olika attribut som avgör valet av butik för en konsument. 

De attribut som undersöktes var prissättning, utbud, kvalitet, service, butiksmiljö, 

barnpassning, närhet till andra butiker, tillgång till bilparkering eller annan transport, närhet 

till butiken och öppettider (Nilsson et al., 2015, s. 69-71). I denna forskning väljer författarna 

att använda service som ett begrepp som står för servicen vid butikens informationsdisk, 

snabbheten i kassan samt servicen vid självskanningen. (Nilsson et al., 2015, s.74) Men ett 

fokus på hur medarbetarna i butiken arbetar med kundbemötandet i den aspekten att de 

föreslår produkter och ger inspiration i syfte att uppnå merförsäljning framgår inte som ett 

tydligt attribut i undersökningen. 

 

Det som däremot tydligt framgår efter litteraturgenomgången inom forskningsområdet Sales 

Management är att användandet av personlig försäljning inom detaljhandeln efterfrågas och 

Sharma (2001, s. 125) menar att behovet av mer personlig försäljning inom detaljhandeln har 

framför allt blivit erkänt efter inträdet av Internet. Vidare menar Sharma (2001, s. 125) att 

säljpersonal som kunskapsbanker och ambassadörer är styrkan i traditionell detaljhandel. 

Grewal et al., (2002, s. 313) instämmer med Sharma (2001) och menar att personalens roll 

för att bibehålla personliga relationer med sina kunder är sedan Internets inträde viktigare än 

någonsin. Grewal et al., (2002, s. 313) menar också att personalens roll i det personliga 

kundmötet i en butik är viktigt för att kunna påverka försäljningen.  

 

Exempel på hur personlig försäljning kan påverka kunder i andra branscher går att finna 

bland annat i restaurangbranschen där Ebster et al. (2006) undersökte hur det går att föreslå 

produkter i syfte att öka försäljningen. Den undersökningen visade att personalen, genom att 

föreslå ytterligare produkter än den från början tänkta produkten, uppnådde en ökad 

försäljning (Ebster et al., 2006, s. 175). Ytterligare exempel går att finna från en djuraffär där 

Milligan & Hantula (2005, s. 41) undersökte hur personalen kunde påverka kunderna genom 

att föreslå produkter, resultaten blev även där en markant ökad försäljning (Milligan & 

Hantula, 2005, s. 37). Hur kan uppsatsförfattarna ta med sig och utgå ifrån dessa resultat vid 

en undersökning av personlig försäljning inom livsmedelsbranschen? 
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Kunskapsgap 

 
Uppsatsförfattarna har ovan redovisat forskning inom området Sales Management och visat 

på resultat som poängterar att det blir allt viktigare att se försäljaren som en bidragande faktor 

i kundens värdeskapande process. Dessutom har uppsatsförfattarna hittat flertalet forskare 

inom området Sales Management som kritiserar den existerande forskningen samt efterfrågar 

mer forskning inom området som tar större hänsyn till den mellanmänskliga kontakten 

mellan säljare och kund. Författarna menar att forskningen hör hemma inom 

forskningsområdet personlig försäljning som är ett område inom Sales Management. 

Författarna har även funnit livsmedelsbranschen som en bransch där konkurrensen hårdnar, 

både från e-handelsföretag såväl som från fysiska företag. Samtidigt ser uppsatsförfattarna 

exempel från andra branscher där företag trots hård konkurrens klarat sig väl och ökat sin 

omsättning genom att använda sig av personlig försäljning. Vid en litteraturgenomgång av 

personlig försäljning har författarna funnit ett lågt antal artiklar inom området och mer 

specifikt inte funnit några vetenskapliga artiklar som undersöker ämnet personlig försäljning 

inom livsmedelsbranschen. Författarna ser även en paradox i det sätt som de flesta butiker 

väljer att arbeta med påverkan av kunder, då de flesta butiker främst använder sig av 

exponering av varor istället för att påverka kunder genom personlig försäljning. Detta trots 

att flertalet studier pekar på att personlig försäljning blir allt viktigare och det finns flera 

exempel som visar hur det är ett effektivt sätt att påverka sina kunder och öka butikens 

försäljning. 

 

Uppsatsförfattarna menar att de genom denna studie bidrar med kunskap till det hittills 

outforskade ämnesområdet personlig försäljning inom livsmedelsbranschen och har som 

ambition att inspirera till vidare forskning inom området. Författarna kommer att försöka 

fylla kunskapsluckan genom en praktisk studie i en livsmedelsbutik där försäljaren och 

kundens värdeskapande process är i fokus. 

 

 1.3 Problemformulering 

Med den praktiska problembakgrunden och den teoretiska bakgrunden som utgångspunkt har 

uppsatsförfattarna skapat en problemformulering. Problemformuleringen kommer att 

fungera som en riktlinje genom hela studien. Uppsatsförfattarna ämnar att genom denna 

studie besvara följande problemformulering: 

 

“Vilka effekter har införandet av personlig försäljning på en livsmedelsbutik i Sverige?” 

 

1.4 Studiens syften 

Utifrån problemformuleringen har tre syften utformats för att ange mer specifikt vad 

uppsatsen har för ändamål. Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och analysera effekterna 

av att införa personlig försäljning i en livsmedelsbutik. Uppsatsens delsyfte tar hänsyn till 

personalen och är att undersöka hur livsmedelsbutikens personal upplever att arbeta med 
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personlig försäljning. Förutom två teoretiska huvud- respektive delsyfte har 

uppsatsförfattarna formulerat ett praktiskt delsyfte med studien för att berörda parter på ett 

enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig kunskapen från denna studie. Nedan följer en 

upprepning av syftena för att tydliggöra dem för läsaren:  

  

Huvudsyfte: Att undersöka och analysera effekterna av att införa personlig försäljning i en 

livsmedelsbutik 

  

Delsyfte: Att undersöka hur livsmedelsbutikens personal upplever att arbeta med personlig 

försäljning 

 

Praktiskt delsyfte: Att skapa ett tillvägagångssätt för att införa personlig försäljning i en 

livsmedelsbutik 

 

Besvarandet av studiens problemformulering och syften har ambitionen att både härleda en 

kunskapsutveckling till forskningen inom det valda området samt bidra till en praktisk 

problemlösning då företag inom näringslivet kommer att ta del av studiens resultat. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att skapa ett tydligt fokus för uppsatsen har studien avgränsats genom att utesluta 

potentiella påverkande faktorer för försäljning i livsmedelsbutik. Dessa faktorer består av 

butiksläge, butikslayout, prissättning samt kundernas förkunskaper. Vidare ämnar 

uppsatsförfattarna att avgränsa studien till att studera ämnesområdet ur ett internt 

företagsperspektiv. Kundernas upplevelse av personlig försäljning kommer med andra ord 

inte att behandlas, men vid framtagningen av studiens praktiska metod har värdeskapandet 

för kunden varit central. Således har uppsatsförfattarna haft kundens perspektiv i fokus men 

ämnar endast att undersöka problemformuleringen och dess syften ur ett internt 

företagsperspektiv. 

  

1.6 Disposition 

I detta kapitel har läsaren fått ta del av bakgrunden till det ämne som ska undersökas i denna 

studie, såväl som blivit bekant med studiens problemformulering och syften. I följande 

kapitel, Teoretisk metod kommer läsaren att bli insatt i hur de vetenskapliga aspekterna har 

spelat in i studiens utformning och uppsatsförfattarna förklarar sitt val av ämne och hur de 

har arbetat med källor i studien. I nästa kapitel beskriver författarna sin teoretiska referensram 

och argumenterar för sina val av teorier vid undersökningen av ämnesområdet. Därefter får 

läsaren ta del av den praktiska metod som använts där författarna beskriver hur studien 

praktiskt gått till och argumenterar för sina praktiska metodval. Efter det följer ett resultat 

och analyskapitel där författarna presenterar vad deras studie resulterat i samt en 

genomgående analys av datan. I slutsatskapitlet delger författarna läsaren hur studien 

besvarat sin problemformulering och redovisar för det teoretiska och praktiska bidraget av 
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studien samt föreslår vidare forskning inom området. Studiens sanningskriterier diskuteras 

därefter där författarna angriper studiens validitet och reliabilitet. Slutligen får läsaren ta del 

av de etiska- och samhälleliga aspekter författarna tagit hänsyn till och menar att studien 

bidrar med kunskap till. 

  

Varje kapitel i uppsatsen är uppbyggt så att läsaren ska guidas igenom vad författarna vill 

framhäva med varje kapitel. I inledningen av varje kapitel får därför läsaren en kort 

beskrivning av vad som kommer att tas upp i det aktuella kapitlet.  
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2. Teoretisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur författarnas val av ämne har gått till och författarnas förförståelse 

i ämnet. Detta följs av vilka teoretiska metodval, angreppsätt, vetenskapliga utgångspunkter, 

och perspektiv uppsatsförfattarna utgår ifrån i denna studie. Slutligen redogörs för hur 

litteratursökningen har genomförts samt en kritisk diskussion kring de valda källorna i denna 

studie. Kapitlet syftar till att skapa en förståelse hos läsaren för de teoretiska metodval 

författarna gjort i studien. 

 

2.1 Val av ämne 

Då uppsatsens problemformulering ämnar att undersöka vilka effekter införandet av 

personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige går valet av ämne att härleda till 

uppsatsförfattarnas bakgrund. Då båda författarna studerar Civilekonomprogrammet, 

inriktning Service Management på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och båda har ett 

genuint intresse för företagsutveckling ansågs valet att studera ämnet naturligt. Valet blev 

naturligt på grund av att problemformuleringen behandlar både området service management 

i och med införandet av personlig försäljning, samt företagsutveckling då studien ämnar att 

tillämpa ett nytt arbetssätt och därigenom utveckla företaget de kommer att studera. Vidare 

är båda författarna återkommande kunder till livsmedelskedjan ICA och ser därför en 

möjlighet att studera och utveckla ett koncept de båda väl känner till. I och med att båda 

uppsatsförfattarna är återkommande kunder till ICA besitter de redan kunskap om hur 

köpprocessen ser ut ur ett kundperspektiv vilket också blev en anledning till valet av ämne. 

  

Den hårdnande konkurrensen inom svensk livsmedelshandel samt den växande e-handeln, 

som går att finna i kapitel “1.1.1 Konkurrenssituationen”, ökar studiens aktualitet och blir 

således också en anledning till valet av ämne. Båda uppsatsförfattarna var redan i början av 

studien eniga om att de ville studera ett ämne som ligger rätt i tiden, som kommer ge ett 

konkret resultat, men som även kommer att behandla ett praktiskt - såväl som ett teoretiskt 

problem. Med anledning av dessa ambitioner valde uppsatsförfattarna att skriva på uppdrag 

från näringslivet och valde då att studera ett företag med stora marknadsandelar i Sverige för 

att kunna leverera ett resultat intressant för många. Mer om uppdragets utformning och 

studieobjektet går att läsa i studiens praktiska metod som presenteras i kapitel 4.  

 

2.2 Förförståelse 

I följande kapitel kommer uppsatsförfattarna att presentera sin förförståelse för det valda 

ämnesområdet. Författarna kommer att redogöra för sina personliga erfarenheter och 

teoretiska kunskaper inom ämnet uppsatsen skall undersöka (Johansson Lindfors, 1993, s. 

76). Författarnas förförståelse redogörs för att beskriva hur den kommer att styra tolkningen 

av det undersökta ämnesområdet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 164). Nedan ämnar författarna 
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att presentera sin teoretiska respektive praktiska förförståelse inom ämnesområdet och 

beskriva hur den kommer att påverka studien. 

 

Teoretisk förförståelse 
 

Båda författarna i denna uppsats studerar Civilekonomprogrammet, inriktning Service 

Management på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och är inne på sin åttonde och sista 

termin. Eftersom inriktningen på utbildningen är Service Management har ett övervägande 

fokus varit att studera skapandet och bibehållandet av långsiktiga relationer med kunder. 

Undervisningen har tagit ståndpunkt i att det personliga bemötandet är centralt, och att 

kunden är medskapare av upplevelsen hos en tjänsteleverantör. I programmet har författarna, 

för att öka förståelsen och kunskapen av detta, läst kurser som service management, 

tjänstedesign och beteendevetenskap. Uppsatsförfattarnas teoretiska kunskaper från 

Civilekonomutbildningen kommer att gynna studien positivt då studiens problemformulering 

ämnar att undersöka ett arbetssätt relaterat till service management i en bransch där det inte 

används och vilka effekter det kan medföra. Civilekonomutbildningen gynnar studien på så 

sätt att författarnas teoretiska kunskaper från kurser de läst under utbildningen kommer att 

bidra till en god teoretisk förförståelse vid utformningen av undersökningen. 

  

Som beskrivits när författarna valde detta ämne har båda författarna ett stort intresse för 

företagsutveckling och har läst “Strategic Business Development” på masternivå. Från denna 

kurs har författarna tagit med sig kunskap och förståelse för hur viktigt det är för företag att 

finna konkurrensmedel som deras konkurrenter inte utnyttjar. Författarna ser en ökad 

konkurrens inom livsmedelsbranschen och ser exempel på hur konkurrensmedlet personlig 

försäljning, som inte används inom livsmedelsbranschen, framgångsrikt används inom andra 

branscher. Författarna ser tydliga likheter mellan personlig försäljning och vad deras 

inriktning service management behandlar. 

  

Praktisk förförståelse 

 
Selander har under en fyraårsperiod arbetat extra som butiksförsäljare inom sportbranschen. 

Det personliga bemötandet och kunskaperna hos personalen låg där i fokus för att på bästa 

sätt hjälpa kunderna att hitta det de sökte. Strategin i butiken var att öka försäljningen genom 

det personliga säljmötet. Selander har också under ett års tid arbetat extra i en livsmedelsbutik 

hos en konkurrent till det undersökta företaget, något som resulterade i en ökad förståelse för 

livsmedelshandeln. Selander har även arbetat som reseledare och även då erhållit kunskaper 

om hur betydelsefull den personliga kontakten mellan kund och personal är för kundens totala 

upplevelse. 

  

Lampe Persson har under fyra år arbetat på en konferens - och eventanläggning och har under 

den tiden lärt sig att arbeta serviceinriktat med olika typer av kunder såsom företagskunder, 

privatpersoner, offentlig sektor samt ungdomar vilket innebär att hon har en bra förståelse 

för olika typer av kunder. Vidare har Lampe Persson arbetat inom rekrytering - och 
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bemanningsbranschen i snart tre år vilket har genererat en god förståelse för arbetet med 

personalfrågor. Erfarenheten från rekrytering - och bemanningsbranschen kan ses som 

positivt för studien då uppsatsförfattarnas ambition är att implementera personlig försäljning 

i samverkan med arbetande personal samt utvärdera personalens upplevelse av 

implementeringen. Lampe Persson kommer med sin tidigare erfarenhet från rekryterings - 

och bemanningsbranschen på ett pedagogiskt sätt utbilda dem i hur de ska arbeta med 

personlig försäljning. 

  

Som nämnts tidigare i kapitel 2.1 är båda uppsatsförfattarna återkommande kunder till ICA 

vilket innebär att de besitter en förförståelse för köpprocessen i en ICA butik. 

Uppsatsförfattarna har med andra ord erfarenhet av att se på ICA ur ett kundperspektiv vilket 

de anser kommer gynna denna studie positivt. Uppsatsförfattarna anser att erfarenheterna 

från att agera kund i en ICA butik är positivt i det avseendet att de på ett naturligt sätt kommer 

att kunna utbilda personalen i personlig försäljning, detta då de har erfarenhet av att stå på 

den andra sidan och agera kund. 

  

Författarna anser att deras teoretiska och praktiska erfarenheter ger dem en bra grund och 

förståelse att bygga studien på. Att författarna har olika praktisk bakgrund som relaterar till 

ämnesområdet på kompletterande sätt ser författarna som mycket positivt för studien då 

kunskapsspridningen mellan författarna kommer att gynna studiens kvalitet. 

Uppsatsförfattarna menar att deras tidigare erfarenheter inom ämnesområdet, likt Patel & 

Davidson (2011, s. 29) är en tillgång snarare än ett hinder för att tolka och förstå det 

undersökta ämnesområdet. 

  

2.3 Metodval 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod och bygger på ett fältexperiment, något 

författarna ämnar gå djupare in på i kapitel ”4.1.1 Val av tillvägagångssätt”. 

Den kvalitativa metoden utgår från den hermeneutiska kunskapssynen och syftar till att söka 

förståelse för hur individer tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011, s. 40). Studiens 

problemformulering som ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig 

försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige, utgår författarna ifrån att en människa går att 

påverka och inte att människan följer förutbestämda mönster. Därför menar författarna av 

denna studie att de måste utgå ifrån en metod som ämnar att söka förståelse och tolkning för 

att kunna besvara sin problemformulering. Eftersom denna studie även bygger på ett 

fältexperiment med grundantagandet att människor går att påverka och inte att den sociala 

verkligheten bygger på en yttre och objektiv verklighet (Bryman, 2011, s. 40), menar 

författarna att en kvantitativ metod inte bör tillämpas i denna studie. En kvalitativ ansats är 

att föredra eftersom denna studie i förväg undersöker ett oklart antal variabler och studien 

bygger på ett fältexperiment, vilket gör att generaliserbarheten kan ifrågasättas (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 18). 
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2.3.1 Angreppssätt 

I denna studie utgår författarna från ett deduktivt angreppssätt. Författarna kommer utifrån 

existerande teorier inom ämnesområdet att testa dessa i praktiken och skapa empiri, något 

Patel & Davidson (2011, s. 23) menar är ett deduktivt angreppssätt. Det förklaras också att 

ett deduktivt angreppsätt  “går från teori till empiri” (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

Författarna kommer att presentera teorier om inom Sales Management och personlig 

försäljning som kommer att ligga till grund för den empiriska undersökning från vilken 

författarna presenterar ett resultat för att svara på problemformuleringen. Då ett induktivt 

angreppssätt innebär att utgå ifrån ett resultat eller empiri för att skapa teori (Patel & 

Davidson , 2011, s. 23) menar författarna att ett deduktivt angreppssätt passar denna studie 

bättre då författarna istället utgår från redan etablerad teori för att få fram ett resultat. En 

kvalitativ metod använder oftast ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2011, s. 40) men 

eftersom denna studie utgår ifrån befintliga teorier och ämnar pröva dessa i praktiken menar 

författarna att denna studie använder ett deduktivt angreppssätt. 

2.3.2 Epistemologisk utgångspunkt 

Denna studie tar sin utgångspunkt i den interprevatistiska kunskapssynen eller i 

tolkningsperspektivet vilket det även benämns. Tolkningsperspektivet är ett perspektiv som 

bygger på tolkning och förståelse och har sin grund i hermeneutiken (Patel & Davidson, 

2011, s. 29). Att tolka och söka förståelse är vad denna studie ämnar att göra i den empiriska 

undersökningen genom ett fältexperiment. Uppsatsförfattarna kommer med andra ord att 

tolka studiens resultat och söka förståelse för varför resultatet ser ut som det gör. Vidare 

kommer uppsatsförfattarna att utifrån sin tolkning av resultatet att bygga sina slutsatser. En 

epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som kan betraktas som 

kunskap inom ett specifikt ämnesområde (Bryman, 2011, s. 29). Vid besvarande av denna 

fråga är det speciellt viktigt att besvara om de principer, verklighetsbild och metoder som 

tillämpas inom naturvetenskapen också kan tillämpas när den sociala verkligheten studeras 

(Bryman, 2011, s. 29). Tolkningsperspektivet är rätt för denna studie då grunden i 

perspektivet är att påvisa den subjektiva innebörden av social handling (Bryman, 2011, s. 

32), något författarna ämnar göra genom personlig försäljning. Till skillnad från positivismen 

som trots sina olika definitioner tyder på motsatsen (Bryman, 2011, s. 30). 

Tolkningsperspektivet tar också avstånd från den naturvetenskapliga utgångspunkt som 

positivismen har och menar att vid studier av människor bör även utgångspunkten vara att 

människor är olika naturens förutbestämda ordning (Patel & Davidson, 2011, s. 29). Vidare 

är det författarnas förförståelse till ämnet som gör att författarna angriper ämnet på ett 

subjektivt sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 29), varför ett objektivt synsätt inte passar på 

denna studie. 
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2.3.3 Ontologisk ståndpunkt 

Denna studie utgår ifrån den ontologiska ståndpunkten konstruktionism. Då 

problemformuleringen ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig försäljning 

har på en livsmedelsbutik i Sverige, kommer uppsatsförfattarna att undersöka ämnet genom 

ett fältexperiment. Utifrån problemformuleringen beskrivs författarnas ontologiska 

ståndpunkt och förklarar således hur författarna ser på vad som existerar i den meningen att 

beskriva de sociala varelsernas natur eller art (Patel & Davidson, 2011, s. 16). Eftersom 

denna studie utgår ifrån att människan i allra högsta grad går att påverka kommer studiens 

ontologiska ståndpunkt att vara konstruktionism. Objektivismen är en annan ontologisk 

ståndpunkt som innebär att synen på sociala företeelser är något som ligger utanför en 

människas möjlighet att kunna påverka (Bryman, 2011, s. 36). Konstruktionismen är en 

utgångspunkt som har sin grund i att människan går att påverka och ifrågasätter att sociala 

entiteter skulle vara givna på förhand (Bryman, 2011, s. 36). Fältexperimentet som 

genomförs kommer att vara påverkat av författarnas tidigare erfarenheter och kunskap. 

Studien utförs i tron om att människor går att påverka och ämnar att undersöka detta. Därför 

anser författarna att den konstruktionistiska utgångspunkten är den rätta för denna typ av 

studie. Eftersom författarnas förförståelse ligger till grund för denna studie och påverkar 

utformandet av undersökningen vore det också motsägelsefullt att påstå att författarna är 

objektiva i studien. Av denna anledning väljer författarna också bort den objektivistiska 

ståndpunkten. Uppsatsens problemformulering ämnar att undersöka vilka effekter införandet 

av personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige, och syftar till att undersöka 

faktorer av subjektiv natur varför objektivismen inte vore korrekt att utgå ifrån. Författarna 

strävar efter att tolka och söka förståelse i så stor utsträckning som möjligt och ämnar därför 

att utgå ifrån ett konstruktionistiskt synsätt. 

  

2.4 Studiens perspektiv 

Då denna studie är utformad som ett fältexperiment där undersökningen är baserad på ett 

verkligt problem, ämnar författarna att studien ska utgå ifrån ett internt företagsperspektiv. 

Undersökningen kommer att utformas i ett samarbete mellan författarna och ICA för att 

undersöka vilka effekter införandet av personlig försäljning i en livsmedelsbutik har. 

Metoden som kommer att användas i detta experiment bygger på kunskap från ICA-skolan 

som har utbildat ICA handlare sedan 1955 (Gunnarsson, 2015), författarnas egna erfarenheter 

och flertalet vetenskapliga teorier. Studien ämnar inte att undersöka kundens upplevelse av 

personlig försäljning, men vid framtagningen av studiens praktiska metod har 

värdeskapandet för kunden varit centralt. Således har uppsatsförfattarna haft kundens 

perspektiv i fokus vid utformningen av experimentet men ämnar endast att undersöka 

problemformuleringen och dess syften ur ett internt företagsperspektiv. 
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2.5 Val av teorier 

Teorierna studien utgår ifrån är ett sätt att förklara vad studien kommer att handla om och 

vilka nyckelfaktorer samt ämnen studien kommer att beröra (Bell, 2006, s. 102). Studien 

kommer att behandla Sales Management som forskningsområde följt av forskning som 

behandlar försäljning i butik, försäljningsprocessen och personlig försäljning, vilket alla 

ingår i området Sales Management. I kommande stycke kommer uppsatsförfattarna att 

presentera teoriernas ordningsföljd samt beskriva relevansen med respektive vald teori. 

 

Till en början introduceras läsaren till forskningsområdet Sales Management, detta område 

anser uppsatsförfattarna ligga till grund för studien då den fungerar som en grund för flertalet 

försäljningsteorier. Genom att behandla Sales Management inledningsvis skapas en god 

förståelse för läsaren hur forskningen rörande försäljning har utvecklats över tid samt vilka 

utmaningar området står inför i stort. Därefter väljer författarna att behandla forskning om 

försäljning i butik, ett område som blir relevant för studien för att besvara studiens 

problemformulering då den ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig 

försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige. Författarna har därefter valt att beskriva 

teorin om försäljningsprocessen, detta för att öka förståelsen för hur kunder kan bli 

påverkade samt hur ett företag kan arbeta med försäljning. Slutligen väljer författarna att 

behandla forskningsområdet personlig försäljning, då problemformuleringen ämnar att 

undersöka vilka effekter införandet av personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i 

Sverige, men även på grund av att tidigare behandlade forskningsområde alla betonar vikten 

av mer forskning inom området. Uppsatsförfattarna menar att Sales Management 

forskningen tyder på att försäljningsteorier i allt större utsträckning liknar personlig 

försäljning och därför väljer uppsatsförfattarna att lägga tyngden i studien på 

forskningsområdet personlig försäljning. Sammanfattningsvis är uppsatsförfattarnas 

ambition med den teoretiska referensramen att skapa en teoretisk utgångspunkt där läsaren 

kan skapa sig en förståelse för ämnesområdet försäljning, vilket i litteraturen benämns Sales 

Management, samt det återkommande behovet av mer forskning inom området personlig 

försäljning, som är en del inom området Sales Management.  

 

2.6 Litteratursökning 

Under litteratursökningen har uppsatsförfattarna utgått ifrån principer och tips som Ejvegård 

(2003, s. 45) presenterar. Först och främst är det lämpligt att använda sig av bibliotekens 

databaser vid sin litteratursökning då de ofta har tillgång till en stor mängd litteratur och olika 

databaser. Det är lämpligt att vid litteratursökningen använda specifika sökord för det 

undersökta ämnesområdet. (Ejvegård, 2003, s. 45) Uppsatsförfattarna har använt sig av 

Umeå Universitetsbiblioteks databas för att söka litteratur till studien. Mer exakt är de 

databaser författarna använt EBSCO, även benämnt Business Source Premier och Google 

Scholar. Vidare har tidskriften “Journal of Personal Selling & Sales Management” varit 

användbar vilken uppsatsförfattarna på ett lätttillgängligt sätt hittat genom databasen 

EBSCO. Författarna har aktivt sökt och strävat efter att använda artiklar som varit granskade 
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och citerade av andra forskare, med andra ord “peer reviewed”. Detta ser uppsatsförfattarna 

som en styrka i sin litteratursökning eftersom författarna då ökar sannolikheten att de 

uppfattar innehållet på ett korrekt sätt. Sökord som använts vid undersökningen av det 

teoretiska gapet och för att finna relevanta artiklar och teorier inom ämnesområdet är bland 

annat: personal selling, personal sales, personal selling in retail, personal selling in grocery 

store, sales, grocery store, selling process, retail selling. 

  

Ett annat effektivt sätt att söka litteratur till sin studie är att utnyttja den kompetens som finns 

på biblioteket i form av bibliotekarier och dokumentalister (Ejvegård, 2003, s. 45). Att söka 

upp bibliotekarier och annan kompetent personal på bibliotek har författarna av denna studie 

inte planerat att göra. Däremot har författarna sökt sig till annan kompetent personal i form 

av de anställda på ICA-skolan författarna varit i kontakt med. Uppsatsförfattarna anser att 

det har varit lämpligt då samtliga medarbetare på ICA-skolan som författarna varit i kontakt 

med är före detta studenter inom ekonomi. De har därför redan varit insatta i olika 

vetenskapliga teorier inom det specifika ämnesområdet och är väl införstådda för innebörden 

av en vetenskaplig studie. De anställda på ICA-skolan har därmed hjälpt författarna att finna 

lämpliga teorier och litteratur för studien. 

  

Ejvegård (2003, s. 45) poängterar värdet av att gå igenom referenslistan på de vetenskapliga 

artiklar funna via sin databassökning. Uppsatsförfattarna har nästan uteslutande gått igenom 

referenslistorna på de artiklar de funnit vid en initial databassökning. Genom att använda sig 

av referenslistor har uppsatsförfattarna direkt sett hur andra forskare har citerat de olika 

studierna och tagit del av deras tolkning av de studierna. Dessutom har det inneburit att 

författarna sett att artiklarna de själva använt varit granskade och citerade av andra forskare, 

med andra ord “peer reviewed”. 

  

Vidare har författarna använt modellen ”Business Model Canvas” som i grunden är skapad 

av Osterwalder & Pigneur (2009, s. 18-19), men författarna har valt att modifiera den med 

syfte att underlätta förståelsen av modellen för svenskspråkiga läsare. Grundmodellen är 

copyright skyddad, men får användas i syfte att öka förståelsen för modellen (Strategyzer, 

2015). 

  

Det finns flera sätt att finna sin litteratur till en vetenskaplig studie på och de ovanstående 

tillvägagångssätten är de denna studies författare valt att använda sig av. 

 

2.7 Källkritik 

I ett vetenskapligt arbete ska studiens källor diskuteras av vetenskapsmännen (Ejvegård, 

2003, s. 62) och detta ämnar uppsatsförfattarna göra under denna rubrik. När det kommer till 

att hantera denna studies källor har författarna valt att utgå ifrån fyra viktiga aspekter som 

diskuteras i Ejvegård (2003) . Dessa aspekter är att källorna som hänvisas till och används i 

det vetenskapliga arbetet uppfyller ett äkthetskrav, ett oberoendekrav, ett färskhetskrav och 

ett samtidighetsskrav. (Ejvegård, 2003, s. 62-65) 
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Äkthetskravet innebär att forskaren endast använder källor hon anser vara äkta och inte 

förfalskat (Ejvegård, 2003, s. 62). Att artiklarna som använts i denna studie är äkta har 

författarna ökat chansen till genom att endast använda artiklar som är “peer-reviewed”. Med 

andra ord att de artiklar uppsatsförfattarna behandlat har blivit granskade av andra oberoende 

forskare vilket således uppfyller äkthetskravet. 

  

Oberoendekravet innebär att forskaren tar reda på varifrån fakta och andra uppgifter som 

används i källan härstammar ifrån och att främst använda sig av primärkällor (Ejvegård, 

2003, s. 63). Uppsatsförfattarna ambition att uppfylla oberoendekravet uppfylls genom att 

främst använda sig av primärkällor, detta för att eliminera chansen att fakta tagits ur sitt 

sammanhang. I de fall uppsatsförfattarna använt sig av en sekundärkälla har det inte förefallit 

sig möjligt att få tag på primärkällan och då har författarna gått tillbaka till fler verk som 

använt källan för att säkerställa att de uppfattat källan på ett korrekt sätt. 

  

Färskhetskravet innebär att forskaren tar ställning till att det oftast är bättre att använda en 

nyare källa före en äldre (Ejvegård, 2003, s. 64). De källor som används i studien är i största 

möjliga mån sökta efter för att vara så aktuella som möjligt, detta med respekt och 

övervägning för hur ursprungskällan har sett ut. Till exempel har författarna gått tillbaka till 

ursprungsteorier om andra forskare i senare studier hänvisat till dem och menat att de 

fortfarande varit aktuella. Vidare har då författarna tagit hänsyn till de senare tilläggen i teorin 

men valt att utgå ifrån ursprungsteorin. 

  

Samtidighetskravet innebär att forskaren tar hänsyn till och använder källor som skrevs 

närmast i tiden för det beskrivna händelserna (Ejvegård, 2003, s. 64). I studien har författarna 

valt att utgå ifrån ursprungskällan till försäljningsprocessen då senare forskares tillägg 

fortfarande hänvisat till ursprungskällan. Däremot vid teorin om personlig försäljning har 

forskarna valt att utgå ifrån definitioner som är närmare tiden för denna undersökning. 

Anledningen till varför uppsatsförfattarna valt en källa närmare i tiden är för att 

ursprungskällan inte anses stämma överens med verkligheten på samma sätt idag som den 

gjordes vid dess ursprung. Utifrån ovanstående argument anser uppsatsförfattarna att de 

uppfyllt samtidighetskravet. 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer uppsatsförfattarna att delge läsaren de teoretiska 

utgångspunkter studien har och presentera relaterade teoretiska ämnesområden. Med 

uppsatsens problemformulering som utgångspunkt kommer den teoretiska referensramen 

inledningsvis att behandla ämnesområdet “Sales Management”. Sales Management kommer 

att redogöras som forskningsfält och relevanta teorier inom ämnesområdet kommer därefter 

att presenteras och redogöras för. 

 

3.1 Översikt 

 

 
 
 

Figur 1. Struktur för teoretisk referensram 

Figur 1 ovan illustrerar ämnesområdet Sales Management som övergripande ämnesområde 

för studien samt tre områden inom Sales Management. Dessa tre områden är: försäljning i 

butik, försäljningsprocessen samt personlig försäljning.  

 

Uppsatsförfattarna kommer inledningsvis att redovisa hur forskningsområdet Sales 

Management har utvecklats över tid samt den kritik som riktats mot forskningsområdet. 

Därefter kommer författarna att gå djupare in i ämnesområdet och redogöra för teorier inom 

försäljning i butik, försäjningsprocessen samt personlig försäljning. Därefter sammanfattas 

de centrala delarna av behandlade teorier för att redogöra vilka teoretiska utgångspunkter 

denna studie har. 
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3.2 Sales management som forskningsområde 

 

Forskningsområdena marknadsföring och Sales Management kan ofta kopplas ihop med 

varandra och liknar varandra på många punkter (Fine, 2007, s. 185). Jones et al. (2005, s. 

105) menar till exempel att effektiv försäljning och en tydlig försäljningsstrategi är 

avgörande för ett företags marknadsföringsframgång men menar att forskningen inom 

försäljning har hamnat bakom marknadsföringsforskningen. De olika forskningsområdena 

anses även ha funnits olika länge. Marknadsföring har funnits som ämnesområde i 70 år och 

tidningen “Journal of Marketing Research” har funnits i 43 år (Fine, 2007, s. 185). Detta 

medan den specialiserade tidningen mot försäljning “Journal of Personal Selling and Sales 

Management” endast har funnits i 26 år (Fine, 2007, s. 185). Forskningsområdet Sales 

Management är alltså relativt ungt och trots att det finns många välanvända modeller inom 

området finns det fortfarande mer att lära inom området (Fine, 2007, s. 185). 

 

Forskningen inom Sales Management kan trots sin ringa ålder beskrivas ha genomgått fyra 

olika faser. Till stora delar kan forskningen inom Sales Management sägas ha följt 

forskningen inom marknadsföring då de, som tidigare nämnts, liknar varandra på många 

punkter (Fine, 2007, s. 185; Jobber & Lancaster, 2012, s. 16). Forskningen inom Sales 

Management har till en början fokuserat på ett så kallat produktionskoncept där fokus hos 

företag har legat på att effektivisera produktion och distribution (Kotler & Armstrong, 2010, 

s. 33). Detta är det äldsta konceptet inom försäljning (Kotler & Armstrong, 2010, s. 33). 

Därefter har fokus skiftats från produktionen till produkten- produktkonceptet, där design 

och kvalitet legat i fokus (Kotler & Armstrong, 2010, s. 34, Jobber & Lancaster, 2012, s. 19). 

Det fokus forskningen skiftades till sedan är kanske det fokus forskningen inom försäljning 

haft som mest och det är ett fokus på olika försäljningstekniker (Jobber & Lancaster, 2012, 

s. 17). Här har forskningen handlat om att utveckla och finna de strategier som bäst fungerar 

för att marknadsföra och sälja företagets produkter (Jobber & Lancaster, 2012, s. 17). Efter 

detta fokus på aggressiva försäljningstekniker har fokuset skiftats till att handla om att 

faktiskt ta hänsyn till vad kunderna vill ha och tillfredsställa deras behov på ett sätt som är 

bättre än företagets konkurrenter, det så kallade marknadskonceptet (Kotler och Armstrong, 

2010, s. 34). Marknadskonceptet är där forskningen har landat idag och i kommande avsnitt 

redogör uppsatsförfattarna för den kritik som tillkommit gentemot Sales Management som 

forskningsområde samt varför detta ämnesområde är intressant för denna studie. 

 

Utmaningar och kritik inom Sales Management 
 

Redan 1996 skrev Rolph E. Andersson (1996)  en artikel om det nya sättet att sälja på för det 

kommande 2000-talet. Han menade att 1990-talet var en spännande tid för både Sales 

Management forskningen och forskningen för personlig försäljning då båda områdena har 

gått mer från “försäljning” till att istället handla om att “ge service” till sina kunder för att 

skapa ett större kundvärde. Andersson (1996, s. 17) menar framför allt att det som har 

påverkat forskningen är de tekniska framsteg som gjorts inom data och IT, vilket har 
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inneburit att kunder själva kan ta reda på vad de behöver veta om en produkt eller tjänst. Med 

dessa tekniska framsteg ökade förväntningarna från kunderna följt av en större press på 

företag att erbjuda produkter eller service som kunderna blir nöjda med (Andersson, 1996, s. 

17). 

 

Dixon & Tanner (2012) anser att forskningsområdet Sales Management, även kallat 

försäljning, är kvar i en äldre definition som är för militärisk där många forskare använder 

sig av en enkelspårig syn på försäljningsprocessen som endast kan ske på ett och samma sätt 

(Dixon & Tanner, 2012, s. 10). De menar istället att de som praktiserar försäljning i vardagen 

ser försäljning som en process där vägen till framgång kan se olika ut från gång till gång 

(Dixon & Tanner, 2012, s. 10). Därför föreslår Dixon & Tanner (2012, s. 9) istället för den 

nuvarande definitionen i forskningen av försäljning som tar mer hänsyn till den mänskliga 

interaktionen och i en kontext som är värdeskapande för kunden. De föreslår den nya 

definitionen: “the phenomenon of human-driven interaction between and within 

individuals/organizations in order to bring about economic exchange within a value-creation 

context” (Dixon & Tanner, 2012, s. 9). I denna uppsats är det inte införandet av en ny 

definition av försäljning som studeras och undersöks men författarna menar att en sådan 

definition som föreslås, som tar mer hänsyn till försäljaren som en del i kundens 

värdeskapande process, visar på aktualiteten i det område som studeras i denna uppsats.  

 

Dixon & Tanner (2012, s. 12) menar vidare att forskningen inte har följt med utvecklingen i 

samhället och menar bland annat att den tekniska utvecklingen i samhället har skapat högre 

förväntningar på företagen att erbjuda god kunskap och service till sina kunder. Dixon & 

Tanner (2012, s. 12) har identifierat flera problem med hur forskare ser på försäljning idag. 

De menar att försäljning inte längre är den enkelspåriga flerstegsmodell som följer en given 

följd. Innan en försäljning har ägt rum har försäljaren i fråga inte en förutfattad bild av hur 

försäljningsprocessen kommer att se ut, en försäljare är snarare någon som hjälper kunden 

att fatta sitt köpbeslut och hjälper därmed kunden att skapa ett värde (Dixon & Tanner, 2012, 

s. 12). De menar vidare att försäljning måste drivas av kundens värdeskapande process och i 

den miljö de verkar och efterfrågar därför vidare forskning om försäljning inom olika 

kontexter och miljöer där kundens värdeskapande process tas hänsyn till (Dixon & Tanner, 

2012, s. 12). Uppsatsförfattarna har funnit att livsmedelsbranschen är en miljö där kundens 

värdeskapande process är av, och blir av allt större betydelse (Söderlund, 2014, s. ) och menar 

därför att denna studie bidrar till efterfrågad forskning inom området.   

 

Jones et al. (2005, s. 108) menar även att det finns ett allt större behov för företag att 

individualisera sina lösningar för sina kunder vilket sätter en större press på försäljare att 

leverera ett kundmöte som passar varje enskild individ. Det som har föranlett denna 

förändring för företag att möta sina kunders behov menar Jones et al. (2005, s. 106) beror på 

den snabba tekniska utvecklingen som skett då information blir allt lättare att få tag på själv. 

Detta sätter en press på företag och sina försäljare att vara väl pålästa om produkterna de 

säljer och i tillägg till det erbjuda ett tillfredsställande kundmöte (Jones et., 2005, s. 108). 

Denna tekniska utveckling har förändrat kundernas sätt att förvänta sig och kräva en viss typ 
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av kunskap och service hos de företag de konsumerar av (Jones et al., 2005, s. 106).  Dixon 

& Tanner (2012, s. 10) menar vidare att det är forskarna inom försäljning som ska visa 

försäljare och försäljningschefer att de inte kan kontrollera kunden genom en given 

försäljningsprocess utan snarare att de ska bidra till kundens värdeskapande process och 

efterfrågar därför mer forskning som kan visa på detta. Lassk et al., (2012, s.143) menar 

vidare att kundorienterad försäljning och att försäljare ska erbjuda service till sina kunder 

inte är något nytt inom varken forskningen eller företagsvärlden men menar att det är få 

organisationer som har integrerat det i sina verksamheter. De menar samtidigt att det är 

relativt nytt för försäljare att faktiskt erbjuda detta och menar att det är viktigt att definiera 

försäljarens roll på ett sätt där dessa aktiviteter ingår i deras arbetsuppgifter (Lassk et al., 

2012, s. 143).  

 

Sammanfattningsvis har forskningen inom Sales Management gått mer från att handla om 

“försäljning” till att “ge service” sedan Internets inträde. Detta då lättillgänglig information 

och billigare produkter via Internet tvingar försäljare och företag att erbjuda bättre service 

och ett värdehöjande kundmöte för att få kunder att handla hos dem. Samtidigt får 

forskningen inom Sales Mangement kritik för att inte ta hänsyn till detta och mer forskning 

där den mellanmänskliga interaktionen mellan säljare och kund tas hänsyn till efterfrågas. 

Uppsatsförfattarna menar att kritiken och efterfrågan på mer forskning som tar hänsyn till 

detta kan hänföras till personlig försäljning, ett område inom Sales Management. För att 

skapa en förståelse för läsaren hur personlig försäljning i högre grad blivit mer aktuellt inom 

Sales Management kommer uppsatsförfattarna i kommande kapitel presentera forskning 

inom försäljning i butik och försäljningsprocessen för att slutligen behandla 

forskningsområdet personlig försäljning.   

3.2.1 Försäljning i butik  

Flertalet forskare angriper de ökade utmaningarna inom forskningsområdet Sales 

Management, bland annat Dixon & Tanner (2012) och Jones et al. (2005) som menar att den 

tekniska utvecklingen ligger bakom de utmaningar företag måste ta hänsyn till då information 

och handel via Internet blivit allt vanligare. Utmaningarna som uppstår är bland annat för 

försäljarna att vara mer pålästa om de produkter som säljs och att erbjuda ett värdehöjande 

kundmöte (Jones et al., 2005, s. 108). Att uppsatsförfattarna väljer att presentera forskning 

inom området försäljning i butik beror på att författarna vill skapa en förståelse för läsaren 

hur företag arbetar med försäljning i butik idag och vad forskningen menar att företag borde 

fokusera på.  

 

Försäljare står inte bara inför utmaningar från den tekniska utvecklingen utan även från den 

egna organisationen som vill effektivisera och skära i kostnader vilket ofta resulterar i en 

mindre personalstyrka (Jones et al., 2005, s. 105). Detta samtidigt som kraven från kunderna 

ökar i takt med den lättillgängliga informationen på de produkter företagen säljer som 

introduceras med allt kortare mellanrum och förväntningarna på försäljarna att ha god 

produktkännedom (Jones et al., 2005, s. 105). Ytterligare krav på försäljaren ligger från 
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kunderna i att skapa ett tillfredsställande kundmöte (Jones et al., 2005, s. 108). Därför menar 

Jones et al. (2005, s. 105) att forskningen måste följa denna utveckling på marknaden. Vidare 

menar Jones et al. (2005, s. 106) att de företag som lyssnar till dessa ändrade behov och 

förväntningar hos kunderna har en stor chans att skapa sig en konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter. Något även Grönroos (2008, s. 22) håller med om som menar att ett fokus på 

långsiktighet i relationen till sina kunder skapar konkurrensfördelar. Jones et al. (2005, s. 

105) menar att ett effektivt sätt att göra detta på är att använda sina försäljare som verktyg 

för att lyssna till kunderna i kundmötet och på så sätt snabbt anpassa organisationen till 

ändrade behov. Vidare menar LeBon & Merunka (2004; citerade i Jones et al., 2005, s. 106) 

att alldeles för få organisationer använder sina försäljares fulla potential. De utmaningar som 

flertalet forskare framhäver genom försäljarens - samt organisationens perspektiv anser 

uppsatsförfattarna således skapar ett behov av mer forskning inom området försäljning i 

butik. I Sverige kom Konsumentverket år 2014 ut med en rapport som angrep flera olika 

möjligheter för att angripa dessa utmaningar och visar på vad forskningen säger om hur 

företag kan utnyttja sina försäljare för att potentiellt öka försäljningen, något författarna i 

kommande stycke ämnar att redogöra för.  

 

Konsumentverkets rapport tar upp att forskningen om hur påverkningsbar en kund är i butik 

är entydig, och menar att två tredjedelar av en kunds köpbeslut fattas i butiken (Söderlund, 

2014, s. 17). I en livsmedelsbutik upplever en stor del av de 80 % som är där på 

eftermiddagarna för att köpa något att laga till middag, stora svårigheter att komma på vad 

de ska köpa och laga (Söderlund, 2014, s. 19). Således finns det mycket som talar för att 

kunder i en butik är mycket påverkningsbara och mottagliga för påverkansförsök. Butiker i 

Sverige är införstådda om hur påverkningsbar konsumenterna är och väljer att arbeta med 

exponering av produkter för att påverka kunder till konsumtion (Söderlund, 2014, s. 16). 

Samtidigt tar Konsumentverkets rapport upp forskning som visar på att service gentemot 

kunder blir ett allt viktigare konkurrensmedel då konkurrensen ökar i och med mer 

lättillgänglig information på Internet samt fler företag som konkurrerar om samma kunder 

(Söderlund, 2014, s. 35). Något även fler forskare menar på, bland annat Jones et al., (2005), 

Dixon & Tanner (2012) och Lassk et al., (2012).. Att skapa ett tillfredsställande servicemöte 

med sina kunder blir därför allt viktigare för butikers överlevnad (Söderlund, 2014, s. 35). 

Varför servicemötet är ett effektivt tillfälle att påverka kunderna beror på att människor har 

en tendens att påverkas av andra människors beteenden. Till exempel följer människor hellre 

strömmen och tar en vara från en hylla i butiken som är halvfull snarare än en som är helt 

orörd (Söderlund, 2014, s. 42). Studier visar även att människor blir påverkade i servicemötet 

av beteenden som ett leende, att försäljare hälsar och ställer frågor. Människor kan bland 

annat bli påverkade till att uppleva att de fått ett positivt servicemöte och köpa fler produkter 

vilket kan få människor att återvända till den aktuella butiken (Söderlund, 2014, s. 49). 

Uppsatsförfattarna anser att Konsumentverkets rapport från 2014, som ovan redogjorts för, 

ytterligare understryker att ämnet försäljning är intressant att studera och specifikt försäljning 

i butik då nya upptäckter inom området lämnar fler frågor obesvarade. Dessutom menar 

uppsatsförfattarna att det finns en paradox i hur svenska butiker arbetar med påverkan av sina 

kunder då de arbetar mer med exponering av varor än att arbeta med påverksförsök genom 
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sin personal, vilket forskningen visar är effektivt och kan skapa konkurrensfördelar. Vidare 

ämnar uppsatsförfattarna att presentera hur försäljningsprocessen mellan försäljare och kund 

vid ett kundmöte enligt teorin går till för att visa läsaren hur processen har utvecklats och vad 

forskningen säger om den idag. 

3.2.2 Försäljningsprocessen 

Efter att läsaren nu har tagit del av forskning om försäljning i butik är det nu viktigt för 

läsaren att del av forskningen om försäljningsprocessen. Från teorin om 

försäljningsprocessen ska läsaren ta med sig en ökad förståelse för vid vilka situationer 

försäljare potentiellt kan påverka en kund och använda personlig försäljning. Detta för att 

förstå hur teorin om försäljningsprocessen och personlig försäljning bidrar till besvarandet 

av studiens problemformulering. 

 

Försäljningsprocessens olika steg 
Processen hur personlig försäljning går till är frekvent nämnd i den vetenskapliga litteraturen, 

bland annat av Dubinsky, 1980, Hite & Bellizzi, 1985, Rowley, 1998, Moncrief & Marshall, 

2005, Grewal et al., 2002. Dubinsky (1980) presenterade år 1980 en försäljningsprocess 

innehållandes sju olika steg vilken har blivit accepterad av många forskare inom försäljning 

(Moncrief & Marshall, 2005, s. 13). Denna försäljningsprocess är frekvent refererad till i 

vetenskapliga tidskrifter såväl som i textböcker om försäljning och sex av de sju stegen kan 

finnas i en guide till bättre försäljning från år 1920. Det sjunde steget är tillagt senare och 

idag är de sju stegen Dubinsky (1980) presenterade det som många textböcker och teorier 

om försäljning bygger på. (Moncrief & Marshall, 2005, s. 13) Författarna ämnar nedan att 

beskriva dessa erkända steg i försäljningsprocessen. 

  

Steg 1: Prospektering 
I det första steget handlar det för företaget om att hitta de som har behovet, förmågan och 

auktoriteten att konsumera. Att lokalisera potentiella kunder. Den största vikten i detta steg 

ligger på att försäljaren får ett stadigt inflöde av potentiella kunder som försäljaren kan ta 

kontakt med. Det tas generellt sätt ingen kontakt med de potentiella kunderna i detta steg. 

(Dubinsky, 1980, s. 25, Hite & Bellizzi, 1985, s. 19, Grewal et al., 2002, s. 306) 

En uppenbar anledning att leta efter nya kunder är för att utöka sin kundbas då de flesta 

organisationer förlorar kunder varje år (Moncrief & Marshall, 2005, s. 15). 

  

Steg 2: Innan närmandet 
I steg två ligger vikten på att söka information om de identifierade potentiella kunderna från 

första steget. Informationen försäljaren letar efter är mer specifikt deras behov och intressen. 

Denna information syftar till att hjälpa försäljaren att skräddarsy sin säljpresentation, undvika 

seriösa misstag och att utveckla ett effektivt sätt att närma sig den potentiella kunden på. När 

försäljaren har denna information kan försäljaren nu förbereda ett möte med den potentiella 

kunden. (Dubinsky, 1980, s. 26, Hite & Bellizzi, 1985, s. 19, Grewal et al., 2002, s. 306, 

Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) Steg två innefattar all typ av aktivitet som syftar till att 
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lära sig mer om kunden för att kunna vara så mentalt förberedd som möjligt i mötet med 

kunden (Moncrief & Marshall, 2005, s. 15). 

  

Steg 3: Närmandet 
Närmandet innebär de första få minuter av en försäljning när försäljaren tar kontakt med 

kunden för första gången. Syftet med närmandet är att få och upprätthålla kundens 

uppmärksamhet för att få möjligheten att presentera sitt erbjudande för kunden. Detta steg är 

ett kritiskt steg även om det bara handlar om ett fåtal minuter då det brukar vara avgörande 

för om en försäljning blir av eller inte. (Dubinsky, 1980, s. 26, Hite & Bellizzi, 1985, s. 19, 

Grewal et al., 2002, s. 306) Närmandet innefattar öppnande småprat, ögonkontakt med 

kunden, en eventuell handskakning och att generellt ge kunden ett gott första intryck 

(Moncrief & Marshall, 2005, s. 15). Grönroos (2008, s. 90) menar att det är här kunden inom 

ett fåtal sekunder beslutar sig för att handla av försäljaren eller inte och bestämmer sig för 

vilken kvalitet företagets erbjudande har. Något Grönroos (2008, s. 90) kallar för ett 

“sanningens ögonblick”. 

  

Steg 4: Presentation av produkt eller tjänst 
Fjärde steget kallas för kärnan av försäljningsprocessen då det är här försäljaren förklarar för 

kunden vilka styrkor och fördelar hon kommer att få av erbjudandet. Försäljaren försöker 

också få kunden att inse vilket behov hon har av produkten och således övertyga kunden att 

köpa. (Dubinsky, 1980, s. 26, Hite & Bellizzi, 1985, s. 19, Grewal et al., 2002, s. 306) Hur 

omfattande detta steg är beror helt på erbjudandets art och komplexitet. Om det som säljs är 

komplext och försäljaren presenterar för en förstagångsköpare kan försäljaren med fördel 

använda sig av någon typ av produktdemonstration. Oavsett vilket så är förberedelser inför 

detta steg absolut nödvändigt.  (Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) 

  

Steg 5: Hantera invändningar  
I detta steg försöker försäljaren få kunden att komma över sina tankar emot köpet. Detta kan 

ta sitt uttryck i att försäljaren återigen förklarar fördelarna med produkten och försäkrar 

kunden om sitt kommande beslut. Försäljaren hjälper således kunden att fatta sitt beslut. 

(Dubinsky, 1980, s. 26, Hite & Bellizzi, 1985, s. 19, Grewal et al., 2002, s. 306) Invändningar 

mot köpet har från början av försäljningsteori endast uppfattats som ett hinder för försäljaren 

att överkomma. Numera bör invändningar mot köpet ses på ett positivt sätt som användbara 

för försäljaren då det kan innebära att kundens verkliga behov uppenbarar sig. En invändning 

kan numera också ses som ett tecken på att avbryta köpet då kundens behov faktiskt inte blir 

tillfredsställt av den aktuella produkten. (Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) 

  

Steg 6: Avslut 
Försäljaren försöker i detta steg att avsluta köpet genom att ta initiativet till ett avslut. 

Försäljaren förhandlar här med kunden, gör klart för detaljerna i köpet och tar kundens order. 

(Dubinsky, 1980, s. 26, Hite & Bellizzi, 1985, s. 19, Grewal et al., 2002, s. 306) Det finns 

många olika sätt att avsluta ett köp på men detta steg är traditionellt sätt det svåraste eftersom 
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många, framför allt nya, försäljare har svårt att leda kunden till ett avslut (Moncrief & 

Marshall, 2005, s. 15). 

  

Steg 7: Uppföljning efter försäljning 
För att minska kundens eventuella negativa känslor efter köpet fokuserar försäljaren här på 

aktiviteter som syftar till det. Detta för att kunden ska bli nöjd och öka chanserna för att hon 

kommer tillbaka och handlar av ditt företag igen. Aktiviteter som försäljaren fokuserar på 

här kan bland annat vara att försäkra kunden om sitt köp, ordna kredit för kunden hos 

försäljaren och visa hur produkten ska användas. (Dubinsky, 1980, s. 26, Hite & Bellizzi, 

1985, s. 19, Grewal et al., 2002) Detta steg visar på att bara för att försäljaren lyckats övertyga 

kunden att köpa produkten så slutar inte arbetet där. Istället måste företaget lägga mycket tid 

och energi på att kunden faktiskt fått det företaget lovade av försäljningen.  (Moncrief & 

Marshall, 2005, s. 15). 

 

Forskningen inom försäljningsprocessen 

 
Eftersom försäljningsprocessen som presenterats under föregående rubrik är den 

ursprungliga processen utan hänsyn till de tillägg som kommit på senare år, kommer läsaren 

under denna rubrik få en förståelse för hur försäljningsprocessen ändrats över tid och hur 

författarna använt sig av modellen i studien. 

  

Ända sedan Dubinsky (1980) presenterade de sju stegen i försäljningsprocessen har företag 

arbetat efter de olika stegen i kronologisk ordning och forskare har utgått ifrån detsamma 

(Moncrief & Marshall, 2005, s. 18). Det som har hänt över tid är att i takt med att tekniken 

utvecklats och medvetenheten om försäljning ökat, har företagen gått mot ett 

tillvägagångssätt som är högst osekventiellt (Moncrief & Marshall, 2005, s. 16). De olika 

traditionella stegen i försäljningsprocessen kan ske samtidigt och parallellt (Moncrief & 

Marshall, 2005, s. 15).  Moncrief & Marshall, (2005, s. 19) presenterar en utvecklad modell 

för försäljningsprocessen där alla steg i den traditionella försäljningsprocessen kan ske 

samtidigt och syftar till att kunden ständigt ska vara den som drar nytta av varje steg. Till 

skillnad från den traditionella processen som fått kritik för att inte vara kundorienterad 

(Moncrief & Marshall, 2005, s. 18). Det finns många bevis som säger att en kundorienterad 

försäljningsprocess driver försäljningen framåt och återkommande kunder bidrar till högre 

lönsamhet (Schwepker & Charles, 2003, s 165,Grönroos, 2008, s. 147). Det kallas för att se 

på försäljningsprocessen ur ett relationsperspektiv vilket innebär att företagen ser på 

värdeskapande för sina kunder mer som en process snarare än att skapa ett resultat (Grönroos, 

2008, s. 40). I relationsperspektivet ingår även relationsmarknadsföring vilket innebär att en 

relation mellan företaget och dess kunder uppstår efter en kort- eller långvarig interaktion 

(Grönroos, 2008, s. 42). Syftet med att skapa relationer med sina kunder är för att behålla 

dem så att de blir återkommande kunder (Jobber & Fahy, 2009, s. 74). Motsatsen är den 

traditionella försäljningsprocessen av Dubinsky (1980) där utgångspunkten är ifrån ett 

transaktionsperspektiv (Grönroos, 2008, s. 40). Även om det under 2000-talet fått ett 

uppsving med ett mer kundorienterat synsätt på försäljningsprocessen angrepp Hite & 
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Bellizzi (1985) redan år 1985 detta ämne. De menade redan då att det finns skillnader 

beroende på vilken bransch du är inom och om du säljer produkter eller tjänster (Hite & 

Bellizzi, 1985, s. 30). Detta har även Dixon & Tanner (2012, s. 10) på senare år 

uppmärksammat och menar att modellen tar för givet att försäljningsprocessen ser likadan ut 

varje gång medan försäljare som praktiserar försäljning ute i butik ser på 

försäljningsprocessen som olika beroende på bransch och miljö, och ser att det finns flera 

sätt att åstadkomma en försäljning. Dixon & Tanner (2012, s. 12) som kritiserar denna 

flerstegsmodell vill gärna se en mindre militärisk modell där varje steg inte behöver vara 

förutbestämt i förväg och menar att försäljaren, snarare än att åstadkomma en försäljning, 

ska vara ett bidrag till kundens värdeskapande process. Försäljare idag måste se sin roll att 

bidra till kunden beslutsprocess på ett värdehöjande sätt (Dixon & Tanner, 2012, s. 12).  

Trots, och tack vare, kritiken mot denna flerstegsmodell är det denna traditionella modell av 

försäljningsprocessen författarna ämnar att använda. Men precis som bland annat Dixon & 

Tanner (2012) menar är denna modell fast i att ha förutbestämda steg i kundmötet och 

författarna kommer därför även att ta hänsyn till de tillägg som gjorts till modellen som 

innebär att stegen inte behöver ske sekventiellt och “lika militäriskt”. 

 

Hur författarna definierar försäljningsprocessen 
 

I denna studie utgår uppsatsförfattarna ifrån den traditionella försäljningsprocessen av 

Dubinsky (1980) då det är en allmänt erkänd modell som legat till grund för forskningen 

inom försäljning sedan dess att den introducerades. Författarna kommer däremot att ta hänsyn 

till de delar som syftar till en mer kundorienterad försäljningsprocess då det är personlig 

försäljning som studeras vilket handlar om att kunden är det väsentliga i processen. 

Försäljningsprocessen används i denna studie som grund tillsammans med teorin om 

personlig försäljning i utformandet av studiens praktiska metod. Uppsatsens 

problemformulering ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig försäljning 

har på en livsmedelsbutik i Sverige. Teorin om försäljningsprocessen hjälper författarna att 

besvara studiens problemformulering genom att integreras med personlig försäljning i en 

utbildning som kommer att genomföras i den praktiska metoden. Något författarna förklarar 

närmare i kapitlet “4.2 Utbildningens upplägg”. 

  

Eftersom författarna utgår ifrån Dubinskys (1980) sju steg i försäljningsprocessen men tar 

hänsyn till de mer moderna tilläggen till processen, att de olika stegen inte behöver ske 

sekventiellt och att de olika stegen syftar till att skapa värde för kunden, presenteras nedan 

en egen framtagen modell för försäljningsprocessen. 

  



26 

 

 
 
Figur 2. Egengjord figur för försäljningsprocessen med hänsyn till senare tillägg till modellen 

3.2.3 Personlig försäljning 

När nu uppsatsförfattarna presenterat forskning om Sales Management- försäljning i butik 

och försäljningsprocessen menar författarna att kritik och resultat inom dessa områden pekar 

mot ett område inom Sales Management som kallas personlig försäljning. Detta på grund av 

att den forskning som vidare efterfrågas inom Sales Management karaktäriseras av de 

centrala delarna i personlig försäljning. Författarna menar vidare att forskares konstateranden 

om framtiden för detaljhandel och försäljning i butik pekar mot personlig försäljning. I detta 

kapitel får därför läsaren ta del av forskningen inom personlig försäljning och hur författarna 

använder teorin i denna studie. 

 

Vad är personlig försäljning? 

 
Det finns olika sätt ett företag kan påverka en kund till att handla hos dem och till att handla 

en viss produkt. Butiker använder sig bland annat av kampanjer, placering av produkten i 

butiken och reklam för att påverka kunden att handla (Söderlund, 2014, s. 40). Personlig 

försäljning är ett annat sätt att påverka sina kunder till att handla. Teorier om personlig 

försäljning kan hittas i litteraturen redan nästan ett århundrade tillbaka i tiden. Strong (1925, 

s. 76) beskriver en teori där kundens behov står i fokus och där säljarens jobb är att tillgodose 

dessa behov med en produkt. Säljarens jobb är att presentera lösningar på kundens problem 

genom de produkter hon säljer (Strong, 1925, s. 86). Det är också säljarens ansvar att se till 

att kunden vet hur hon ska använda produkten och säkerställa att kunden verkligen blir nöjd 

med den, annars kommer kunden inte att komma tillbaka. (Strong, 1925, s. 86) 
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Reeves & Barksdale (1984, s. 7) menar att många definitioner på personlig försäljning har 

haft bristande vetenskaplig uppbyggnad och den mesta forskningen har fokuserat på att 

identifiera personlighets-, fysiska-, och socioekonomiska faktorer som kan hjälpa till att 

förutspå säljpersonalens prestation. På 1980-talet definierade de personlig försäljning som en 

interaktionsprocess mellan två eller flera personer. Definitionen innefattade också fler viktiga 

delar, både för forskare och chefer, då den ser mer realistiskt på försäljning som en komplex 

process där organisatoriska, mellanmänskliga och situationsbaserade faktorer spelar in. 

(Reeves & Barksdale, 1984, s. 7). Reeves & Barksdale (1984, s. 7) såg olika trender inom 

forskningen för personlig försäljning. En trend var att utgångspunkten gick från de populära, 

intuitiva tillvägagångssätten till tillvägagångssätt som byggde mer på vetenskapliga grunder 

och empiriskt bevisade teorier. De såg också ett trendbrott i att försöka beskriva personliga 

egenskaper hos framgångsrika försäljare till att istället försöka skapa modeller för försäljning 

och beskriva det som en interaktionsprocess mellan två personer och då erkänna behovet av 

att försäljaren anpassar sig efter kunderna. (Reeves & Barksdale, 1984, s. 7). 

 

Forskningen inom personlig försäljning 

 
Behovet av personlig försäljning inom detaljhandeln har blivit erkänt framför allt efter 

Internets inträde (Sharma, 2001, s. 125). Internet har lockat fler och fler kunder att ta reda på 

information om produkterna de vill köpa och som sedan köper produkterna via Internet. 

Handlare inom detaljhandeln måste konkurrera om samma kunder och servicen måste därför 

vara anpassad till kunderna vilket innebar att rollen för säljpersonal ändrades och blev ytterst 

viktig. Säljpersonal är styrkan i traditionell detaljhandel som kunskapsbanker och 

ambassadörer för kundservice. (Sharma, 2001, s. 125) Kunder vill att säljpersonal ska finnas 

tillgängliga för att hjälpa till att lösa deras problem (Sharma, 2001, s. 127). Tillgänglighet av 

säljpersonal för att kunna hjälpa till att lösa kundens problem i en försäljningssituation, har 

setts som den viktigaste aspekten för kunder (Williams & Seminerio, 1985; Cooper & 

Summer, 1991; refererad i Sharma, 2001, s. 127). Det har också visat sig att säljpersonal ökar 

sina förmåga att sälja när de uppfattas som tillgängliga (Sharma, 2001, s. 127). Cotham 

(1968, s. 80) menar också att en försäljare ökar sina chanser till ett avslut med kunden om 

försäljaren har förmågan att läsa av kundens behov och är införstådd i företaget produkter. 

Ökad kundnöjdhet och framför allt ökad försäljning uppnås genom ett ökat inslag av service 

gentemot sina kunder (Goldsmith, 1999, s. 179).  

 

Vidare menar resultat från studier inom restaurangbranschen och djurbranschen att 

försäljningen kan öka genom att försäljaren använder personlig försäljning (Ebster et a.l, 

2006; Miligan & Hantula, 2005). I Ebster et als (2006, s. 175) studie inom 

restaurangbranschen visade resultatet att försäljningen ökade genom att föreslå fler produkter 

än kunderna från början tänkt köpa men som också löste kundens behov. Likaså menar 

Miligan & Hantula (2005, s. 41) på liknande resultat vid användandet av personlig försäljning 

i en djuraffär. Även äldre studier visar att stimulans i butik påminner konsumenten om 

tillfälligt glömda behov och i vissa fall även skapar nya behov (Kollat & Willett, 1967, s. 
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29). Emellertid väljer Kollat & Willet (1967) inte att koppla samman stimulans i butik med 

personlig försäljning, men de framhäver betydelsen att stimulera konsumenten under 

köptillfället vilket uppsatsförfattarna anser går att koppla ihop med området personlig 

försäljning. Eddleston et al. (2006, s. 257) menar att målet för varje försäljning är 

tillfredsställelse - både för kunden och försäljaren. Till skillnad från många stereotypa sätt 

att se på försäljare som menar att försäljare försöker lura på kunder saker de egentligen inte 

vill ha och behöver. Bra försäljning är snarare beskrivningen av vilken nytta kunden har av 

produkten och vilken lösning den har på kundens problem (Eddleston et al., 2006, s. 257). 

  

Eddleston et al. (2006, s. 258) tar även upp de tidigare forskningsområdet kring försäljares 

personliga egenskaper för att bli en bra försäljare. De menar att det inte finns några specifika 

egenskaper som kan tillskrivas en bra försäljare och således öka försäljningen. Istället menar 

de att vem som helst kan vara en bra försäljare då det istället handlar om att ha en bra 

presentation av det personen i fråga säljer. (Berkowitz et al., 2000, Levitt, 1965; refererade i 

Eddleston et al., 2006, s. 258). Den enda egenskapen Eddleston et al. (2006, s. 257) tar upp 

hos en försäljare som viktig är förmågan att kunna sätta sig in i kundens situation för att förstå 

hur kundens problem kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Detta är också viktigt för att 

kunna skapa ett kundfokuserat värdeerbjudande för att öka chansen till en försäljning 

(Eddleston et al., 2006, s. 257). 

 

Hur uppsatsförfattarna definierar personlig försäljning 

 
Personlig försäljning är en process där en företagsrepresentant och en potentiell kund 

kommunicerar. Personlig försäljning innebär att den erfarne försäljaren är införstådd med att 

försäljning består av en tvåvägskommunikation mellan både företagsrepresentanten och den 

potentiella kunden (Eddleston et al., 2006, s. 257). Eddleston et als (2006) definition av 

personlig försäljning är den definition denna uppsats kommer att utgå ifrån och således ligga 

till grund för den empiriska undersökning studien ämnar att utföra. Varför författarna valt att 

använda denna definition beror på att det är en relativt ny definition som tar hänsyn till 

tidigare definitioner inom ämnesområdet. Det är också viktigt för författarna att använda sig 

av en definition som är användbar i den aktuella studien då andra definitioner pekar mer på 

vissa specifika aktiviteter försäljaren ska utföra. Det är viktigt för att personlig försäljning 

tillsammans med teorin om försäljningsprocessen kommer att utgöra underlag för den 

utbildning författarna kommer att utföra med butikspersonalen. Därför menar författarna att 

det är viktigt att definitionen har rum för tolkning eftersom butikspersonalen kommer att 

uppfatta personlig försäljning på olika sätt.  Hur personlig försäljning och 

försäljningsprocessen har utgjort underlag för personalutbildningen beskrivs vidare under 

kapitlet “4.2 Utbildningens upplägg”. Teorin om personlig försäljning hjälper författarna att 

besvara studiens problemformulering genom att fungera som en vägledande definition vid 

införandet av personlig försäljning i en livsmedelsbutik. På så sätt bidrar teorin till 

besvarandet av problemformuleringen som ämnar att undersöka vilka effekter införandet av 

personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige. 
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Författarna har valt att inte fokusera på en försäljares personliga egenskaper då en del 

forskning tyder på att det inte finns några typiska egenskaper hos en försäljare som ökar 

försäljningen (Eddleston et al., 2006, s. 257). Även då denna undersökning inte handlar om 

att hitta ett effektivt sätt att använda personlig försäljning utan snarare att införa befintliga 

koncept om personlig försäljning inom en bransch där detta inte används i någon vidare 

omfattning i dagsläget. 

 

3.3 Sammanfattning teoretisk referensram  

I denna sammanfattande del lyfter författarna fram de centrala begrepp och teoretiska 

utgångspunkter denna studie utgår ifrån.  

 

Sales Management 
Inom Sales Management menar Andersson (1996, s. 17) att fokuset företagen har haft har 

gått ifrån att handla om att “sälja” till att “ge service”. Dixon & Tanner (2012, s. 12) menar 

att forskare och forskningen inom Sales Management inte har hängt med i det som faktiskt 

händer vid en försäljning. De menar att Sales Management är fast i en gammal och militärisk 

definition som inte tar hänsyn till det som utövare av försäljning faktiskt är med om vid en 

försäljning (Dixon & Tanner, 2012, s. 12). Det som har hänt i samhället är att en snabb 

teknisk utveckling har gjort att kundernas behov har ändrats och att forskningen inom Sales 

Management inte har följt med i denna utveckling (Dixon & Tanner, 2012, s. 12; Jones et al., 

2005, s. 108). Därför efterfrågas mer forskning som visar hur försäljning i butik går till efter 

denna snabba tekniska utveckling och skift i kundernas behov där försäljare bidrar till 

kundernas värdeskapande process (Dixon & Tanner, 2012, s. 10; Jones et al., 2005, s. 105).  

 

Försäljning i butik 
Något som också visar på att det behövs mer forskning inom Sales Management är 

Konsumentverkets rapport som kom ut med den senaste forskningen om försäljning i butik 

år 2014. I rapporten konstaterar forskningen enhälligt att två tredjedelar av kundernas 

köpbeslut fattas i butiken (Söderlund, 2014, s. 17). Forskningen konstaterar även att 80% av 

alla personer i en livsmedelsbutik på eftermiddagarna är där för att köpa något till samma 

kväll men att de har svårt att veta vad de ska köpa (Söderlund, 2014, s. 19). Det finns således 

mycket som talar för att kunder i en butik är mycket påverkningsbara. Sättet som butiker 

framför allt arbetar med påverkan av kunder är via placering på hyllorna och väl synliga 

erbjudanden (Söderlund, 2014, s. 16). Samtidigt som denna forskning presenteras menar 

LeBon & Merunka (2004; citerade i Jones et al., 2005, s. 106) att alldeles för få organisationer 

använder sina försäljares fulla potential. Sedan Internets inträde är även företagens roll att 

skapa ett värdefullt kundmöte för sina kunder viktigare än någonsin (Söderlund, 2014, s. 17; 

Sharma, 2001, s. 125; Grewal et al., 2002, s. 313; Jones et al., 2005, s. 105).   

 

Försäljningsprocessen 
Dixon & Tanner (2012, s. 10) kritiserar den traditionella försäljningsprocessen för att inte ta 

hänsyn till hur försäljning går till i verkligheten och menar att de som arbetar med försäljning 
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dagligen inte följer någon given process. Istället för att följa en given process borde försäljare 

istället ha en mer kundorienterad försäljningsprocess då det finns forskning som visar att 

detta driver försäljningen framåt och återkommande kunder bidrar till högre lönsamhet 

(Schwepker & Charles, 2003, s 165; Grönroos, 2008, s. 147). Även här menar 

uppsatsförfattarna att ett behov av mer forskning inom området Sales Management 

tydliggörs. Processen hur personlig försäljning går till är frekvent nämnd i den vetenskapliga 

litteraturen, bland annat av Dubinsky, 1980, Hite & Bellizzi, 1985, Rowley, 1998, Moncrief 

& Marshall, 2005, Grewal et al., 2002. De sju steg som används i Dubinskys (1980) 

traditionella försäljningsprocess är “Prospektering, Innan närmandet, Närmandet, 

Presentation av produkt eller tjänst, Hantera invändningar, Avslut och Uppföljning efter 

försäljning” (Dubinsky, 1980, s. 25-26, Moncrief & Marshall, 2005, s. 15). Denna modell är 

fortfarande frekvent använd av forskare inom området men det som har hänt på senare år är 

att fokus från att stegen i processen ska ske sekventiellt har gått till att flera forskare menar 

att processen i praktiken sker mer osekventiellt (Moncrief & Marshall, 2005, s. 16). Många 

forskare menar att de traditionella stegen i försäljningsprocessen kan ske samtidigt och 

parallellt (Moncrief & Marshall, 2005, s. 15). 

 

Personlig försäljning 
Personlig försäljning har existerat som ett eget forskningsområde inom Sales Management 

sedan början av 1980-talet (Fine, 2007, s. 185) men forskning som idag skulle kunna kallas 

personlig försäljning kan hittas i litteraturen redan år 1925 (Strong, 1925). Då beskrev Strong 

(1925, s. 76) en typ av försäljning där kundens behov stod i fokus och en försäljares arbete 

var att tillgodose kundens behov med en produkt. Idag har erkännandet och behovet av 

personlig försäljning framför allt inträffat efter Internets inträde (Sharma, 2001, s. 125). 

Sharma (2001, s. 125) menar vidare att säljpersonalen är styrkan i traditionell detaljhandel. 

Det finns olika definitioner av vad personlig försäljning är för något men flera forskare är 

överens om att personlig försäljning handlar om en tvåvägskommunikation mellan köpare 

och säljare som ska resultera i att kundens behov tillfredsställs (Eddleston et al., 2006, s. 

257). Det är även denna definition av personlig försäljning denna studie ämnar att utgå ifrån, 

detta då det är viktigt för besvarandet av studiens problemformulering att definitionen är 

öppen för tolkning av försäljningspersonal. Mer om hur uppsatsförfattarna arbetat med 

definitionen av personlig försäljning beskrivs vidare under kapitlet “Praktisk metod”.  

 

Sammanfattande diskussion 
Forskningsområdet Sales Management och de tre underområdena som beskrivs i denna 

studie menar uppsatsförfattarna visar att ämnesområdet är intressant och aktuellt att studera. 

Forskningen om försäljning i butik konstaterar enhälligt att kundernas upplevelse i butik och 

försäljarens roll, att skapa en värdehöjande upplevelse och erbjuda service, blir allt viktigare. 

Vidare visar forskningen även att kunder blir allt mer påverkningsbara när de handlar i butik. 

Forskningen om försäljningsprocessen har gått mer mot att handla om personlig försäljning 

där kunden är i fokus snarare än att följa givna steg vid en försäljning.  
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Med ovanstående konstateranden som grund tolkar uppsatsförfattarna att personlig 

försäljning framstår som ett efterfrågat forskningsområde inom Sales Management. 

Uppsatsförfattarna menar att de får medhåll av forskare inom Sales Management att 

forskningen inte har följt med i hur verkligheten vid en försäljning faktiskt ser ut. Flertalet 

forskare efterfrågar därför mer forskning inom Sales Management för att tydligare visa på 

försäljarens nya roll och hur de bidrar till kundens värdeskapande process. Då forskare inom 

Sales Management efterfrågar mer forskning som handlar om service och den 

mellanmänskliga kontakten mellan försäljare och kund, tolkar uppsatsförfattarna att behovet 

av mer forskning inom personlig försäljning efterfrågas. De centrala delarna i personlig 

försäljning menar författarna berör service och den mellanmänskliga kontakten mellan 

försäljare och kund, och menar därför att den egentliga efterfrågan på forskning är inom 

personlig försäljning. Hur författarna tolkar efterfrågan och forskning inom personlig 

försäljning illustreras av figur 3.  

 

Uppsatsförfattarna ämnar att bidra med kunskap till området personlig försäljning genom att 

tydligare förankra forskningen i verkligheten och utgå ifrån resultat från tidigare forskning 

inom området. Författarna vill genom denna studie undersöka och pröva den existerande 

forskningen genom ett experiment i livsmedelsbranschen. Som konstaterats innan är 

livsmedelsbranschen en bransch som har påverkats mycket av Internets inträde och en 

ökande konkurrens. Författarna vill således uppmärksamma behovet av mer forskning inom 

Sales Management och bidra med ny kunskap till området personlig försäljning i 

livsmedelsbranschen.  

 
Figur 3.Personlig försäljning som efterfrågat ämnesområde. Figuren illustrerar hur uppsatsförfattarna tolkar 

dagens syn på Sales Management och behovet av personlig försäljning som forskningsområde. 
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4. Praktisk metod 

Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse och kunskap hos läsaren kring hur studiens 

praktiska metod är genomförd och varför författarna utformat metoden på det valda sättet. 

Uppsatsförfattarna kommer inledningsvis att presentera uppsatsens praktiska 

tillvägagångssätt i sin helhet för att sedan argumentera för dess framtagning av experimentet 

samt det teoretiska verktyg uppsatsförfattarna valt att använda för experimentet. Författarna 

presenterar sedan vilka metoder som ska användas för datainsamlingen samt en beskrivning 

av studieobjektet och urvalet. Därefter presenterar författarna hur de själva har inverkat på 

undersökningen och hur de bearbetat empirisk data samt hur access och bortfall hanterats. 

 

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att skapa en förståelse för läsaren hur uppsatsförfattarna tänkt genomföra studien 

presenteras här hur det praktiska tillvägagångsättet ska gå till i sin helhet för att sedan i 

kommande kapitel presentera hur valet av tillvägagångssätt fungerat. Studien är baserad på 

ett uppdrag från näringslivet som bygger på att undersöka hur ICA kan utveckla sitt sätt att 

arbeta med försäljning. Studien är ett fältexperiment där författarna tillsammans med ICA-

skolan, och genom att inkorporera vetenskapliga teorier inom ämnesområdet, utformat 

metoden för hur experimentet ska genomföras. Experimentet kommer att äga rum i en 

livsmedelsbutik i en förort till Stockholm. Experimentet inleds genom att ge butikspersonalen 

en utbildning på cirka en timme med syftet att ge dem verktygen att arbeta med personlig 

försäljning samt förbereda dem för hur de ska agera under undersökningsveckan. Därefter 

ämnar författarna att under den förutbestämda undersökningsveckan “använda” delar av 

personalen till att öka sitt fokus på personlig försäljning. I praktiken kommer experimentet 

innebära att viss personal, under den givna tidsperioden, kommer att ha i uppgift att aktivt 

närma sig och interagera med kunder i syfte att se på effekterna av personlig försäljning i 

livsmedelsbutik. Varför uppsatsförfattarna valt att utföra ett fältexperiment förklaras i 

nedanstående kapitel. 

4.1.1 Val av tillvägagångssätt 

Studien är utformad utifrån en kvalitativ metod och bygger på ett fältexperiment där ett 

verkligt företag kommer att användas för att pröva författarnas teoretiska antaganden. Yin 

(2007, s. 24) menar att ett experiment är lämpligt att utföra när frågor såsom “hur” och 

“varför” vill besvaras. Uppsatsförfattarna ämnar att undersöka vilka effekter personlig 

försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige och vill således besvara frågor som “hur” 

påverkas butiken. Vidare menar Yin (2007, s. 25) att ett fältexperiment kan benämnas som 

ett socialt experiment där forskaren försöker påverka vissa individer till ett visst beteende. 

Denna studie kommer att undersöka om individers beteenden går att påverka genom metoder 

tagna ur teorier och författarna anser därför att en experimentell studie är en gynnsam 

forskningsstrategi. Det finns två typer av experimentella studier vid undersökning av något 

ute i den komplexa verkligheten (Svenning, 2000, s. 74). Dessa är kvasiexperiment och 
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fältexperiment där skillnaden är att kvasiexperimenten har låg manipulerbarhet och 

variabelkontroll medan ett fältexperiment har en hög kontroll av dessa faktorer (Svenning, 

2000, s. 75). Nackdelen med båda dessa typer av experiment är att standardiseringen av 

studierna är låg och kan vara svåra att återskapa på samma vis som i det aktuella fallet 

(Svenning, 2000, s. 74). Författarna kommer att utföra ett fältexperiment och kommer således 

ha stor kontroll över undersökningen men en lägre grad av möjlighet att standardisera 

experimentet. 

  

Alternativ till experimentella studier är historiska studier och fallstudier (Yin, 2007, s. 25). 

Skillnaden är att fallstudier ämnar mer åt att se på helheten av ett specifikt fall och en historisk 

studie är att föredra när forskaren inte har någon kontroll eller direkt kan studera de relevanta 

situationerna i studien (Yin, 2007, s. 24). Författarna av denna studie väljer bort en historisk 

studie direkt då de både kommer att ha hög kontroll över det som studeras och kommer direkt 

kunna studera situationerna i studien. Denscombe (2009, s. 71) intygar att fallstudien är bättre 

att använda när helheten snarare studeras än när isolerade faktorer ska analyseras. Vidare 

menar Denscombe (2009, s. 62) att en fallstudie oftast grundar sig på ett induktivt 

angreppssätt. Denna studie ämnar att undersöka vissa variabler (personlig försäljning) och 

inte alla tänkbara variabler, som kan påverka kunders beteende för de specifika situationerna. 

Det är med andra ord inte helheten som ska studeras. Författarna kommer även att kunna 

kontrollera och studera de relevanta situationerna vid studiens undersökning. Därför finner 

författarna det mer lämpligt att kalla studien för och tillämpa ett fältexperiment som 

forskningsstrategi. 

  

Studiens problemformulering ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig 

försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige. Ett fältexperiment bidrar till 

problemformuleringens besvarande genom att manipulera den beroende variabeln vilket är 

kundernas betalningsvilja. Genom att mäta kundernas betalningsvilja före och under 

undersökningen kan författarna se om den förändras (Bryman, 2009, s. 55). Detta möjliggörs 

genom ett försök att manipulera kundernas betalningsvilja genom att utbilda personalen i 

personlig försäljning. På så sätt kan författarna få svar på sin problemformulering om vilka 

effekter införandet av personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige. En fallstudie 

besvarar problemformuleringen genom att se på helheten av denna fråga (Denscombe, 2009, 

s. 71), vilket innebär att fler faktorer måste tas hänsyn till. Vidare är en fallstudie en 

undersökning av en aktuell situation eller ett “fall” vilket innebär att forskaren ingående 

studerar det som det specifika fallet uppvisar (Bryman, 2009, s. 73). En fallstudie för denna 

undersökning hade med andra ord inneburit att endast studera en aktuell livsmedelsbutik utan 

att manipulera den beroende variabeln, kundens betalningsvilja. Med andra ord hade 

problemformuleringen för denna studie blivit knapphändigt eller inte alls besvarad om 

författarna valt att utföra en fallstudie. Denna studie ämnar endast undersöka en faktor, det 

vill säga personlig försäljning, och se på dess effekter och inte flera faktorer, något författarna 

redogjort mer detaljerat för i kapitlet “1.6 Avgränsningar”. Därmed menar författarna att ett 

fältexperiment svarar på studiens problemformulering på ett mer tillfredsställande sätt. 
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4.1.2 Experimentets framtagning 

En viktig aspekt när ett experiment ska utformas är att ha studiens syfte i fokus. Vanligtvis 

används experimentell metod när forskaren vill studera orsak-verkan-relationer. (Merriam, 

1994, s. 21) Denna studiens problemformulering ämnar att undersöka vilka effekter 

införandet av personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige, med andra ord 

studeras en orsak-verkan-relation. Således har det varit viktigt för författarna att de teorier 

som använts vid utformningen av studiens praktiska metod, det vill säga uppsatsens 

experiment, för att i sin tur underlätta besvarandet av studiens problemformulering. 

 

Eftersom denna studie bygger på ett uppdrag från näringslivet är experimentet i stort utformat 

i ett samarbete mellan författarna och uppdragsgivaren. Det innebär att författarna har fått 

värdefull hjälp från personer som är väl insatta i branschen och hur det går till att arbeta i en 

livsmedelsbutik. För att experimentet även ska ha en teoretisk grund har författarna 

inkorporerat akademiska teorier som ligger till grund för utformandet av experimentet. 

Uppdraget från ICA är att undersöka hur personlig försäljning potentiellt kan öka den totala 

försäljningen och samtidigt öka kundernas upplevelse av att handla i en ICA butik.  

  

Som uppsatsförfattarna tidigare uppmärksammat används affärsmodeller med personlig 

försäljning i fokus framgångsrikt av företag verksamma i andra branscher, se exemplen om 

KICKS (2015) och Alewalds (2012) i uppsatsens problembakgrund. Uppsatsförfattarna har 

dock inte hittat någon forskning som behandlar personlig försäljning inom 

livsmedelsbranschen och hänvisar därmed till Osterwalder et al. (2005, s. 21) som anser att 

företag med fördel bör jämföra och försöka tillämpa en affärsmodell som fungerar 

framgångsrikt i en annan bransch i sin egen bransch. Detta för att öka möjligheten till 

innovation och nya insikter i företagets egen affärsmodell. Med Osterwalder et al:s (2005) 

argument understryker uppsatsförfattarna att experimentets utformning bygger på att 

använda forskning om personlig försäljning som används i andra branscher för att sedan 

applicera detta i studiens undersökta bransch, livsmedelsbranschen. 

 

Teorierna som presenterats i den teoretiska har legat till grund för studiens experiment, dessa 

teorier härstammar från forskningsområdet Sales Management och är försäljning i butik, 

försäljningsprocessen och personlig försäljning. Teorierna kommer därför inte att användas 

i analysen av resultatet från studiens olika datainsamlingsmetoder, det som kommer att 

analyseras är istället det verktyg författarna använt sig av för att utföra experimentet. För att 

införa personlig försäljning i en livsmedelsbutik har uppsatsförfattarna använt sig av 

verktyget “Business Model Canvas”, vilket är en modell som illustrerar ett företags 

affärsmodell samt ger konkreta exempel på hur ett företag kan skapa nya sätt att arbeta på. I 

följande kapitel kommer uppsatsförfattarna att förklara modellen närmare samt lyfta fram för 

- och nackdelar med modellen. 
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4.1.2.1 Business Model Canvas: Experimentets praktiska verktyg 

I detta kapitel kommer uppsatsförfattarna inledningsvis att beskriva uppkomsten av modellen 

Business Model Canvas, hur den fungerar följt av att koppla ihop verktyget med den aktuella 

studien.  

 

Business Model Canvas uppkomst 

 
Det finns många beskrivningar av vad en affärsmodell är (Osterwalderet al., 2005, s. 8; 

Gudiksen et al., 2014, s. 15) men enligt Gudiksen et al (2014, s. 15) menar majoriteten av 

forskarna att en affärsmodell innebär att skapa värde för kund, leverera värdet till kund samt 

att fånga värdet för företaget. Teece (2010, s. 172) menar att en affärsmodell är uppbyggt på 

ett företags hypoteser kring vad kunder vill ha, hur dom vill ha det och hur företaget kan möta 

denna efterfrågan på bästa sätt samtidigt som de tar betalt och slutligen kan göra en vinst. 

För att finna klarhet över definitionen av en affärsmodell har Osterwalder et al. (2005, s. 17) 

sammanställt vad olika forskare har kommit fram till inom ämnet och jämfört 

affärsmodellernas komponenter med varandra. Osterwalder et al. (2005, s. 17) menar att en 

affärsmodell går att dela upp i nio byggstenar baserat på tidigare forskning inom 

ämnesområdet. De nio byggstenarna beskriver i sin tur en affärsmodells värdeerbjudande, 

kanaler, kundsegment, kundrelationer, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners, 

intäktström och kostnadsstruktur vilket tillsammans benämns “Business Model Canvas” 

(Osterwalder et al., 2005, s.18). Enligt Abraham (2013, s. 35) adresserar dessa byggstenar 

både effektivitet och värdeskapande. Vidare anser Abraham (2013, s. 35) att Osterwalder & 

Pigneurs (2009) sätt att dela upp en affärsmodell gör det enkelt för ett företag att använda det 

som ett verktyg och skildra den nuvarande affärsmodellen samt att illustrera dess möjligheter 

för anpassning. Även Gudiksen et al. (2014, s. 16) lyfter fram affärsmodellen skapad av 

Osterwalder & Pigneur (2009) och menar att modellen är viktig på grund av att den erbjuder 

en enkel, visuell plattform som talar ett gemensamt språk vilket gör den tillgänglig för många 

att använda.  

 

Trots många lovord kring Osterwalder & Pigneurs “Business Model Canvas”, riktas kritik 

mot modellen då den inte visualiserar hela företaget, utan endast hörnstenarna (Kraaijenbrink 

2013; citerad i Rytkönen & Nenonen 2014, s. 146). Det som utelämnas är bland annat 

konkurrenssituationen för företaget. Emellertid poängterar Abraham (2013, s. 31) betydelsen 

av att särskilja affärsmodeller och strategier då de tjänar olika syften. Vidare förklarar Joan 

Magretta (2002, s. 91) att affärsmodeller beskriver delarna i ett företag och hur de skapar 

värde för sina kunder, medan strategier snarare används för att förstå hur ett företag ska 

differentiera sig gentemot sina konkurrenter och skapa konkurrensfördelar. 

Uppsatsförfattarna anser att kritiken rörande utelämnadet av konkurrenssituationen i 

Business Model Canvas kan bero på en förväxling kring vad som hör till en affärsmodell och 

vad som hör till en eventuell konkurrensstrategi. I förhållande till uppsatsen anser 

uppsatsförfattarna att Business Model Canvas är ett lämpligt verktyg att använda sig av då 

studien bland annat syftar till att skapa ett tillvägagångssätt för att införa personlig försäljning 
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i en livsmedelsbutik. Med andra ord tar uppsatsen inte hänsyn till konkurrensen från andra 

företag och uppsatsförfattarna ser därför att Business Model Canvas är passande att använda 

som verktyg i denna studie.  

 

Med ovanstående argument som grund kommer uppsatsförfattarna efter figuren nedan 

kortfattat presentera Osterwalder & Pigneurs (2009) “Business Model Canvas” och dess nio 

byggstenar, detta för att förstå hur affärsmodellen är uppbyggd och således kunna härleda 

modellen till den aktuella studien.  

 
Figur 4. Business Model Canvas, modellen härstammar från Osterwalder & Pigneur (2009, s. 18-19), men är 

modifierad av författarna för att underlätta förståelsen av modellen för svenskspråkliga läsare. 

I figur 4 illustreras affärsmodellen och dess nio byggstenar. Uppsatsförfattarna har valt att 

översätta respektive byggsten till svenska, detta för att förenkla för läsaren att förstå 

byggstenarnas betydelse. 

 

Kundsegment 

 
Kundsegmentet utgör vilka grupper av personer alternativt organisationer företaget planerar 

att nå ut till med sina produkter eller tjänster. Lönsamma kunder är avgörande för att ett 

företag ska fungera. Genom att gruppera kunder med liknande behov, liknande beteenden 

eller andra attribut i olika kundsegment ökar chansen för företaget att tillfredsställa sina 

kunder (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 20). När företaget bestämt vilka kundsegment de 
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ska arbeta mot kan affärsmodellen designas utifrån en stark förståelse av kundsegmentens 

behov (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 20). 

 

Värdeerbjudande 

 
Värdeerbjudandet beskriver paketeringen av tjänster och produkter som är menade att skapa 

värde för företagets kundsegment. En del av värdeerbjudandena kan vara innovativa medan 

andra kan vara liknande andra erbjudanden på marknaden, men med andra funktioner eller 

formgivning. (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 22) Med andra ord är värdeerbjudandet 

anledningen till varför kunder väljer att vända sig till ett företag framför ett annat 

(Osterwalder & Pigneur, 2009, s.22) och ett tillfälle för ett företag att skapa 

konkurrensfördelar. Värdeerbjudandet kan antingen spela på kvantitativa värden såsom pris 

eller effektivitet, alternativt kvalitativa värden såsom design eller kundupplevelser. 

(Osterwalder & Pigneur, 2009, s.23) 

 

Kanaler 

 
För att ett företag ska kunna nå ut till sitt kundsegment och leverera värde finns olika kanaler 

att använda sig av. Enligt Osterwalder & Pigneur (2009, s. 26) kan kanaler ta sig i uttryck 

genom säljkanaler, distributionskanaler och kommunikationskanaler.  
 

Kundrelationer 

 
När ett företags värdeerbjudande transporterat sig via utvalda kanaler och slutligen når fram 

till kundsegmentet finns möjligheten att skapa en relation med sitt kundsegment. Relationer 

mellan kund och företag kan variera från personliga till mer automatiserade och det är viktigt 

för företag att klargöra vilken typ av relation de vill sträva efter att uppnå (Osterwalder & 

Pigneur, 2009, s. 28).  

 

Intäktström 

 
Om kunderna representerar hjärtat i en affärsmodell menar Osterwalder & Pigneur (2009, s. 

30) att intäktströmmen representerar artärerna. Med andra ord innebär intäktström vad ett 

företag drar in för intäkter, vilket i sin tur blir avgörande för företagets fortlevnad. 

Osterwalder & Pigneur (2009, s. 30) argumenterar för att varje företag bör ställa sig frågan 

“Till vilket värde är varje kundsegment villiga att betala?”, om frågan går att besvara kan ett 

företag förvänta sig en eller fler intäktsströmmar från varje kundsegment.  
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Nyckelresurser 

 
Nyckelresurserna utgör de mest avgörande resurserna ett företag behöver för att få sin 

affärsmodell att fungera. Nyckelresurserna gör det möjligt för företaget att skapa och erbjuda 

värde, underhålla relationer med sitt kundsegment, nå ut till marknader och skapa 

intäktströmmar. (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 34) Med andra ord möjliggör 

nyckelresurserna stora delar av affärsmodellen.  

 

Nyckelaktiviteter 
 

Nyckelaktiviteterna består av vad ett företag måste göra för att få affärsmodellen att fungera. 

(Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 36) Likt nyckelresurser möjliggör nyckelaktiviteterna att 

skapa och erbjuda värde, underhålla relationer med sitt kundsegment, nå ut till marknader 

och skapa intäktströmmar. Nyckelaktiviteter för ett företag verksamt inom produktion kan 

exempelvis vara den faktiska produktionen, design av produkter och leverans av produkter. 

(Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 37) 

 

Nyckelpartners 

 
För att affärsmodellen ska fungera behövs nyckelpartners för att optimera, reducera risker 

och/eller förvärva nödvändiga resurser. (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 39) Exempelvis 

kan strategiska allianser mellan icke-konkurrenter vara ett exmpel på nyckelpartners. 

(Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 39) 

 

Kostnadsstruktur 

 
Slutligen kommer affärsmodellen generera kostnader vilket enligt Osterwalder & Pigneur 

(2009, s. 40) går att räkna ut på ett enkelt sätt efter att nyckelresurser, nyckelaktiviteter och 

nyckelpartners är definierade. Skapandet och leveransen av värde, hanteringen av 

kundrelationer samt skapandet av intäkter innefattar alla kostnader för företaget vilket gör att 

en del affärsmodeller är mer kostnadsdrivna än andra. (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 40) 

 

Värdekedjan inom Business Model Canvas 

 
För att företag verksamma inom livsmedelsbranschen ska kunna utveckla sin affärsmodell 

anser uppsatsförfattarna att det är viktigt att förstå var i affärsmodellen värdet skapas, 

levereras och fångas. Värdekedjan består totalt av fem komponenter: värdeerbjudande, 

kanaler, kundsegment, kundrelationer och intäktström. Tillsammans utgör dessa fem 

komponenter en cirkel där värdet skapats - värdeerbjudande, kundrelationer och 

kundsegment, där värdet levereras - kanaler, och där värdet fångas- intäktström. (Osterwalder 

et al., 2005, s. 18)  
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Figur 5. Värdekedja inom Business Model Canvas 

 Utifrån ovanstående modell går det att se var i affärsmodellen värdet skapas, levereras och 

fångas. Med hjälp av Business Model Canvas och dess värdekedja har uppsatsförfattarna 

förstått hur det går att innovera i en affärsmodell samt hur relationen ser ut mellan de olika 

byggstenarna.  

 

Att använda Business Model Canvas som verktyg 
 

Hur ett företag rent praktisk kan innovera i sin befintliga affärsmodell kan vara att använda 

sig av de nio byggstenarna i Business Model Canvas och föreställa sig de som nio legobitar. 

Dessa nio legobitar kan sedan experimenteras med och genom det skapa nya konstellationer, 

där endast fantasin och antal legobitar begränsar resultatet (Burgi, 2004; refererad av 

Osterwalder et al., 2005, s. 24 ). På så vis kan företag på ett kreativt sätt innovera i 

affärsmodellen, vilket i slutändan kan generera en källa till konkurrensfördelar (Mitchell & 

Coles, 2003; refererad av Osterwalder et al., 2005, s. 24). 

  

Vidare menar Osterwalder et al. (2005, s. 21) att ett annat sätt för företag att utveckla sin 

affärsmodell och skapa konkurrensfördelar kan vara att dra lärdom från företag verksamma 

inom andra branscher. Genom att jämföra sin affärsmodell med affärsmodeller från andra 

branscher ökar möjligheten för införskaffandet av nya insikter och innovation rörande ett 

företags egen affärsmodell (Osterwalder et al., 2005, s. 21). Då studiens problemformulering 

ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig försäljning har på en 
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livsmedelsbutik i Sverige, kommer teorin Business Model Canvas att utgöra en grund för hur 

uppsatsförfattarna ska angripa problemformuleringen. Uppsatsförfattarna har, som tidigare 

nämnts i problembakgrunden, hittat framgångsrika företag i andra branscher som väljer att 

tillämpa personlig försäljning i sin affärsmodell. Dessa framgångsrika exempel kan 

uppsatsförfattarna med fördel dra lärdom ifrån och på så vis skapa sig en förståelse för hur 

livsmedelsbranschen kan tillämpa personlig försäljning som konkurrensmedel. 

  

Vidare menar Osterwalder et al. (2005, s. 24) att en simulation av olika affärsmodeller aldrig 

kan förutspå framtiden, men det kan vara ett bra sätt att experimentera utan att sätta företaget 

i allt för stora risker. Genom att experimentera med sin affärsmodell och testa nya sätt att 

arbeta på kan företagsledare bli bättre förberedda för framtiden. (Osterwalder et al., 2005, s. 

25) Med andra ord bör metoden uppsatsförfattarna välja att tillämpa för denna studie med 

fördel utgå ifrån ett experiment där personlig försäljning är det som simuleras i en 

livsmedelsbutiks miljö.  

 

Business Model Canvas som verktyg i denna studie 

 
Nedan presenteras hur författarna valt att använda sig av Business Model Canvas som vertyg 

i denna studie.  

 
Figur 6. Verktyg för införandet av personlig försäljning 



41 

 

 Hur ska personalen i en livsmedelsbutik skapa värde? 

För att skapa värde av personlig försäljning bör det tillämpas i värdeerbjudandet, med andra 

ord att livsmedelsbutiken har som avsikt att erbjuda personlig försäljning till sina kunder från 

första början. Värdet skapas sedan genom den definitionen av personlig försäljning 

uppsatsförfattarna tidigare presenterat - att personalen interagerar med kunderna i syfte att 

lösa kundens problem och därefter åstadkommer en försäljning. Vidare är det kundsegmentet 

och den relation företaget lyckas skapa med kunden som avgör om detta värde har skapats, i 

denna studie blir det därför av stor vikt att personalen innan experimentet är medvetna om 

vad de ska erbjuda sina kunder samt att de lyckas skapa ett kundbemötande som innebär ett 

värde för kunden. 

  

Hur ska personalen i en livsmedelsbutik leverera värde? 
För att livsmedelsbutiken ska kunna leverera värdet av personlig försäljning bör företaget 

skapa kanaler ämnade för det, i en livsmedelsbutik blir kanalerna butiksmedarbetarna som är 

avgörande för att leverera värdet av personlig försäljning till sina kunder. Vidare behöver 

butikspersonalen verktyg att arbeta med personlig försäljning, vilket skapas via 

nyckelresurser såsom utbildningar som i sin tur kan ges ut av nyckelpartners. 

Uppsatsförfattarna ämnar i denna studie att agera nyckelpartners och utbilda personalen i 

personlig försäljning, mer om det i kapitel ”4.1.3 Utbildningens upplägg”. 

  

Hur ska uppsatsförfattarna mäta värdet?  
För att fånga värdet av personlig försäljning behövs en intäktström, det vill säga att företaget 

tar betalt för de varor som butikspersonalen säljer. Vidare blir kostnadsstrukturen viktig då 

den ger livsmedelsbutiken ett sätt att beräkna vinsten av det nya arbetssättet genom att dra av 

kostnaderna på intäkterna. Uppsatsförfattarna i denna studie ämnar att mäta värdet och på så 

vis även “fånga värdet” genom att mäta olika nyckeltal i försäljningen, mer om det i kapitel 

“4.2 Metod för insamling av data”. 

4.1.3 Utbildningens upplägg 

En väsentlig del av undersökningen har varit att utbilda butikspersonalen för att klargöra hur 

de ska agera under experimentet. Eftersom författarna inte funnit några tidigare studier på 

exakt hur företag kan arbeta med personlig försäljning i livsmedelsbutik ska författarna skapa 

sig ett eget tillvägagångsätt med hjälp av tidigare erfarenheter, ICA-skolan och de valda 

teorierna. Utifrån de nämnda hjälpmedlen kommer uppsatsförfattarna att tolka och utforma 

en utbildning som personalen i en livsmedelsbutik ska ta del av för att bilda sig en uppfattning 

om hur de kan arbeta med personlig försäljning. 

  

Innan experimentet sätter igång ska författarna hålla en timmes utbildning om försäljning i 

butik, försäljningsprocessen, och personlig försäljning. Försäljning i butik samt 

försäljningsprocessen bidrar med kunskap om hur en kund konsumerar i butik och hur 

personalen har en viktig roll i att påverka kunden. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt 

att klargöra för personalen att de inte ska tänka på kundmötet i de olika stegen i 
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försäljningsprocessen utan snarare se det som en osekventiell företeelse. I Appendix 1 kan 

läsaren ta del av hur författarna har använt försäljningsprocessen som presenterats i den 

teoretiska referensramen under utbildningen av personalen. Författarna har där översatt de 

olika stegen i försäljningsprocessen för att kunna tillämpa den mer praktiskt. Kontinuerligt 

under utbildningen är det även viktigt att koppla tillbaka till Business Model Canvas för att 

klargöra att personalens roll är att skapa och leverera värde för kunden. Som tidigare 

beskrivits är personlig försäljning en process där en företagsrepresentant och en potentiell 

kund kommunicerar. Personlig försäljning innebär att den erfarne försäljaren är införstådd 

med att försäljning består av en tvåvägskommunikation mellan både företagsrepresentanten 

och den potentiella kunden (Eddleston et al., 2006, s. 257). Det handlar om att skapa en 

tvåvägskommunikation mellan de båda parterna för att lösa kundens problem (Eddleston et 

al., 2006, s. 257). Det är väldigt viktigt för författarna att tydliggöra vad personlig försäljning 

faktiskt är för något och att det inte handlar om att uteslutande försöka sälja så mycket som 

möjligt till kunden. Författarna försöker tydliggöra under utbildningen att personalens 

agerande handlar om att uppmärksamma kunden och dennes behov. Detta för att 

kundnöjdheten har visat sig påverkas positivt av en merförsäljningsfråga och att kunder 

faktiskt tenderar att köpa det försäljaren föreslår (Söderlund, 2014, s. 49; Milligan & Hantula, 

2005, s 37; Kan Ebster et al., 2006, s. 175). 

  

Personalens roll under experimentet är således att uppmärksamma kunden genom att hälsa 

och att ställa frågor till kunden. Frågorna som personalen ställer bör vara öppna i form av att 

fråga “Hur kan jag hjälpa dig idag?” eller att ställa frågor för att uppmärksamma en viss 

produkt i syfte att öka merförsäljningen (Söderlund, 2014, s. 49). Exempel på hur personalen 

kan arbeta mer med personlig försäljning har tagits från Grewal et al. (2002, s. 306). 

Författarna kommer under utbildningstillfällena vara noga med att påpeka att personalen ska 

granska vem som kan vara mottaglig för personlig försäljning, skaffa kundens förtroende, 

fråga effektiva frågor och att lyssna på kundernas behov, då dessa saker har visat sig öka 

chanserna till försäljning vid användandet av personlig försäljning (Grewal et al., 2002, s. 

306). Utbildningens upplägg presenteras vidare i Appendix 1 i form av uppsatsförfattarnas 

presentationsunderlag. 

4.1.4 Val av tidpunkt för undersökningen 

Enligt konsumentverkets rapport är cirka 80 % av kunderna under eftermiddagarna i en 

livsmedelsbutik där för att handla något att laga till middag. Majoriteten av dessa kunder har 

svårigheter att komma på vad de ska köpa och laga till middag. (Söderlund, 2014, s. 19) Trots 

att kunderna förefaller mer påverkningsbara under eftermiddagarna har uppsatsförfattarna 

valt att genomföra experimentet under veckans samtliga dagar. Anledningen till detta är 

främst för att kunna urskilja vilka dagar som kunden är mest mottaglig samt kunna jämföra 

undersökningsveckan med andra veckor. Även vid diskussion med butiksägaren till 

studieobjektet framkom svårigheten det skulle medföra för personalen om de skulle “slå på” 

personlig försäljning under endast några timmar på eftermiddagarna och att det skulle falla 

mer naturligt för de anställda om de fick arbeta med personlig försäljning under hela dagen. 
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Vidare anser uppsatsförfattarna att ett rimligt antagande är att kunden är mer mottaglig under 

helgen då kunderna inte är mitt i vardagsstressen utan kanske har mer tid för sin handling. 

Dessutom ökar, enligt studieobjektets ägare, den totala försäljningen under helgen i 

jämförelse med vardagarna vilket är underlag till varför experimentet kommer att 

genomföras både på vardagar och helg. För att få ut en maximal effekt av undersökning anser 

uppsatsförfattarna att studieobjektet inte bör använda sig av andra marknadsföringsaktiviteter 

som direkt kan störa resultatet av undersökningen. Därför bör datum för löneutbetalningar 

och “storhelger”, det vill säga julafton, midsommar, påsk, sportlovsveckor med mera, inte 

äga rum samtidigt som studiens undersökning. 

 

4.2 Metod för insamling av data 

Det viktiga att fråga sig vid valet av metod för insamling av data är inte “hur” utan snarare 

“vad” och “varför”, därefter kan forskaren välja en relevant metod för insamling av data. 

Bara för att en forskare väljer att anta ett specifikt angreppssätt innebär inte det att studien 

endast kan använda en datainsamlingsmetod. (Bell, 2005, s. 115) Det som kommer att mätas 

i denna studie är både kvantitativa data i form av försäljningssiffror, kvalitativa intervjuer 

med butikspersonalen och att författarna själva kommer att agera observatörer under 

experimentet. Varför dessa datainsamlingsmetoder ska användas i studien och hur, beskrivs 

under kommande rubriker. 

4.2.1 Kvantitativa data 

Uppsatsförfattarna kommer att få tillgång till butikens försäljningssiffror under den 

förutbestämda undersökningsveckan, såväl som tidigare försäljningsstatistik för att ha något 

att jämföra resultatet med. Det som kommer att undersökas är specifika nyckeltal i 

försäljningen för att se om experimentet har någon effekt på försäljningen. Nyckeltalen som 

undersöks är total försäljning, genomsnittligt antal kunder, antal produkter per kund och 

snittköp per kund. Efter en genomgång med ICA skolan är det de ovannämnda nyckeltalen 

som är intressanta att kontrollera för att mäta eventuella effekterna av personlig försäljning i 

livsmedelsbutik. Denna metod för insamling av data kommer att hjälpa författarna att svara 

på studiens problemformulering då den behandlar de potentiella effekterna av personlig 

försäljning. Nyckeltalen kommer delvis att mäta lönsamheten av att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik och därmed bidra till besvarandet av studiens 

problemformulering.   

4.2.2 Observationer 

Uppsatsförfattarna kommer under undersökningsveckan att befinna sig i butiken och agera 

observatörer. Författarna kommer att agera observatörer för att kunna besvara studiens 

huvudsyfte, vilket är att undersöka och analysera effekterna av att införa personlig försäljning 

i en livsmedelsbutik. Hur människor uppfattar det som sägs eller görs i en observation är 

avgörande för hur slutsatsen av observationen dras (Bell, 2005, s. 187). Det är därmed viktigt 
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att veta varför en observationsstudie ska utföras. (Bell, 2005, 188). Uppsatsförfattarna ser 

observationerna av experimentet som ett komplement till de övriga datainsamlingsmetoderna 

och kommer att tillämpa ostrukturerade observationer. Det innebär att forskarna vet syftet 

med observationen men inte exakt i detalj vad de ämnar få reda på av dem (Bell, 2005, s. 

188). Forskarna väntar med definitioner och strukturer tills de ser ett mönster i det som 

observeras (Bell, 2005, s. 189). För att uppsatsförfattarna ska ha möjlighet att se dessa 

mönster kommer de att vara närvarande som observatörer under undersökningsveckan. 

Uppsatsförfattarna kommer även att fungera som ett stöd till butikspersonalen, detta då 

experimentet härleder ett nytt sätt att arbeta i en livsmedelsbutik. 

4.2.3 Intervjuer 

De som kommer att arbeta med införandet av personlig försäljning är butikspersonalen. 

Uppsatsförfattarna anser därför att det är relevant att genomföra intervjuer med personalen i 

syfte att ta reda på hur de upplevde att arbeta med personlig försäljning, vilket även utgör 

studiens delsyfte. Totalt kommer fem personer att intervjuas, mer ingående om hur urvalet 

av respondenterna fungerat går att läsa om under kapitel “4.6 Urval”. Intervjuerna kommer 

att ske genom kortare intervjuer som innehåller ett fåtal frågor för att ta reda på personalens 

upplevelser av experimentet. Intervjuer är lämpliga att använda när forskaren vill få insikt i 

människors åsikter, uppfattningar och känslor (Denscombe, 2009, s. 232). Denna studie 

kommer att utgå från personliga, ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer innebär 

att forskaren vill ta så stor del som möjligt av den intervjuades tankar, vilket innebär att sätta 

igång den intervjuade med ett tema eller fråga och sedan inflika så lite som möjligt 

(Denscombe, 2009, s. 235). Skillnaden på en strukturerad intervju och en ostrukturerad 

intervju är att den senare syftar till att låta den intervjuade använda sina egna ord och utveckla 

sina egna tankar (Denscombe, 2009, s. 235). Varför författarna vill använda sig av 

ostrukturerade intervjuer är för att författarna söker butikspersonalens subjektiva upplevelse 

av experimentet. 

  

Författarna anser att det är relevant att ta del av butikspersonalens inställning och upplevelser 

av personlig försäljning då studien genomförs utifrån ett företagsperspektiv, detta då 

personalen i en livsmedelsbutik fungerar som en del av de kanaler företaget behöver för att 

nå ut till sina kunder och leverera värde (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 26). 

Butikspersonalen fungerar både som en säljkanal och som en kommunikationskanal direkt 

mot kunden (Osterwalder & Pigneur, 2009, s. 26) och hur personalen ställer sig till arbetet 

med personlig försäljning blir således avgörande för att analysera resultatet av experimentet. 

Vidare menar Grönroos (2008, s. 73) att personalen är företagets ansikte utåt och är de som 

påverkar kundens uppfattning om tjänstens kvalitet och värdeskapande. Grönroos (2008, s. 

365) anser att hanteringen av personal och att internt arbeta aktivt för att personalen ska vara 

nöjd, främjar och ligger till grund för att de externa relationerna med företagets kunder ska 

bli framgångsrika. Detta anser författarna vara ett ytterligare argument för att undersöka och 

ta hänsyn till vad butikspersonalen anser om arbetssättet med personlig försäljning. 
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Intervjufrågorna har utformats på så vis att den anställdas upplevelse rörande experimentet 

kommer i fokus. Intervjufrågorna kommer att bestå av sex stycken frågor, som sedan är 

uppdelade i tre olika faser; före, under - och efter experimentet. Varför uppsatsförfattarna 

anser att det är viktigt att presentera resultatet i tre olika faser beror på att författarna vill lyfta 

fram och tydliggöra vilka förutsättningar de olika medarbetarna hade innan experimentet och 

om de har förändrats under experimentets gång samt hur de anställda ser på ett fortsatt arbete 

med personlig försäljning efter experimentet. 

4.2.4 Syfte med de olika datainsamlingsmetoderna 

Författarna ämnar att använda sig av olika typer av datainsamlingsmetoder där varje metod 

baseras på studiens olika syften. Till en början kommer den framtagna modellen från studiens 

teoretiska referensram att fungera som grund när uppsatsförfattarna ska införa personlig 

försäljning i livsmedelsbutik, vilket härleder till studiens huvudsyfte. Försäljningssiffror i 

form av olika nyckeltal kommer att mätas för kunna undersöka och analysera effekterna av 

personlig försäljning när det införs i livsmedelsbutik, vilket bidrar till studiens huvudsyfte. 

Vidare kommer författarna själva att befinna sig i butiken vid de givna 

undersökningstillfällena i form av observatörer för att undersöka vilka effekter införandet av 

personlig försäljning i livsmedelsbutik kan medföra, vilket även det bidrar till studiens 

huvudsyfte. Butikspersonalens åsikter och upplevelser av att arbeta med den framtagna 

metoden kommer att undersökas genom intervjuer och ämnar att bidra med kunskap till 

studiens hudud- och delsyfte. Teorierna som behandlats i den teoretiska referensramen 

kommer inte att användas i analysen av de olika datainsamlingsmetoderna då 

uppsatsförfattarnas syfte med teorierna var att skapa en teoretisk utgångspunkt för införandet 

av personlig försäljning i en livsmedelsbutik. Datainsamlingsmetoderna kommer att 

analyseras för att söka en förståelse för resultatet av studien och upptäcka eventuella samband 

mellan de olika resultaten. 

 

4.3 Studieobjekt                             

Då denna studie är baserad på ett uppdrag av ICA-skolan föll det naturligt att använda en 

ICA butik som uppsatsens studieobjekt. Uppsatsförfattarna har i nära samarbete med ICA-

skolan och den studerade ICA butiken, belägen i en förort till Stockholm, tagit fram metoder 

för hur experimentet ska komma att se ut samt kommit överens om andra praktiska detaljer 

rörande experimentet.  Nedan följer en kort presentation av ICA för att skapa en större 

förståelse och kunskap om den undersökta organisationen. 

4.3.1 ICA 

ICA Sverige är den ledande dagligvaruaktören med drygt 1300 butiker och marknadsandelar 

bestående av cirka 36 % i Sverige (ICA Gruppen, 2015), vilket gör det intressant att 

undersöka just ICA. ICA:s grundidé bygger på att respektive ICA handlare äger och driver 

sin egen ICA butik men har tillgång till stordriftsfördelar kring logistik och inköp som 
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helägda kedjeföretag genom att ingå i ICA koncernen (ICAs historia, 2015). ICA-skolan, 

som är ICAs kompetenspartner, har till uppdrag att kompetensutveckla ICAs medarbetare 

utifrån koncernens och bolagens affärsmål (ICA-skolan, 2015). ICA-skolan startade år 2011 

en satsning på att kompetensutveckla ICAs personal genom e-learning, detta för att öka 

konkurrenskraften för enskilda butiker men som blir till nytta för hela koncernen (Strand, 

2011). Deras satsning på utbildning tyder på en vilja att utöka personalens kompetenser och 

blir därför en intressant organisation att studera för denna studie. 

 

4.4 Urval 

Kravet på den butik denna undersökning ska utföras på är huvudsakligen att dess butiksägare 

ska vara intresserad av att arbeta med personlig försäljning samt att den ska ha storleken av 

en ICA Kvantum eller ICA Maxi butik. Storleken på ICA butiken utformades i samråd med 

ICA-skolan då resultatet förväntades bli tydligare om butiken var av större karaktär, samt att 

mindre ICA butiker redan arbetar med personlig försäljning då antalet kunder i butiken är av 

liten karaktär. Kontakten med det valda studieobjektet har inledningsvis skett via ICA-

skolan, då ICA-skolan sitter på ett stort nätverk bestående av flera ICA handlare och kan 

därmed på ett effektivt sätt hitta en butik som uppfyller de huvudsakliga kraven. Urvalet har 

därför inte varit slumpmässigt utan grundar sig i ett icke-sannolikhetsurval där författarna 

medvetet valt ett objekt som förmodligen inte representerar helheten (Denscombe, 2009, s. 

32). 

  

Uppsatsförfattarna likväl som ICA-skolan ville säkerställa att den butik som undersökts 

verkligen var villiga att lägga ned den omfattande tiden och avsätta personal för att 

experimentet ska kunna generera ett bra resultat. Därför är valet av butik som experimentet 

genomförs i inte slumpmässigt utvalt utan snarare en avvägning av hur engagerad butikens 

ägare var gentemot undersökningen. Detta kallas för ett subjektivt urval då urvalet 

handplockas av forskaren med tron om att det utvalda urvalet kommer att generera den mest 

värdefulla datan (Denscombe, 2009, s. 37). Urvalet är med andra ord på inget sätt 

slumpmässigt utvalt (Denscombe, 2009, s. 37). När det kommer till urvalet av kunder som 

kommer att delta i studien kommer uppsatsförfattarna inte kunna påverka valet av dem, detta 

då kunderna följer med urvalet av butiken. Inledningsvis var uppsatsförfattarnas ambition att 

arbeta med minst två butiker parallellt, detta för att kunna jämföra resultatet från de olika 

studieobjekten samt att kunna generera ett mer trovärdigt resultat. På grund av 

undersökningens omfattning, i form av krav på tillgänglig personal och butik under en veckas 

tid, har denna studie begränsats till ett studieobjekt. En diskussion om vad det har för 

påverkan på studien går att läsa i kapitel “5.7 Diskussion kring resultatet och dess 

begränsningar”. 

  

Eftersom studien är ett experiment avser författarna att få fram det mest påtagliga resultatet 

av experimentet. Det betyder att resultatet som genereras i studien inte automatiskt går att 

generalisera på fler ICA butiker och förvänta sig samma resultat. Däremot anser författarna 

det nödvändigt att använda sig av detta urval då en stor arbetsbelastning ligger på den butik 
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som deltar i studien. Eftersom problemformuleringen ämnar att undersöka vilka effekter 

införandet av personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige, ser författarna det 

som en förutsättning att butiken som ingår i experimentet har förmågan och viljan att sätta in 

åtgärder för att undersöka detta. Vidare under intervjuerna kommer urvalet att baseras på när 

de anställda är schemalagda samt när de har tid att ta ett uppehåll från arbetet, vilket innebär 

att uppsatsförfattarna inte kan påverka vilka som kommer att delta i intervjuerna. Det 

uppsatsförfattarna kommer att påverka är vilken dag intervjuerna kommer att ske på och de 

kommer att välja måndagen efter själva experimentet är utfört. Varför uppsatsförfattarna 

väljer att utföra intervjuerna under denna dag är för att få ut den mest värdefulla datan då 

undersökningsveckan är slutförd och de anställda har gått igenom intervjufrågornas tre faser. 

Likt valet av butik, kommer urvalet av intervjudeltagare vara ett subjektivt urval, detta då 

uppsatsförfattarna väljer den dag som kommer resultera i den mest värdefulla datan 

(Denscombe, 2009, s. 37). 

 

4.5 Forskarnas inverkan på datainsamlingen 

Som uppsatsförfattarna tidigare redogjort för i kapitel “2.2 Förförståelse” är det författarnas 

förförståelse som ligger till grund för studiens uppbyggnad och tolkning. Därför är det också 

troligt att om författarna haft en annan förförståelse och experimentet utformats på ett annat 

sätt, skulle datainsamlingen och resultatet blivit annorlunda. Det författarna främst 

identifierat som kan påverka hur resultatet av datainsamlingen blivit är hur författarna tolkat 

och definierat teorin om personlig försäljning. Tolkningen av personlig försäljning ligger till 

grund för hur utbildningen blivit utformad och vid en annan tolkning av personlig försäljning 

hade potentiellt utbildningen sett ut på ett annat sätt. Det skulle i sin tur ha påverkat hur 

framgångsrikt personalen lyckats sälja under undersökningsveckan och således påverkat 

datainsamlingen. 

  

Författarna anser även att om de haft en annan förförståelse och erfarenhet hade de potentiellt 

tolkat observationerna annorlunda. Eftersom observationerna som gjordes under 

experimentet var ostrukturerade, hade författarna innan observationerna ingen klar bild av 

vad de letade efter och vid en annan förförståelse hade författarna eventuellt gjort andra 

observationer. 

  

4.6 Bearbetning av de tre datainsamlingsmetoderna 

Nedan kommer uppsatsförfattarna att presentera hur den insamlade datan har bearbetats och 

varför. Den insamlade datan kommer att presenteras utifrån de tre olika 

datainsamlingsmetoderna nedan. 

  

Kvantitativa data 
 

Uppsatsförfattarna har, för att möjliggöra en jämförelse med tidigare försäljningsveckor, 

räknat fram genomsnittlig tal av de nyckeltal som presenterats tidigare. Författarna har räknat 
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fram detta genom att ta samtliga veckor butiken har haft öppet, sedan 1 september och räknat 

ut genomsnittliga tal för butiken. Detta var viktigt eftersom en jämförelse med den aktuella 

undersökningsveckan på så sätt möjliggjordes. Samtliga nyckeltal som författarna ämnat 

göra en jämförelse med har alltså ett genomsnitt skapats, det vill säga total försäljning, 

genomsnittligt antal kunder, produkt per kund och snittköp per kund. Uppsatsförfattarna har 

valt att inte räkna med fyra veckor då försäljningen var onormalt hög och inte representerade 

en normalvecka. Dessa veckor var vecka 51, 52, 1 och 14. Författarna har valt att ta bort de 

fyra veckorna då de anser det vara allmänt känt att dessa veckor befinner sig kring högtider 

som kretsar kring maten och den genomsnittliga försäljningen under dessa veckor har således 

påverkats av det. Efter en analys av försäljningsstatistiken kunde författarna även tydligt se 

hur de fyra bortvalda veckorna ökade genomsnittstalen på ett sätt som inte representerade de 

andra veckorna. Det kan även anses allmänt känt att kunder konsumerar mer efter en 

löneutbetalning eller vid en tillfällig kampanj, vilket uppsatsförfattarna har tagit i beaktning 

vid analysen av nyckeltalen. 

  

Data från intervjuer 
 

Det utfärdades sammanlagt fem intervjuer. Varje intervju tog cirka 20 minuter och under 

intervjutillfällena var båda uppsatsförfattarna närvarande. Intervjuerna spelades in och 

författarna skrev samtidigt ned stödord vid besvarandet av frågorna. Bryman (2011, s. 428) 

menar att inspelning och transkribering av intervjuer bidrar till en noggrannare analys av vad 

respondenterna sagt och att forskare kan gå igenom intervjuerna flertalet gånger i efterhand. 

Då intervjufrågorna var öppna i sin karaktär och ämnade att få respondenterna att beskriva 

sina åsikter, uppfattningar och upplevelser har uppsatsförfattarna valt att presentera resultatet 

i tabellform (se kapitel “5.5 Intervju med personalen”) och där plocka ut det citat som bäst 

besvarade frågan. För att eliminera eventuell vinkling från uppsatsförfattarna på urvalet av 

material ställde författarna följdfrågor för att tydliggöra att de förstått frågorna rätt. Datan 

från de olika intervjuerna har jämförts med varandra för att uppsatsförfattarna ska kunna 

generera en slutsats byggt på majoriteter och minoriteter. Datan har bearbetats i tre olika 

faser; före, under - och efter experimentet. Uppsatsförfattarna har valt att dela in 

intervjufrågorna i tre olika faser för att sedan kunna analysera hur de anställda upplevde att 

de blivit förberedda inför experimentet, hur själva arbetet med experimentet fungerat samt 

att slutligen analysera hur de utvärderar arbetssättet. 

  

Data från observationer 
 

Datan från observationerna har bearbetats genom att uppsatsförfattarna under 

observationstillfällena antecknat vad de observerade samt att de förde diskussioner 

sinsemellan för att se om de observerade samma saker. Denna bedömning och bearbetning 

av den insamlade datan har utförts av uppsatsförfattarna och därmed klassas de som 

subjektiva. Trots den subjektiva faktorn anser uppsatsförfattarna att en bearbetning av 

resultatet från observationerna är viktigt för att besvara studiens problemformulering, vilken 

ämnar att undersöka vilka effekter införandet av personlig försäljning har på en 
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livsmedelsbutik i Sverige. Datan från observationerna har delats in i två kategorier; vardagar 

och helger, detta för att uppsatsförfattarna uppmärksammade tydliga skillnader mellan 

vardag och helgdag, se en fullständig presentation i kapitlet “5.4 Observationer”. 

  

4.7 Access och Bortfall 

 

Uppsatsförfattarna har under denna studie haft tre kontaktpersoner. Dels två kontaktpersoner 

från ICA-skolan, där behovet av studien uppkom, sedan har en kontaktperson varit 

butiksägaren av studieobjektet. Båda uppsatsförfattarna anser att kontakten till de olika 

parterna fungerat väl och de har erbjudit såväl stöd som avgörande information. 

Uppsatsförfattarna upplever att de fått god access till data och annat relevant material som 

varit relaterat till studien. Kontaktpersonen på ICA butiken har bistått med 

försäljningsstatistik som varit avgörande för studiens framgång. Kontaktpersonerna på ICA-

skolan har hjälpt uppsatsförfattarna med urvalet av butik och tillhandahållit kontaktuppgifter. 

De har också varit ett stöd till uppsatsförfattarna vid utformning och utförande av 

undersökningen. Det författarna kan kommentera om accessen vidare var att det har varit 

svårigheter att få kontakt med fler butiker än en då kravet på butiken var höga. 

  

Ett bortfall är enligt Bryman (2011, s. 179) en felkälla som till exempel uteblir från en 

planerad aktivitet i studien. Ett tydligt bortfall blev en deltagare till en av utbildningarna 

vilket resulterade i att 1 av beräknat 24 anställda inte deltog i utbildningarna. Bortfallet hos 

den anställde berodde på yttre faktorer såsom sjukdom vilket gjorde att uppsatsförfattarna 

inte kunde påverka situationen. När en person uteblir på detta sätt kallar det för ett externt 

bortfall (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). Att denna person inte deltog på 

utbildningstillfället innebär för undersökningen att en person mindre under 

undersökningsveckan arbetade aktivt med personlig försäljning. Uppsatsförfattarna anser 

däremot att bortfallet var så pass litet att det inte påverkade studien negativt. 

  

Totalt är det 116 anställda, varav ca 60 personer arbetar samtidigt i butiken. De 23 anställda 

som författarna utbildade arbetade alla på färskvaruavdelningen, det vill säga i chark med 

kött, fisk, ost eller färdigmat. I samråd med ICA butikens ägare bestämde uppsatsförfattarna 

att det var på färsvaruavdelningen de anställda har mest kontakt med inkommande kunder, 

och därav bestämdes det att de skulle delta i utbildningen. Tanken var från början att utbilda 

samtlig personal i butiken men den begränsade tiden som fanns att utföra experimentet på 

och att personalen arbetade under tiden uppsatsförfattarna skulle hålla i utbildningarna gjorde 

att det inte var möjligt. För undersökningsresultatet innebar det att inte all personal arbetade 

aktivt med personlig försäljning vilket kan ha påverkat resultatet. Om all personal på samtliga 

avdelningar hade gått utbildningen kan resultatet ha sett annorlunda ut, mer om detta i kapitlet 

“5.7 Diskussion kring resultatet och dess begränsningar”. 
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5. Resultat & Analys 

I följande kapitel blir läsaren presenterad för de resultat studien har kommit fram till. 

Kapitlet ämnar att presentera resultaten från de tre olika datainsamlingsmetoderna var för 

sig för att sedan under respektive datainsamlingsmetod presentera en analys av resultatet. 

Studiens tre syften kommer att fungera som en vägledning för läsaren vid presentationen av 

resultaten. Läsaren kommer först ta del av resultatet från de olika datainsamlingsmetoderna 

och således följa med i besvarandet av studiens huvudsyfte. Resultatet från 

datainsamlingsmetoderna kommer inledningsvis börja med den kvantitativa datan följt av 

resultatet av observationerna och därefter presenteras resultatet av intervjuerna med 

personalen. Därefter får läsaren ta del av hur författarna har hanterat studiens praktiska 

delsyfte. Slutligen avser författarna att återkoppla det presenterade resultatet och analyserna 

till studiens tre syften i en avslutande rubrik för kapitlet. 

 

5.1 Resultat från datainsamlingsmetoder 

Studiens huvudsyfte är “Att undersöka och analysera effekterna av att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik”. För att kunna besvara huvudsyftet har uppsatsförfattarna 

använt sig av tre olika datainsamlingsmetoder som författarna under detta kapitel ämnar att 

presentera resultatet från. De tre metoder som använts vid insamling av data är kvantitativa 

data i form av nyckeltal i försäljning, intervjuer med de anställda och observationer. Läsaren 

får ta del av resultatet i den ordningen följt av en analys av respektive datainsamlingsmetod. 

  

5.2 Resultat från kvantitativa data 

Under nedanstående kapitel följer en presentation av respektive nyckeltal. Först presenterar 

författarna resultaten av nyckeltalen och därefter följer en analys av respektive nyckeltal. De 

nyckeltal som under detta kapitel kommer att presenteras är total försäljning, genomsnittligt 

antal kunder, snittköp per kund och produkt per kund. 

  

Vid presentation av den kvantitativa datan har författarna avrundat talen till två decimaler för 

att det ska bli enklare att utläsa resultatet. Författarna har valt, vid presentation av den 

kvantitativa datainsamlingsmetoden, att presentera hela veckans förändring, såväl som de 

enskilda dagarnas. Detta för att visa ur ett större perspektiv vilken potentiell förändring 

experimentet kan ha haft på nyckeltalen. 

5.2.1 Total försäljning 

Detta nyckeltal presenteras och analyseras för att se hur den totala försäljningen under 

undersökningsveckan har förändrats i jämförelse med en genomsnittsvecka. 

Nedan presenteras en figur som visar hur den totala försäljningen i genomsnitt har varit och 

hur den totala försäljningen under undersökningsveckan har varit. Figuren visar även den 

procentuella förändringen mellan genomsnittet och den aktuella undersökningsveckan. 
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Total försäljning/vecka (SEK) 

Genomsnitts-/jämförelsetal 

  

  

                      5 675 173,86 

Undersökningsvecka 

  

  

5 304 472,84 

Procentuell 

förändring 

  

-6,5% 

Genomsnittlig försäljning/dag   

810 739,12 

  

757 782,00 

  

-6,5 % 

Måndag 569 394,12 519 885,97 -8,7 % 

Tisdag 609 109,00 619 666,33 1,7 % 

Onsdag 643 677,00 553 032,30 -14,1% 

Torsdag 773 308,40 694 826,03 -10,1% 

Fredag 1 282 548,94 1 268 170,85 -1,1% 

Lördag 1 151 063,96 1 026 150,57 -10,8% 

Söndag 646 072,20 622 740,79 -3,6% 

  
Figur 7.  Sammanställning av total försäljning 

 

Som figuren visar var det under undersökningsveckan lägre total försäljning än en 

genomsnittlig vecka i butiken. Anmärkningsvärt att notera av detta resultat är att tisdagen är 

den enda dagen under undersökningsveckan då den totala försäljningen överstiger en 

genomsnittlig vecka. Av figuren går det även att se att undersökningsveckans fredag och 

söndag ligger närmast en genomsnittlig fredag respektive söndag i total försäljning. 

Resterande dagar ligger minst 8,70 % lägre än en genomsnittlig dag i total försäljning. 

  

Analys av Total försäljning 
 

Tisdagen var den enda dagen som ökade i förhållande till en genomsnittstisdag. Detta anser 

uppsatsförfattarna bero på att butiken infört en pensionärsrabatt på tisdagar bara några veckor 

innan undersökningen skulle äga rum, därav resultatet i jämförelse med en genomsnittlig 

tisdag. Resultatet kan potentiellt också antyda att de som är mest mottagliga för personlig 

försäljning är just pensionärer. Ett rimligt antagande under tisdagen anser författarna vara att 

det främst var pensionärer i butiken på grund av pensionärsrabatten. Därför utesluter inte 

författarna att resultatet under tisdagen kan vara en kombination av dels att pensionärer får 

rabatt under tisdagen men även att pensionärer potentiellt är mer mottagliga för personlig 

försäljning. 

  

Uppsatsförfattarna anser att det är värt att anmärka att undersökningsveckans fredag och 

söndag ligger nära en genomsnittlig fredag respektive söndag i förhållande till resultatet från 

de andra dagarna. Resterande dagar under undersökningsveckan var den totala försäljningen 
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mellan 8,70–14,10% lägre än en genomsnittlig dag. Författarna valde att undersöka 

helgdagarna eftersom de ansåg att det var ett rimligt antagande att kunder är mer mottagliga 

under helgdagar när de inte är påverkade av den så kallade “vardagsstressen”. Författarna 

anser att resultatet under undersökningsveckan kan vara en indikation på detta eftersom 

resterande dagars resultat ligger så pass långt ifrån sitt jämförelsetal. Sammanfattningsvis 

anser uppsatsförfattarna att resultatet från undersökningsveckan bör analyseras djupare, 

därmed kommer kapitlet nedan behandla genomsnittligt antal kunder. 

5.2.2 Genomsnittligt antal kunder 

Att den totala försäljningen är lägre för samtliga dagar utom en dag och övergripande över 

hela veckan anser författarna kan bero på det totala antalet kunder i butiken under 

undersökningsveckan. Därför presenterar författarna en sammanställning över det totala 

antalet kunder som handlade i butiken under undersökningsveckan vilket ställs i jämförelse 

med respektive dags genomsnittliga antalet kunder. Detta genomsnittstal var alltså inte något 

författarna från början ämnade att presentera men anser att analysen av nyckeltalet total 

försäljning underlättas om läsaren får ta del av genomsnittligt antal kunder. 

  

  

Totalt kunder/vecka 

(Antal) 

Genomsnitts-/ jämförelsetal 

  

29 761 

Undersökningsvecka 

  

27 998 

Procentuell förändring 

  

-5,9% 

Genomsnittlig antal 

kunder/dag 

  

4 251 

  

4 000 

  

-5,9 % 

Måndag 3 722 3 400 -8,7 % 

Tisdag 3 915 3 868 -1,2 % 

Onsdag 3 972 3 606 -9,2% 

Torsdag 4 212 3 936 -6,6% 

Fredag 5 650 5 524 -2,2% 

Lördag 4 964 4 518 -8,9% 

Söndag 3 326 3 146 -5,4% 

  
Figur 8. Sammanställning av genomsnittligt antal kunder 

 

Totalt över hela undersökningsveckan har antalet kunder minskat med 5,90 % vilket totalt 

blir 1763 kunder färre. Av sammanställningen ovan går det också att utläsa att samtliga 

enskilda dagar under undersökningsveckan hade butiken färre kunder än i genomsnitt. De 

dagar det var flest antal kunder på var också de dagar då den totala försäljningen låg närmast 

genomsnittet. Av sammanställningen ovan går det även att utläsa att tisdagen hade 1,20 % 
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färre kunder under undersökningsveckan i jämförelse med en genomsnittlig tisdag. Av figur 

8 gick det att utläsa att den totala försäljningen under tisdagen var 1,70 % högre än en 

genomsnittlig tisdag. 

  

Analys av genomsnittligt antal kunder 
 

Uppsatsförfattarna anser att antalet kunder i butiken till stor del kan förklara resultatet av den 

totala försäljningen. Det var totalt färre kunder i butiken sett över hela veckan samt de 

enskilda dagarna vilket således kan vara en stor anledning till att resultatet av den totala 

försäljningens minskning. Uppsatsförfattarna tror att antalet kunder i butiken är lägre under 

den aktuella undersökningsveckan på grund av tidpunkten för den valda veckan. 

Undersökningsveckan var den veckan som ligger en vecka efter påskveckan. En högtid som 

uppsatsförfattarna anser vara allmänt kopplat till förtäring av mat vilket kan innebära att 

många kunder redan spenderat mycket pengar på mat den aktuella månaden. 

Undersökningsveckan låg även en vecka innan den vecka kunder vanligtvis får 

löneutbetalning, det vill säga den 25:e varje månad. Även det tror författarna kan ligga till 

grund för att många kunder inte hade lika mycket pengar att spendera för och kopplat till 

denna studie resulterade det i mindre antal kunder i butiken. 

5.2.3 Snittköp per kund 

Nyckeltalet snittköp per kund är intressant att analysera för att se om kunderna som faktiskt 

handlade något, även handlade för mer eller mindre pengar vid varje köptillfälle än vad de i 

genomsnitt brukar göra. Därför presenteras nedan en sammanställning av det genomsnittliga 

snittköpet per kund i förhållande till den aktuella undersökningsveckan. 

  

  

Snittköp/kund 

Genomsnitts-/ jämförelsetal 

                                 186,68 

Undersökningsvecka 

                  

 185,37 

Procentuell förändring 

                      -0,7 

% 

Måndag 152,62 152,91 0,2 % 

Tisdag 155,89 160,20 2,8 % 

Onsdag 161,88 153,36 -5,3 % 

Torsdag 183,45 176,53 -3,8 % 

Fredag 226,95 229,57 1,2 % 

Lördag 231,77 227,12 -2,0 % 

Söndag 194,19 197,95 1,9 % 

 
Figur 9. Sammanställning av snittköp per kund 
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Av figur 9 går det att utläsa att det totala snittköpet per kund över hela veckan sett, minskade 

med 0,70 %. Vid en jämförelse av de enskilda dagarna går det att utläsa att fyra av 

undersökningsdagarna ökar i detta nyckeltal i jämförelse med sitt genomsnittstal. Måndagen 

ökar med 0,20 %, tisdagen med 2,80 %, fredagen med 1,20 % och söndagen med 1,90 %. 

  

Analys av snittköp per kund 
 

Totalt sett över hela veckan anser uppsatsförfattarna att det genomsnittliga snittköpet per 

kund i sig inte är intressant att analysera. Däremot är det intressant att se till de enskilda 

dagarna. Måndagen är så pass liten skillnad mellan en genomsnittlig måndag och författarna 

anser därför att det går att jämställa undersökningsveckans måndag med en genomsnittlig 

måndag. 

  

Tisdagens resultat tror författarna även under detta nyckeltal främst beror på att butiken infört 

en pensionärsrabatt under just tisdagar men utesluter inte det faktum att målgruppen 

pensionärer kan vara mer mottagliga för personlig försäljning. 

  

Fredagen och söndagen ökar sitt snittköp per kund med 1,20 respektive 1,90 % i jämförelse 

med deras genomsnitt. Det är inte heller långt ifrån det genomsnittliga snittköpet per kund 

under dessa dagar men eftersom resterande dagars resultat ligger under deras jämförelsetal 

anser författarna att detta är anmärkningsvärt. Resultatet innebär med andra ord att samtliga 

kunder som har handlat under undersökningsveckans fredag och söndag har spenderat mer 

än de kunder som handlar en genomsnittlig fredag och söndag. Uppsatsförfattarna anser att 

det kan bero på att kunderna under fredagen och söndagen har mer tid att prata med 

personalen och således är mer påverkningsbara. Resultatet på resterande dagar visar på ett 

lägre snittköp per kund än i genomsnitt, författarna anser därför att resultatet indikerar att 

kunderna är mer påverkningsbara under en fredag och söndag för personlig försäljning. Det 

som är intressant att fråga sig är varför lördagens resultat inte har ökat och detta är svårt för 

författarna att spekulera i. Anledningen till varför heldagarna har mätts i undersökningen är 

för att författarna ser det som ett rimligt antagande att kunder är mer påverkningsbara under 

helgen då de har mer tid för sin handling. Men att då endast fredagen och söndagen, och inte 

lördagen ökar i detta nyckeltal ser författarna som anmärkningsvärt. 
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 5.2.4 Produkt per kund 

Eftersom personlig försäljning handlar om att påverka kunderna att i slutändan handla fler 

produkter har författarna valt att presentera hur många produkter varje kund i genomsnitt 

köper vid varje köptillfälle i butiken. Produkt per kund jämförs därmed nedan i en 

sammanställning med hur undersökningsveckans resultat av nyckeltalet blev. 

  

  

Produkt/kund (Antal) 

Genomsnitts-/ jämförelsetal 

  

8,43 

Undersökningsvecka 

  

8,46 

Procentuell förändring 

  

0,4 % 

Måndag 7,32 7,33 0,07 % 

Tisdag 7,51 7,85 4,4 % 

Onsdag 7,61 7,39 -2,9 % 

Torsdag 8,3 8,09 -2,6 % 

Fredag 9,62 9,89 2,8 % 

Lördag 9,7 9,6 -1,1 % 

Söndag 8,93 9,09 1,8 % 

  

Figur 10. Sammanställning av produkt per kund 

I figur 10 presenteras resultatet av hela veckans genomsnittliga produkt per kund likväl som 

de enskilda undersökningsdagarna. Under hela veckan har de kunder som handlat köpt i 

genomsnitt nästan lika många produkter per köptillfälle som en genomsnittsvecka. De 

enskilda dagarnas resultat skiljer sig dock åt. Måndagen, tisdagen, fredagen och söndagen 

har under undersökningsveckan ökat sitt genomsnitt i produkt per kund i jämförelse med de 

respektive enskilda dagarnas genomsnitt. 

  

Analys av produkt per kund 
 

För detta nyckeltal har nästan hela undersökningsveckan resulterat i samma utfall som en 

genomsnittsvecka. Det går tydligt att se hur måndagen även på detta nyckeltal följer 

genomsnittsmåndagen och att tisdagen, då pensionärsrabatten införts, även under detta 

nyckeltal har ökat i jämförelse med genomsnittet.   

  

Fredagens resultat är det som uppsatsförfattarna anser anmärkningsvärt, detta då fredagen 

ökat med hela 2,8 % i jämförelse med en genomsnittsfredag. Söndagen följer i princip 

mönstret från nyckeltalet snittköp per kund och är under undersökningsveckan 1,8 % högre 

än en genomsnittssöndag. Författarna ställer sig återigen frågan om detta kan förklaras med 

att kunden potentiellt är mer påverkningsbar under dessa dagar på grund av att de inte är 

drabbade av den så kallade “vardagsstressen”. 
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5.3 Resultat från observationer 

Uppsatsförfattarna utförde ostrukturerade observationer under experimentet vilket innebär 

att författarna i förhand inte visste exakt vad som skulle observeras och har väntat med 

definitioner och strukturer tills efter observationerna utförts (Bell, 2005, s. 188-189). Under 

observationerna blev det tydligt att butiksflödet, kundernas reaktioner samt personalens sätt 

att arbeta med personlig försäljning var det som urskilde sig från andra faktorer. 

  

Vid presentationen av resultatet från observationerna har författarna valt att dela in det i 

vardagar respektive helgdagar. Detta beror på att de observationer som gjordes skiljde sig 

mycket åt mellan vardagar och helgdagar och för att underlätta förståelsen för resultatet av 

observationerna har författarna valt att dela in presentationen av datan under dessa två 

rubriker. 

  

Presentation av observationernas resultat 
  

Vardagar 
Under experimentets första dagar, det vill säga måndag till och med torsdag, kunde 

uppsatsförfattarna observera en till synes välfungerande butik. Butikspersonalen upplevdes 

som bekväma med att arbeta med personlig försäljning och både butiksflödet och kundernas 

reaktioner var positiva. Det kunde ta sig i uttryck i att en anställd bakom disk hjälpte en kund 

med vilken vara de skulle handla, samt att de rekommenderade en vara som ett komplement, 

vilket kunden enligt uppsatsförfattarna bemötte positivt. 

  

Helgdagar 
Under helgen, och till största del under fredag eftermiddag påverkades både butiksflödet och 

kunderna av det nya sättet att arbeta på. Många kunder ville ha hjälp samtidigt och många 

kunder ville gärna stanna längre för att föra dialog med butikspersonalen vilket resulterade i 

att en del kunder som väntat på hjälp vid exempelvis köttdisken beslöt sig för att gå vidare. 

Vidare kunde uppsatsförfattarna under fredag eftermiddag observera att det var många 

kunder som ville ha hjälp på avdelningar som inte ingick i färskvaruavdelningen. Det var 

kunder som med andra ord befann sig på avdelningar där anställda inte deltagit i 

uppsatsförfattarnas utbildning, och gav i uttryck att de inte visste var de skulle ta vägen inne 

i butiken. Kunderna gav ett sken av förvirring i form av sökande blickar och ett kroppsspråk 

som enligt uppsatsförfattarna signalerade att de ville ha hjälp. Butikspersonalen som arbetade 

på dessa avdelningar sökte inte aktivt upp dessa kunder, utan uppmärksammade dem endast 

när kunden valde att ta kontakt. När butiksmedarbetaren fick kontakt med kunden pekade de 

var kunden skulle gå. Kunden förvann iväg mot anvisad plats och interaktionen mellan 

butiksmedarbetare och kund var slut. 
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Analys av observationernas resultat 
  

Vardagar 
Under vardagarna måndag till och med torsdag anser uppsatsförfattarna att personlig 

försäljning påverkade studieobjektet positivt. Anledningen kan vara på grund av att det är en 

lagom mängd kunder i butiken vilket innebär att de anställda hade tiden att interagera med 

varje kund. Vidare kan en analys även vara att de anställda har en mindre arbetsbelastning 

vid mindre antal kunder och kan därmed arbeta med personlig försäljning på ett naturligare 

och mer avslappnat sätt. 

  

Helgdagar 
Vid mycket folk på en fredag och lördag blir det ett tydligt stopp i butiksflödet, detta då 

butikspersonalen försökte hjälpa alla kunder på ett personligt sätt vilket innebär att många 

kunder fick vänta länge innan de fick hjälp. Det var cirka 15 personer som arbetade bakom 

disken vid fredag och lördag, trots detta stoppades butiksflödet upp då kunderna, vid vissa 

tillfällen, bestod av minst dubbelt så många. Det blev tydligt att butikspersonalen bakom disk 

under fredag och lördag inte kunde bemöta alla kunder då det fanns ett tydligt kösystem i 

form av nummerlappar, vilket gör att många potentiella kunder i till exempel köttdisken som 

inte hade en nummerlapp bestämde sig för att gå vidare. Även de som hade kölapp beslöt sig 

för att gå vidare, vilket kan innebära att personlig försäljning under dagar då det är mycket 

kunder inte är lika gynnsamt då butiken i den meningen förlorar de kunder som inte har tid 

att vänta. Med andra ord att personlig försäljning är tidskrävande och kan under dagar med 

mycket folk riskera att tappa kunder snarare än att fånga in fler. Att det är kunder som vill ha 

hjälp på andra avdelningar ser uppsatsförfattarna som normalt och kanske hade de inte varit 

lika många även om andra avdelningar gått utbildningen. Eftersom detta främst observerades 

när det var mycket kunder i butiken under fredag eftermiddag ställer sig författarna frågan 

om butiksflödet kanske hade gått smidigare vid en mer aktiv personlig försäljning om alla 

avdelningar deltagit i utbildningen. 

  

5.4 Resultat från intervjuer med personalen 

För att besvara studiens delsyfte som är “Att undersöka hur livsmedelsbutikens personal 

upplever att arbeta med personlig försäljning” har författarna genomfört ostrukturerade 

intervjuer. Under denna rubrik kommer läsaren ta del av resultatet samt en analys av det. 

Svaren på intervjufrågorna kommer att presenteras i tre faser; innan, under och efter 

experimentet. Varför författarna anser att det är viktigt att presentera resultatet i tre olika 

faser; innan, under och efter experimentet, beror på att författarna vill lyfta fram och 

tydliggöra vilka förutsättningar de olika medarbetarna hade och om de har förändrats under 

experimentets gång samt hur de anställda ser på ett fortsatt arbete med personlig försäljning. 

 

Resultatet presenteras i en tabell med citat som författarna valt ut från transkriberingen som 

de ansåg bäst besvarade frågan som ställdes. Uppsatsförfattarna har även valt att presentera 
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det i form av att alla respondenter visas under alla frågor, detta för att se samband mellan vad 

de olika respondenterna svarar i de olika faserna.  

5.4.1 Upplevelsen och förutsättningarna innan experimentet 

Upplevelsen och förutsättningarna innan experimentet gör att uppsatsförfattarna kan visa 

läsaren på vilket sätt de olika medarbetarna skiljer sig åt i erfarenhet och förväntningar på 

experimentet. Nedan presenteras de två frågor som ställdes inom denna fas samt dess resultat. 

  

 1. Hur länge har du jobbat på ICA? 

Respondent A 1 år 

Respondent B 10 år 

Respondent C 38 år 

Respondent D 5,5 år 

Respondent E 29 år 

  

 

2. Vad hade du för förväntningar på arbetssättet efter utbildningen? Vad 

grundar sig de förväntningarna på tror du? 

Respondent A 

För mig är det ett givet sätt att arbeta på, så kände att det var bara att fortsätta som 

vanligt 

Respondent B 

Förväntade mig något positivt. Att alla skulle bli mer aktiva, att de skulle ta till sig 

utbildningen. Jag tror att många redan kan arbeta på detta sätt, men behöver en 

påminnelse. 

Respondent C 

Kändes positivt, och aktuellt för den värld vi lever i. Man vill ju behandla andra som 

man själv vill bli behandlad, förväntade mig en bra vecka! 

Respondent D 

Förväntade mig en rolig vecka, kände mig motiverad eftersom jag trodde att fokuset 

kunde skapa merförsäljning. 

Respondent E Kändes som ett litet annat tankesätt bara. 

  
Figur 11. Upplevelsen och förutsättningarna innan experimentet 

  

Analys av upplevelsen och förutsättningarna innan experimentet 

 
Av de respondenter som deltog i intervjuerna är antalet år de arbetat i en ICA butik 

varierande, vilket innebär att de olika respondenterna har olika förutsättningar. En del har 

med andra ord längre erfarenhet av att arbeta med försäljning i livsmedelsbutik än andra. 

Majoriteten av respondenterna hade positiva förväntningar på arbetssättet. Respondent D 

förväntade sig merförsäljning och respondent B förväntade sig att alla skulle ta till sig 

utbildningen och bli mer aktiva när de väl arbetar. Kontentan av responsen på fråga två blir 

således att utbildningen gett dem inspiration och att de förväntade sig ett positivt utfall av 

den. 
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Det som blir intressant är när fråga nummer två ställs och hur respondent A, som trots kort 

erfarenhet (se fråga 1), upplever arbetet med personlig försäljning som naturligt. Vidare 

menar respondent C, som jämförelsevis med de andra respondenterna arbetat längst, också 

att personlig försäljning är aktuellt att arbeta med. Svaren från respondent A och C genererar 

således en indikation på att synen på personlig försäljning inte skiljer sig på grund av antal 

arbetade år, utan snarare skiljer sig på grund av andra variabler. 

5.4.2 Upplevelsen under experimentet 

Att undersöka hur de anställdas upplevelse var under experimentet är relevant eftersom det 

hjälper uppsatsförfattarna att besvara studiens delsyfte. Det visar också läsaren hur de olika 

anställda upplevde att arbeta med personlig försäljning under själva experimentet. Nedan 

följer en presentation av de två frågor författarna ställde under denna fas samt dess resultat. 

  

 

3. Hur upplevde du arbetet med personlig försäljning i butiken? Vad berodde 

det på tror du? 

Respondent A 

Jag är fostrad från början i en annan butik där personlig försäljning är A och O, så 

kändes som sagt väldigt naturligt. 

Respondent B 

Väldigt positivt, alla gjorde det lilla extra och jag tror att denna vecka blir en bra 

påminnelse för många att fortsätta arbeta med personlig försäljning. 

Respondent C 

Kändes bara naturligt, har arbetat så pass länge att jag vet vad som gör kunderna 

nöjda. Personlig försäljning är nyckeln. 

Respondent D 

Jag upplevde ett ytterligare fokus, att man tänker igenom vad man gör och varför 

man gör det. Jag kände ett större syfte med mitt arbete. 

Respondent E 

Har jobbat i charken i 18 år, bekväm med att läsa av kunder, har mina rutiner, ingen 

skillnad. 

  

 4. Hur upplevde du att kunderna reagerade under experimentet? 

Respondent A Bara positivt enligt min åsikt. 

Respondent B 

Reaktionerna kändes positiva, då arbetat med att tillgodose deras behov snarare än 

att pracka på något de inte behöver. 

Respondent C Som vanligt blir kunderna nöjda när man uppmärksammar dem. 

Respondent D 

Kunderna blir glada av kommunikation, men tiden är också viktig, så man inte 

glömmer bort andra kunder i butiken som behöver hjälp. 

Respondent E Inget annorlunda. 

  
Figur 12. Upplevelsen under experimentet 

 

Analys av upplevelsen under experimentet 
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Majoriteten av respondenterna upplevde arbetet med personlig försäljning som positivt och 

två av fem ansåg att det kändes naturligt. Vidare menar majoriteten att kunderna reagerade 

positivt av det ökade fokuset på personlig försäljning. Det intressanta i denna fas av 

experimentet är att respondent D kände ett större syfte med sitt arbete, samt att respondent B 

upplevde att arbetet med personlig försäljning kan bli en bra påminnelse för många anställda 

att fortsätta arbeta med personlig försäljning. Med andra ord kan respondent Bs upplevelse 

stämma i och med att respondent D kände ett större syfte med sitt arbete och därigenom 

eventuellt kommer att anamma arbetssättet även efter undersökningsveckan. 

5.4.3 Upplevelsen efter experimentet 

Att ta reda på hur de anställda upplevde detta arbetssätt efter experimentet är viktigt att ta 

med eftersom studiens delsyfte är “Att undersöka hur livsmedelsbutikens personal upplever 

att arbeta med personlig försäljning”. Det innebär att upplevelsen efter experimentet spelar 

en stor roll för att uppsatsförfattarna ska kunna dra några slutsatser om detta arbetssätt. Nedan 

presenteras de två frågor som ställdes under denna fas samt dess resultat. 

  

 

5. Under denna vecka, har du kommit att tänka på något som du tidigare inte 

gjort? 

Respondent A 

Egentligen inte, men jag försökte att vara ännu mer hjälpsam. Försökte erbjuda fler 

alternativ till kund för att tillgodose hela behovet. 

Respondent B 

Mer att jag har fått ord på det jag redan gör, att jag fått en tankeställare som inte 

funnits där innan. 

Respondent C 

Jag har fokuserat mycket på bemötandet av kunderna, att de går före andra uppgifter 

såsom att packa upp varor osv. 

Respondent D Jag lyckades vända några motsträviga kunder, det kändes kul. 

Respondent E Nej egentligen inte, bara att jag hade det i bakhuvudet. 

  

 6. Vill du fortsätta att arbeta på detta sätt? Varför/varför inte? 

Respondent A 

Ja, jag ser inte att arbetet i en livsmedelsbutik kan ske på något annat sätt. Personlig 

försäljning är det rätta sättet, och det enda enligt min mening. 

Respondent B Absolut, kunderna blir glada av det, och även jag. 

Respondent C 

Ja. På detta sätt kan vi medarbetare inspirera varandra också, att vi jobbar åt samma 

håll och ger varandra tips utifrån egna erfarenheter med kunder. 

Respondent D Ja självklart. Jag blir glad av det, och kunden blir glad. Är inte det målet? 

Respondent E 

Personlig försäljning är viktigt då det skapar relationer, tror det kan behövas mer av 

detta i andra avdelningar, exempelvis frukt & grönt. 

  
Figur 13. Upplevelsen efter experimentet 
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Analys av upplevelsen efter experimentet 

 
Majoriteten av respondenterna fokuserade på bemötandet under experimentet, där respondent 

D lyckades vända några motsträviga kunder, respondent A försökte tillgodose hela behovet 

hos kund och respondent C har valt att prioritera bemötandet av kunderna istället för andra 

uppgifter. Vidare menar alla respondenter att de vill fortsätta att arbeta med personlig 

försäljning, där anledningarna i största mängd berodde på att de anser att de själva och 

kunden påverkas positivt av det. Respondent E menar också att andra avdelningar kan dra 

nytta av att arbeta med personlig försäljning, vilket kan indikera på ett behov av ytterligare 

studier inom ämnet. Vidare tror författarna att resultatet från upplevelsen efter experimentet 

går att härleda till personalen erfarenheter i antal år de arbetet i en livsmedelsbutik. Detta för 

att många ansåg att personlig försäljning var ett naturligt sätt att arbeta och att de inte märkte 

någon större skillnad under experimentet. 
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5.5 Införandet av personlig försäljning 

Studiens praktiska delsyfte är “Att skapa ett tillvägagångssätt för att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik”. För att besvara studiens praktiska delsyfte har 

uppsatsförfattarna genom den praktiska metoden skapat ett tillvägagångssätt för att införa 

personlig försäljning i en livsmedelsbutik. I följande kapitel för får läsaren ta del av en analys 

av det använda tillvägagångsättet och de synpunkter författarna önskar framföra kring det. 

 

Figur 14 är framtagen med hänsyn till att den ska användas i ett experiment där personlig 

försäljning ska införas i en livsmedelsbutik. Hänsyn har inte tagits till andra delar av 

affärsmodellen utan fokuserar på den del där värdet skapas för kunden. I kapitel “4. Praktisk 

metod” har författarna förklarat hur delarna ur nedanstående modell utgjort grunden i 

framtagningen av experimentet vilket gör att uppsatsförfattarna inte kommer att beröra det i 

detta kapitel. Detta kapitel tjänar istället sitt syfte till att presentera illustrationen av 

tillvägagångsättet och att presentera en analys av den. 

 

 
  
Figur 14. Verktyg för införande av personlig försäljning 

Tillvägagångssättet som skapats illustreras av figur 14 ovan. Tillvägagångsättet består av tre 

delar som illustreras. Den första delen är längst ned till vänster i figuren där Business Model 
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Canvas utgör utgångspunkten i tillvägagångssättet. I mitten av figuren ser läsaren en 

förstoring av den del där denna studie satt sitt fokus, nämligen i värdekedjan. Det är i 

värdekedjan värdet för kunden skapas, levereras och fångas, och även där personlig 

försäljning har införts. Personlig försäljning utgör den tredje och sista delen av illustrationen 

längst till vänster. Som tidigare beskrivits är försäljning i butik och försäljningsprocessen en 

del av teorin om personlig försäljning varför författarna valt att inte illustrera dessa teorier i 

den framtagna modellen. 

  

Analys av det skapade tillvägagångssättet 

 
Uppsatsförfattarna anser att det skapade tillvägagångssättet har fungerat väl genom att utgöra 

grunden i framtagningen av experimentet. På grund av denna studies omfattning valde 

författarna att endast fokusera på den del i affärsmodellen där värdet skapas för kunden. Men 

författarna menar att tillvägagångssättet kan utgöra en större grund och fler delar av den kan 

användas vid utformandet av en undersökning. Eftersom Business Model Canvas består av 

flera olika byggstenar är det enkelt att se helheten av sin affärsmodell och därefter fokusera 

på en viss del att undersöka. Exempelvis har författarna i denna studie fokuserat på personlig 

försäljning och således behandlat de byggstenar som tillhör värdekedjan. Uppsatsförfattarna 

anser att tillvägagångssättet på samma sätt kan fokusera på andra strategier som behandlar 

fler byggstenar i Business Model Canvas. Uppsatsförfattarna anser att det lyckats väl i att 

skapa ett tillvägagångssätt genom att använda olika, redan befintliga teorier och modeller, 

för att sedan skapa en gemensam metod för att införa personlig försäljning i livsmedelsbutik, 

vilket även besvarar studiens praktiska delsyfte. För denna studie har tillvägagångssättet 

fungerat som en fördelaktig vägledning i utformandet av experimentet och författarna tror att 

illustrationen kan fungera som en inspiration och vägledning för andra studier med liknande 

frågeställning och målsättning. 

  

De hinder uppsatsförfattarna stötte på i användandet av tillvägagångssättet var dels aspekten 

att de anställda som ska utföra arbetet med personlig försäljning har olika förutsättningar. 

Delar av personalstyrkan kanske ser förändring som något negativt medan andra tar emot det 

med öppenhet. Vidare insåg uppsatsförfattarna vid användningen av tillvägagångssättet att 

tiden de anställda har på sig att lära sig det nya arbetssättet är viktigt att ta i beaktning, även 

här har människor olika förutsättningar att ta in ny information. Delar av personalstyrkan 

skulle även behövt längre utbildning och längre tid på sig att utföra experimentet då kunskap 

utvecklas olika för olika människor. Ovanstående hinder anser uppsatsförfattarna är bra att 

ta i beakting för framtida användning av illustrationen. 

 

5.6 Återkoppling till studiens syften 

Nu har läsaren fått ta del av de resultat studien har resulterat i. Detta kapitel har blivit väglett 

av vilka tre syften denna studie har och ämnar nu återkoppla resultaten och analysen av dessa 

till de olika syftena. 
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Studiens huvudsyfte är “Att undersöka och analysera effekterna av att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik”. Genom tre olika datainsamlingsmetoder har författarna 

försökt att ta reda på vilka effekter som kan uppstå av att införa personlig försäljning. Genom 

att mäta och analysera olika nyckeltal har författarna försökt se olika mönster i försäljningen 

under undersökningsveckan då personlig försäljning infördes. Vissa mönster har varit 

tydligare än andra och i en analys av de olika nyckeltalen har författarna diskuterat vad 

förändringarna i nyckeltalen kan ha berott på. Genom intervjuer med personalen har 

författarna också försökt ta reda på vilka effekter som kan uppstå av att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik. Den andra datainsamlingsmetoden har varit ostrukturerade 

observationer vilket har inneburit att författarna inte i förtid vetat vad som skulle observeras 

innan experimentet började. Men under observationerna ansåg författarna att vissa mönster 

dök upp vid införandet av personlig försäljning och bidrar således till studiens andra syfte. 

  

Studiens delsyfte är ”Att undersöka hur livsmedelsbutikens personal upplever att arbeta med 

personlig försäljning”. Genom att utföra intervjuer med en del av den personal som ingick i 

experimentet har författarna försökt att besvara detta syfte. Författarna anser att detta syfte 

blir besvarat genom intervjuernas ostrukturerade utförande vilket hade till syfte att till fullo 

undersöka personalens subjektiva upplevelse av arbetsmetoden. Varför denna 

datainsamlingsmetod har ett eget syfte har författarna argumenterat och redogjort för i kapitel 

“4.2.3 Intervjuer”. Genom att dela in intervjuresultatet i tre olika faser anser författarna att 

intervjuerna hjälper författarna att besvara både syfte två och tre. Detta eftersom en fas i 

intervjufrågorna är inriktad att besvara hur personalen upplevde att arbeta med personlig 

försäljning efter experimentet var utfört, vilket författarna ser likheter till i studiens 

huvudsyfte “Att undersöka och analysera effekterna av att införa personlig försäljning i en 

livsmedelsbutik”. 

 

Studiens praktiska delsyfte är “Att skapa ett tillvägagångssätt för att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik”. Tillvägagångssättet som skapats är ett resultat av den 

praktiska metoden och grundar sig i en teoretisk modell och har väglett författarna i sin 

utformning av experimentet som genomförts. Författarna anser att modellen har tjänat sitt 

syfte väl och på ett bra sätt hjälpt författarna att införa personlig försäljning i en 

livsmedelsbutik. Författarna anser även att modellen går att utveckla ytterligare då denna 

modell, på grund av studiens omfattning, endast valt att fokusera på värdekedjan. Författarna 

tror att modellen går att utveckla ytterligare och även om syftet initialt var att använda 

modellen i livsmedelsbranschen tror författarna att den går att använda inom fler branscher 

och på fler sätt. Det författarna anser sig ha gjort genom användandet av modellen är att ha 

konkretiserat en affärsmodell och lyft ut en del viktiga faktorer där ett företag kan fokusera 

och göra insatser för att skapa värde för sina kunder. 
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5.7 Diskussion kring resultatet och dess begränsningar 
 

Efter författarna nu har presenterat resultatet och analysen från studien, ämnar författarna att 

under denna rubrik presentera en mer allmän diskussion om resultatet för att angripa de 

begränsningar studien har haft samt hur det har påverkat studien. 

  

Författarna tror att resultatet till stor del kan ha påverkats av i vilken butik undersökningen 

genomfördes i. Valet av butik har tidigare redogjorts för och författarna ville att butiken som 

deltog i undersökningen skulle var engagerad och att de skulle vara förbereda att lägga ned 

den omfattande tid som krävdes för att utföra experimentet. Nu visade det sig att den butiken 

som experimentet kom att genomföras i redan arbetar en del med personlig försäljning, om 

än inte som en uttalad strategi. Därför uppstår frågan hos uppsatsförfattarna hur resultatet 

hade blivit om butiken som undersöktes inte hade arbetat med personlig försäljning och det 

var helt nytt för dem? Hade det gett ett tydligare resultat eller inte? Uppsatsförfattarna anser 

att ett rimligt antagande är att om en butiks personal inte alls är bekanta med personlig 

försäljning, kan införandet av det bli svårare. Däremot vid den undersökta butiken var 

personalen redan väl bekanta med arbetssättet vilket kan ha medfört svårigheten att se ett 

tydligt resultat av undersökningen. Därmed anser författarna att det uppstått både för och 

nackdelar med valet av butik.   

  

Uppsatsförfattarna tror att en faktor till att den totala försäljningen är lägre under de flesta 

dagarna och totalt över hela veckan kan vara tidpunkten som undersökningen ägde rum. 

Författarna hade från början planerat att utföra undersökningen två veckor innan påsk men 

på grund av att butiksägaren drabbades av sjukdom var detta inte möjligt. Nu ägde 

undersökningen rum en vecka efter påsk och en vecka innan löneutbetalning, alltså vecka 16. 

Det tror författarna kan vara en bidragande faktor till det låga resultatet. Den undersökta 

butiken har funnits i flera år men öppnade i nya, större lokaler och i nytt utseende i augusti 

2014, vilket gör att författarna endast analyserat siffror från den tidpunkten. Frågor som 

uppstår hos uppsatsförfattarna är hur jämförelsetalen hade påverkats om de hade kunnat 

jämföra försäljning flera år bakåt i tiden och om resultatet av denna undersökning hade sett 

annorlunda ut. 

  

Uppsatsförfattarna anser det dock vara anmärkningsvärt att snittköp per kund och produkt 

per kund har ökat i jämförelse med genomsnittet under undersökningsveckan. Snittköpet per 

kund kan tydligast ses ha ökat under fredagen och söndagen om än endast med någon 

procentenhet. Kan detta innebära att kunden är mer mottaglig för påverkan under dessa 

dagar? Uppsatsförfattarna ville även se skillnaden mellan en vardag och helg genom denna 

undersökning och det anser författarna att de gjort. Nyckeltalen snittköp per kund och antal 

produkter per kund visar en ökning både på fredagar och söndagar i jämförelse med 

genomsnittsdagarna. Däremot på lördagen visade undersökningen ingen ökning under 

undersökningsveckan. Varför just dessa nyckeltal gått upp kan ha sin anledning i att 
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författarna under utbildningen tryckte på att personalen skulle leta efter kundens syfte med 

att de var i butiken, inte bara den aktuella varan de kanske frågade efter. 

  

Det uppsatsförfattarna hade kunnat göra annorlunda är att mäta respektive avdelnings 

försäljningssiffror eftersom det endast var färskvaruavdelningen som fick möjlighet att gå 

utbildningen och således delta i experimentet. Men den personal som gick utbildningen blev 

instruerade att försöka finna kundens reella behov och sälja en hel middag snarare än bara en 

enskild produkt som kunden frågar om, vilket innebar att de skulle sälja produkter från andra 

avdelningar också. Författarna utbildade personalen från färskavaruavdelningen, det vill säga 

den personal som arbetar med chark, kött, ost och färdigmat. Uppsatsförfattarna ansåg det 

inte som nödvändigt att analysera den specifika avdelningens ökning/minskning av 

försäljning, detta då fokuset under personalens utbildning var att hjälpa kunden med sitt 

behov. Kunden är kanske inte bara ute efter att köpa kött, egentligen kanske de behöver 

massvis av produkter från andra avdelningar, vilket även varit syftet att med utbildningen 

angripa och hjälpa kunden att hitta. Det hade också därför potentiellt gett ett tydligare resultat 

om hela butikens personal hade gått utbildningen med författarna. Då hade hela butikens 

personal arbetat efter samma arbetssätt och hade potentiellt gett ett annat resultat. 

  

Att undersöka ämnet personlig försäljning inom livsmedelsbranschen genom ett experiment 

anser författarna har varit en utmaning. Som framgår av ovanstående diskussion var det flera 

faktorer som kan ha påverkat utförandet och mätningen av experimentet. Ett tydligare resultat 

med större förändring hade sannolikt förenklat analysen av resultatet och i sin tur underlättat 

för författarna att dra mer underbyggda slutsatser. Nu har författarna presenterat ett mindre 

tydligt resultat och flera frågor dyker upp hos författarna som de önskar få besvarade. Hade 

resultatet blivit annorlunda vid införandet av personlig försäljning i en annan butik? Var 

utbildningen av personalen tillräcklig för att personalen skulle känna att de hade tillräckligt 

med verktyg för att arbeta med personlig försäljning? Hade resultatet blivit annorlunda om 

hela butikens personal gått utbildningen? Har tidpunkten för undersökningen påverkat 

resultatet? Är det kanske så att detta arbetssätt inte påverkar kunderna och försäljningen alls? 

Hur hade resultatet sett ut om studien utförts på två butiker och om deras resultat jämförts 

med varandra? 

  

Det är många frågor som ännu är obesvarade och författarna ser flera sätt att göra ytterligare 

undersökningar för att besvara dessa. Då både omständigheter och omfattningen av denna 

studie har påverkat hur studien har kunnat utföras vill författarna se mer omfattande studier 

inom området för att besvara de frågetecken som ännu finns obesvarade. Författarna hoppas 

att denna studie kan ligga till grund för fler studier inom området och författarna ämnar i 

nästa kapitel presentera fortsatta intressanta forskningsområden författarna funnit vid denna 

undersökning. I kommande kapitel får läsaren även ta del av de slutsatser författarna dragit 

från tolkningen av studiens resultat. 

  

 

 



67 

 

6. Slutsatser 

I följande kapitel ämnar författarna att presentera de slutsatser som kan dras från studien. 

Författarna kommer inledningsvis att presentera hur undersökningens problemformulering 

blir besvarad och vilka slutsatser författarna kan dra ifrån resultatet av undersökningen. 

Därefter kommer läsaren få ta del av det teoretiska och praktiska bidrag undersökningen 

bidrar med kunskap till. Sedan följer en diskussion om vad resultatet från studien kan betyda 

för livsmedelsbranschen följt av ett antal praktiska rekommendationer till butiksägare inom 

livsmedelsbranschen. Slutligen presenterar författarna en rekommendation om vilka vidare 

forskningsområden som är intressanta att fortsätta forska inom. 

  

6.1 Problemformuleringens besvarande 

Under denna rubrik vill författarna redogöra för hur studien har besvarat sin 

problemformulering och diskutera kring den. Inledningsvis ämnar författarna att återigen 

presentera studiens problemformulering för att underlätta för läsaren att följa med i de 

slutsatser som dras: 

  

“Vilka effekter har införandet av personlig försäljning på en livsmedelsbutik i Sverige?” 

  

För att besvara problemformuleringen utfördes ett kvalitativt fältexperiment där författarna, 

genom befintliga teorier och modeller, skapade ett tillvägagångssätt för experimentet. Genom 

tre olika datainsamlingsmetoder har författarna försökt att samla in så mycket data som 

möjligt för att besvara studiens problemformulering. Författarna har under rubriken ”5.7 

Diskussion kring resultatet och dess begränsningar” presenterat en ingående diskussion för 

läsaren med utmaningarna författarna har haft när de genomfört undersökningen. Författarna 

anser, trots de utmaningar och förutsättningar de haft vid utförandet av undersökningen, att 

intressant resultat har kommit fram och att de utifrån sin problemformulering kan dra 

relevanta slutsatser från det. Nedan presenterar författarna de slutsatser de drar utifrån sin 

tolkning av resultatet. Resultaten från studiens tre syften fungerar som en vägledning vid 

presentationen av de slutsatser författarna presenterar och de besvarar tillsammans studiens 

problemformulering. 

  

Huvudsyfte: Att undersöka och analysera effekterna av att införa personlig försäljning i en 

livsmedelsbutik 

  

Genom resultatet av tre olika datainsamlingsmetoder och analysen av dessa presenterar 

uppsatsförfattarna här vilka slutsatser de kommit fram till: 

  

 Fredagens och söndagens analys av nyckeltalen snittköp per kund och produkt per 

kund indikerar att kunderna är mer påverkningsbara dessa dagar än resterande dagar 

i veckan. Det faktum att undersökningsveckan ligger på den veckan den gjorde och 

de andra dagarnas resultat under undersökningsveckan anser författarna att det går att 
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dra slutsatsen att kunder är mer påverkningsbara för personlig försäljning på fredagar 

och söndagar jämfört med andra dagar 

 Observationerna tyder på att under tillfällen vid mycket kunder i butiken blir flödet i 

butiken inte lika smidigt vid införandet av personlig försäljning 

 Utifrån observationerna går det även att dra slutsatsen att under helgdagarna kan 

personlig försäljning lämpa sig bättre hos personalen som arbetar på golvet, detta då 

de inte hindras av ett nummerlappssystem 

  

Delsyfte: Att undersöka hur livsmedelsbutikens personal upplever att arbeta med personlig 

försäljning 

  

Genom intervjuer med personalen och en analys av de resultat som framkom av intervjuerna 

presenteras här de slutsatser författarna kommit fram till: 

  

 Medarbetare i en livsmedelsbutik anser att de arbetar på ett sätt som gör både de själva 

och sina kunder nöjda och glada 

 De anställda upplever arbetet med personlig försäljning som positivt, att de gärna vill 

fortsätta med det, men att det inte är något nytt för dem 

 Majoriteten ansåg att utbildningen gjorde dem positiva till att undersöka om personlig 

försäljning kan öka försäljningen 

  

Sammanfattningsvis har författarna ovan presenterat sina tre syften med studien och menar 

att resultaten från de tre syftena tillsammans besvarar studiens problemformulering. 

Uppsatsförfattarna anser med andra ord att studiens problemformulering inte går att 

sammanfatta i några få meningar, utan det är slutsatserna utifrån syftena som tillsammans 

besvarar vilka effekter införandet av personlig försäljning i Sverige har. 

 

Praktiskt delsyfte: Att skapa ett tillvägagångssätt för att införa personlig försäljning i en 

livsmedelsbutik 

  

I den praktiska metoden har författarna skapat ett tillvägagångssätt för att införa personlig 

försäljning i en livsmedelsbutik. Resultatet och analysen av hur väl tillvägagångssättet 

fungerade för sitt syfte ligger till grund för de slutsatser författarna kommit fram till om den: 

  

 Tillvägagångssättet som skapades fungerade väl vid utformningen av experimentet 

 Tillvägagångssättet som skapades anser författarna inte uteslutande kan användas 

inom livsmedelsbranschen 

 Tillvägagångssättet tar inte hänsyn till mänskliga faktorer såsom personalens 

förutsättningar för att förändra sitt arbetssätt 

 Tillvägagångssättet kan med enkelhet användas i andra undersökningssyften 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

I detta kapitel ämnar uppsatsförfattarna att presentera studiens teoretiska bidrag i syfte att 

tydliggöra forskningens vetenskapliga värde. 

 

Både Sharma (2001, s. 125) och Grewal et al. (2002, s. 313) menar att säljpersonalen är 

styrkan i en traditionell detaljhandel och att det personliga mötet i en butik är sedan Internets 

inträde viktigare än någonsin. Söderlund (2014, s. 17) poängterar vidare att två tredjedelar 

av konsumenters köpbeslut fattas i butiken. Vidare är 80 % av kunderna som befinner sig i 

en livsmedelsbutik på en eftermiddag, där för att köpa något att laga och äta samma kväll och 

majoriteten av dessa har svårigheter att bestämma sig för vad de ska köpa (Söderlund, 2014, 

s. 19). Uppsatsförfattarna har även tagit del av både åsikter och kritik mot forskningen inom 

Sales Management för att finna det teoretiska gapet till denna studie. Dixon & Tanner (2012, 

s. 9) kritiserar forskningen inom Sales Management för att inte följa med i vad som sker i 

verkligheten vid en försäljning och för att inte ta hänsyn till de mjuka aspekterna vid en 

försäljning. Med mjuka aspekter menar forskarna vara en bidragande faktor i kundens 

värdeskapande process, vilket även är något fler forskare framhäver som en allt viktigare del 

av en försäljares arbete (Dixon & Tanner, 2012, s. 9; Jones et al., 2005, s. 105). Under våren 

2015 gick även forskarna Rapp & Baker (2015, s. 88) ut med en officiell efterfrågan efter 

fler studier som rör försäljning och service. De menar att ämnesområdena försäljning och 

service fram tills nu behandlats som två olika ämnesområden och menar att områdena hör 

ihop samt att de flesta utövare och akademiker inom Sales Management håller med dem 

(Rapp & Baker, 2015, s. 88). Kritiken mot Sales Management forskningen och efterfrågan 

på mer forskning inom området har uppsatsförfattarna kopplat till ett område inom Sales 

Management som benämns personlig försäljning. Personlig försäljning är ett 

forskningsområde inom Sales Management som behandlar interaktionen mellan försäljare 

och kund samt hur kundens värdeskapande process står i fokus (Eddleston et al., 2006, s.257). 

Författarna har dessutom funnit praktiska exempel på företag som använt sig av personlig 

försäljning för att klara sig i konkurrensutsatta branscher och lyckats öka sin omsättning med 

hjälp av det. Branscher som kan liknas vid livsmedelsbranschen när det kommer till hård 

konkurrens från både fysiska företag och en ökande e-handel. Trots dessa argument för att 

forska inom området personlig försäljning i livsmedelsbranschen upptäckte 

uppsatsförfattarna att ingen tidigare har undersökt ämnet vidare på en vetenskaplig basis.  

 

Den forskning som uppsatsförfattarna funnit som låg närmast det valda forskningsområdet 

är studier utförda inom restaurangbranschen och djurbranschen. Ebster et al. (2006, s. 175) 

menar att personal inom restaurangbranschen kan uppnå en ökad försäljning genom att 

föreslå kunden andra produkter som ligger utöver kundens, till en början, planerade köp. En 

liknande studie har även utförts i djuraffär där resultatet även slog fast att personalen kunde 

påverka kundernas köpbeslut genom att föreslå produkter (Milligan & Hantula, 2005, s. 37). 

Uppsatsförfattarna anser att denna studie har bidragit med kunskap till forskningsområdet 

personlig försäljning då studien visat att personalen i det studerade studieobjektet ökade 



70 

 

försäljningen på fredagar och söndagar genom att arbeta med personlig försäljning i den 

bemärkelsen att de tillgodosett kundens behov genom att föreslå fler produkter. 

 

Genom denna studie har uppsatsförfattarna svarat på efterfrågan av fler studier inom området 

Sales Management där en större hänsyn tas till den mellanmänskliga kontakten mellan en 

försäljare och kund i en miljö där kundmöten inträffar dagligen. Uppsatsförfattarna menar att 

de genom resultatet av denna studie bidrar till forskningen genom att studera ett 

ämnesområde i en bransch som inte tidigare studerats. Uppsatsförfattarna har även pekat ut 

flertalet forskare vars konstateranden menat att personlig försäljning och service blir allt 

viktigare för företag när nya krav ställs på dem i och med att Internet och allt fler e-

handelsföretag tvingar företag att anpassa sig till nya marknadskrav. Författarna hoppas 

därmed att fler forskare sluter upp och vill studera området personlig försäljning vidare då 

uppsatsförfattarna menar personlig försäljning är det området inom Sales Management som 

kommer att betyda mycket för framtida företags överlevnad. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

I detta kapitel ämnar uppsatsförfattarna att beskriva vilket praktiskt bidrag studien skapat och 

således vad resultatet för studien betyder för livsmedelsbranschen. 

6.3.1 Vad resultatet betyder för livsmedelsbranschen 

När uppsatsförfattarna inledde denna studie och undersökte den aktuella branschen för 

studien upptäckte de en konkurrensutsatt bransch där både inträdet av lågprisföretag och en 

ökande Internet-handel hotade de redan etablerade företagen i branschen. Författarna 

ifrågasatte varför kunder skulle handla i de redan befintliga livsmedelsbutikerna när nya 

butiker erbjuder lägre priser och framför allt när möjligheten att handla mat via internet växer 

sig större. Författarna såg detta som ett hot mot de redan etablerade och befintliga 

livsmedelsbutiker och sökte efter ett incitament för kunder att fortsätta handla hos dem. I 

sökandet efter detta incitament upptäckte författarna personlig försäljning. Personlig 

försäljning används redan flitigt inom andra branscher, till exempel skönhetsbranschen 

(KICKS, 2015) och sportbranschen (Alewalds, 2012) och butiker inom dessa branscher har 

blivit premierade och ökat sin lönsamhet tack vare sitt fokus på personlig försäljning 

(KICKS, 2015, Alewalds, 2012). Författarna såg här en möjlighet att använda detta 

konkurrensmedel i den undersökta branschen. Men för att ägare till livsmedelsbutiker ska 

vilja använda sig av ett ökat fokus på personlig försäljning, måste de först veta om det är 

lönsamt att tillämpa i en livsmedelsbutik. Det är vad denna studies praktiska bidrag handlat 

om att undersöka. 

 

Den praktiska tillvägagångsättet uppsatsförfattarna använt sig av i studiens praktiska metod 

kan således efter införandet anses som ett praktiskt bidrag för studien. Uppsatsförfattarna 

anser även att modellen går att använda sig av i andra branscher vilket tyder på att studien 
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bidrar med en prövad modell till andra forskningsområden där syftet är att undersöka 

införandet av nya arbetssätt. 

  

Författarna menar att de genom denna studie introducerat ett potentiellt konkurrensmedel, 

som framgångsrikt används inom andra branscher och undersökt införandet av det i 

livsmedelsbranschen. Författarna menar att studiens praktiska bidrag, förutom det praktiska 

tilvägagångssättet, är ett kunskapstillskott inom ämnesområdet som är relevant för flertalet 

aktörer inom branschen att ta del av. Författarna anser att det resultat som framkommit genom 

denna studie är ett resultat som aktörer inom branschen kan ta del av och undersöka vidare. 

  

6.4 Praktiska rekommendationer 

Utifrån de resultat och slutsatser denna studie resulterat i ämnar författarna att delge det 

undersökta företaget med ett antal praktiska rekommendationer: 

  

 Denna studie indikerar att de anställda i en livsmedelsbutik trivs mycket bra med detta 

sätt att arbeta och många såg det till och med som en självklarhet. Författarna vill 

därför rekommendera butiksägare inom livsmedelshandeln att arbeta mer fokuserat 

med personlig försäljning, något författarna tror kan skapa både högre lönsamhet och 

en högre motivation hos de anställda. 

 För att även se hur väl mottaget personlig försäljning är från butikens kunder 

rekommenderar författarna att butiksägare själva även försöker mäta om 

kundnöjdheten påverkas genom införandet av personlig försäljning. Med andra ord 

att genomföra samma experiment, men att istället mäta kundnöjdheten i form av 

intervjuer eller liknande. 

 Författarna ser även att en utbildning av personlig försäljning hos hela 

personalstyrkan och inte endast på vissa avdelningar, skulle kunna generera ett ännu 

bättre resultat. 

  

6.5 Vidare forskningsområden 

Resultatet och slutsatserna som dragits från denna studie har väckt ett flertal frågor hos 

uppsatsförfattarna som skulle vara intressant att få svar på. I detta kapitel presenterar 

författarna förslag på vidare forskningsområden inom ämnesområdet: 

  

 Resultatet från intervjuerna indikerar att personalen trivs mycket bra med att arbeta 

med personlig försäljning. Ett vidare intressant forskningsområde skulle vara att 

undersöka om motivationen och medarbetarnas nöjdhet påverkas genom att använda 

personlig försäljning. 

 Studiens omfattning gjorde att vissa begränsningar var tvungna att göras. I denna 

studie hade bara en tredjedel av personalen möjlighet att göra utbildningen i personlig 

försäljning. Det skulle vara intressant att undersöka om resultatet skulle blivit 

annorlunda om samtlig butikspersonal inför personlig försäljning som arbetssätt. 
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 En annan begränsning som gjorts är under hur lång tidsperiod undersökningen utförts. 

Denna studie utfördes under en veckas tid och det skulle vara intressant att se hur 

resultatet påverkats över tid. Denna studie har till exempel inte kunnat ta hänsyn till 

återkommande kunder. 

 Denna studie har inte tagit hänsyn till hur kundens upplevelse av arbetssättet 

personlig försäljning är. Vidare studier skulle kunna innehålla en undersökning från 

kundens perspektiv och undersöka om kundnöjdheten påverkas av införandet av 

personlig försäljning. 

 Denna studie har endast tagit hänsyn till hur det totala resultatet ändrats vid införandet 

av personlig försäljning. Ett potentiellt vidare forskningsområde är att undersöka hur 

mottaglig olika målgrupper är för personlig försäljning. 

 Ett annat vidare forskningsområde författarna önskar se mer resultat ifrån är fler 

studier om huruvida införandet av personlig försäljning är lönsam eller inte. Vidare 

studier kan göras genom att jämföra flera olika butiker och mäta antalet 

återkommande kunder efter införandet av personlig försäljning, något denna studie 

inte tagit hänsyn till. 
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7. Sanningskriterier 

I detta kapitel kommer läsaren få ta del av de sanningskriterier författarna tagit hänsyn till 

i denna studie. Inledningsvis ämnar författarna att förklara reliabilitet och hur väl denna 

studie lever upp till det. Därefter får läsaren ta del av sanningskriteriet validitet kopplat till 

den aktuella studien. Slutligen presenterar författarna ytterligare sanningskriterier de anser 

vara relevanta för denna studie. 

  

7.1 Reliabilitet 

Om en studie visar på samma resultat vid upprepad mätning innebär det att studien har en 

hög grad av reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123) Reliabilitet kan med andra ord 

förklaras som en hög grad av överensstämmelse mellan olika mättillfällen men med samma 

mätverktyg. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 123) finns det olika sätt att mäta reliabilitet 

och för denna studie hade uppsatsförfattarna till en början ambitionen att utföra experimentet 

på fler än ett studieobjekt vilket hade resulterat i en “test-retest-metod”. Test-restest-metoden 

innebär att en mätning upprepas för att säkerhetsställa graden av reliabilitet av studien 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.123). Uppsatsförfattarna menar att en upprepning av studiens 

experiment i andra butiker än uppsatsens valda studieobjekt hade ökat studiens reliabilitet 

om resultatet hade visat sig blivit detsamma. Det uppsatsförfattarna dock kan hävda är att 

experimentet upprepades under en veckas samtliga dagar, vilket innebar att butikspersonalen 

utförde de givna direktiven de fått från uppsatsförfattarna upprepande under sju dagar. 

  

Vidare menar Bryman (2008, s. 352) att reliabilitet går att dela in i två kategorier; extern - 

och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten avser att undersöka om studien går att 

upprepa (Bryman, 2008, s. 352), vilket överensstämmer med Olsson & Sörensens (2011, s. 

123) förklaring av reliabilitet, och som redan har behandlats. Den interna reliabiliteten 

innebär således att undersöka i vilken grad forskarna i en studie är överens om hur de ska 

tolka sin studie (Bryman, 2008, s. 352). Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 123) går intern 

reliabilitet att jämföra med “interbedömarreliabilitet”, vilket enligt dem innebär att 

bedömningar av olika mätningar bör överensstämma med varandra för att uppnå en hög 

reliabilitet. Uppsatsförfattarna i denna studie anser att de varit i full överenstämmelse 

gällande hur de skulle bedöma de resultat studien genererade, detta då uppsatsförfattarna 

redan innan experimentets utförande diskuterat fram en lämplig metod för tolkning av 

studien. 

  

7.2 Validitet 

Validitet handlar om att bedöma om de slutsatser som dragits från studien överensstämmer 

eller inte (Bryman, 1009, s. 50). Validitet är ett mått på om forskaren genom sin studie har 

mätt eller beskrivit det hon vill att den ska beskriva (Bell, 2006, s. 117). Vidare menar 

Denscombe (2011, s. 38) att huvudfrågan att besvara vid mätning av validitet är om datan 

som mätts är av rätt typ för att studera ämnet och om de gjorts på ett korrekt sätt. Det finns 
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flera forskare som menar att det inte finns något korrekt sätt att visa att man “fått det rätt” i 

sin undersökning (Denscombe, 2011, s. 380). Trots det kommer uppsatsförfattarna att 

angripa och diskutera denna studiens validitet genom att bemöta två olika faktorer av 

validitet. De som är relevanta att nämna och ta upp i denna studie kallas intern respektive 

extern validitet. 

  

Intern validitet handlar om att bedöma om det orsakssamband som en slutsats dragits från är 

hållbar och trovärdig (Bryman, 2009, s. 50). Experiment tenderar att ha mycket hög intern 

validitet tack vare att de skapar en stark tilltro till och trovärdighet till studier med 

orsakssamband (Bryman, 2009, s. 54). Uppsatsförfattarna anser att undersökningen som 

gjorts har en hög intern validitet då de genom ett experiment prövat om införandet av 

personlig försäljning påverkar en kund i högre grad än om personlig försäljning inte används. 

Författarna har redogjort för de nackdelar studien kan ha haft i form av framför allt vilken 

vecka undersökningen utfördes på men menar att intressanta resultat framkommit av studien. 

De slutsatser som har dragits har gjorts utifrån de orsakssamband som den ökade 

försäljningen och införde personlig försäljningen resulterade i, därmed menar 

uppsatsförfattarna att studien har en hög intern validitet. 

  

Extern validitet handlar om att bedöma huruvida resultatet från den aktuella undersökningen 

är generaliserbar utanför studieobjektet som undersökts (Bryman, 2009, s. 51). Extern 

validitet kan även benämnas generaliserbarhet och bedömer således om resultatet från den 

aktuella undersökningen går att tillämpa på andra exempel av fenomenet (Denscombe, 2011, 

s. 379). Att kunna generalisera sitt resultat är viktigt för att se om resultatet har en vidare 

vetenskaplig innebörd än just för det aktuella fallet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 257). Men 

möjligheterna att generalisera sitt resultat kan begränsas av ett antal faktorer, bland annat att 

slutsatserna måste testas i ytterligare studier och av den aktuella studiens syften till studien 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 257). Uppsatsförfattarna menar att resultatet som framkommit 

inte pekar på en hög extern validitet då många faktorer kan spela in på hur resultatet blev. 

Faktorer som författarna inte tagit hänsyn till vid denna studies utförande. Författarna anser 

inte att det är möjligt att generalisera resultatet över ett större geografiskt område då faktorer 

som till exempel inkomst, social status och butikens förutsättningar kan ha spelat in när 

resultatet av denna studie togs fram. Däremot menar författarna att det resultat och de 

slutsatser som kunnat dras från studien tyder på att detta är ett intressant forskningsområde 

som borde undersökas vidare. Något författarna även föreslagit i kapitel “6.6 Vidare 

forskningsområden”. 

  

Då studien har utförts i en ICA Kvantum butik kan generaliserbarheten även till andra typer 

av butiker inom ICA:s koncept (Nära, Maxi Stormarknad, Supermarket, To Go) ifrågasättas. 

I den teoretiska referensramen är teorier rörande affärsmodeller att presenterade, detta för att 

på ett pedagogiskt sätt visa på hur personlig försäljning kan införas i en livsmedelsbutik, 

vilket även utgör studiens praktiska delsyfte. Författarna behandlar däremot inte ICA:s 

befintliga affärsmodell, utan behandlar endast hur personlig försäljning kan användas i en 

affärsmodell. Vidare har studiens problemformulering varit att undersöka vilka effekter 
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införandet av personlig försäljning har på en livsmedelsbutik i Sverige vilket gör att ICA:s 

befintliga affärsmodell är irrelevant för den aktuella studien. 

  

7.3 Andra relevanta sanningskriterier 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att även behandla andra sanningskriterier då studien 

har blivit utformad genom en kvalitativ metod. De sanningskriterier uppsatsförfattarna valt 

att behandla är teoritillskott, struktur och intersubjektivitet. Med teoritillskott avses hur väl 

en studies resultat går att relatera till andra teorier inom samma kunskapsområde, vilket även 

benämns som kumulativ kunskap (Olsson & Sörensen, 2011, s. 107). Uppsatsförfattarna 

anser att studien går att relatera till kunskapsområdet personlig försäljning, detta då studien 

behandlat teorier inom kunskapsområdet och utifrån resultatet dragit slutsatser som i sin tur 

bidrar till området. Struktur innebär i klartext att en studie ska struktureras på ett överskådligt 

sätt och på så vis reducerar komplexitet. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 107). 

Uppsatsförfattarna är eniga om att strukturen i studien har behandlats utifrån att läsaren med 

lätthet ska kunna navigera sig i uppsatsen. Vidare har uppsatsförfattarna utgått ifrån att 

läsaren inte har någon förkunskap rörande vetenskapliga studier och därmed på ett 

pedagogiskt sätt beskrivit uppsatsens olika kapitel och dess innebörd. Med intersubjektivitet 

innebär att datainsamlingen ska vara lätt för andra att förstå och återanvända. (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 106). Uppsatsförfattarna anser att intersubjektivitet går att likna med 

kriteriet om struktur, men att skillnaden är att intersubjektivitet även behandlar möjligheten 

att återanvända datainsamlingen. Med återanvändning av datainsamlingen anser 

uppsatsförfattarna att resultatet kan fungera som ett argument för vidare forskning inom 

området. 
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8. Etiska och samhälleliga aspekter 

Vid genomförandet av en samhällsvetenskaplig undersökning finns det flera etiska och 

samhälleliga aspekter att ta hänsyn till (Denscombe, 2011, s. 193; Bryman, 2009, s. 129-

132; Bell, 2006, s. 25; Olsson & Sörensen, 2011, s. 82). Vilka etiska och samhälleliga 

aspekter uppsatsförfattarna anser att denna studie berör kommer nedan att presenteras. 

Författarna kommer först att redogöra för de etiska aspekter de har tagit hänsyn till och hur 

de har hanterat dessa. Därefter redogörs för vilka samhälleliga aspekter författarna anser 

att studien berör eller bidrar med kunskap till. 

 

8.1 Etiska aspekter 

Vid genomförande av en vetenskaplig studie utgår forskarna oftast utifrån olika etiska 

principer och dessa kan skilja sig mellan forskare och studier (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

82). De etiska principer denna studie ämnar att redogöra för är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Uppsatsförfattarna ämnar även 

under denna rubrik att delge läsaren med andra etiska aspekter de anser vara relevanta att 

behandla. 

  

Denna studie genomfördes i en ICA butik i en förort till Stockholm. Uppsatsförfattarna har 

valt att hålla butiken och dess ägare anonyma på grund av presentationen av 

försäljningsstatistiken i denna studie. Även personalen som intervjuades och tog del av 

utbildningarna har författarna valt att hålla anonyma på grund av potentiell känslig 

information som kommit fram under tiden för studien. Utifrån de två ovannämnda åtgärderna 

anser författarna att studien uppnår de etiska principerna inom konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2011, s. 132). Samtlig personal som varit delaktig i studien har blivit informerade 

om studiens syfte och gått med på att delta i studien. Bryman (2011, s. 131-132) menar att 

forskaren, genom att informera deltagarna i studien om dess syfte och att få deras samtycke 

till att medverka i studien, uppnår forskaren informationskravet och samtyckekravet. 

Nyttjandekravet uppnår författarna genom att de endast använder den data som samlats in 

under studien till forskningsändamål (Bryan, 2011, s. 132). 

  

Söderlund (2014, s. 50) tar upp i Konsumentverkets rapport att personlig försäljning, med ett 

kritiskt öga kan ses endast som ett dolt påverkansförsök. Att kunden inte är medveten om att 

företagsrepresentanten endast är trevlig och hjälpsam mot kunden för att kunna sälja mer. 

Detta ser författarna av den här studien som en etisk aspekt de ämnar att beröra. Författarna 

förstår hur man kan se på personlig försäljning på det sättet och ser det etiska dilemmat i 

frågan. Författarna ser det däremot som allmän kunskap att alla företag är ute efter att sälja 

och inget företag överlever om man inte lyckas med det. Författarna av studien har klargjort 

att de definierar personlig försäljning som en interaktionsprocess mellan en 

företagsrepresentant och en kund i syfte att lösa kundens problem. Kunden är i butiken för 

att hon har ett problem som ska lösas eller ett behov att tillfredsställa. Att som 

företagsrepresentant då kunna erbjuda en personlig service och kunskap för att på bästa sätt 
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hjälpa till att lösa kundens problem ser författarna snarare som något som borde eftersträvas. 

Alla företag måste sälja sina produkter eller tjänster för att överleva och vad är då inte bättre 

än att erbjuda kunden en genuin service medan man gör det. 

 

8.2 Samhälleliga aspekter 

Att studien på något sätt bidrar till samhället anser uppsatsförfattare vara viktigt. I detta 

kapitel ämnar författarna att ta upp olika samhälleliga aspekter de anser att denna studie 

berör. 

  

De anställda i butiken där undersökningen genomfördes arbetade de redan med personlig 

försäljning och såg det som en självklarhet i sitt arbete. Från de intervjuer och utbildningar 

författarna hade med de anställda var det tydligt hur mycket de trivs med att arbeta på detta 

sätt i en livsmedelsbutik. Författarna upplevde att de trivdes mycket väl med sina arbeten 

genom att hjälpa deras kunder att lösa sina problem. Författarna tror därför att denna studie 

bidrar med mer insikt om hur personalen i en livsmedelsbutik tycker om detta sätt att arbeta. 

Därför hoppas författarna att fler butiksägare ser denna positiva samhälleliga aspekt med att 

arbeta med personlig försäljning och hur det bidrar till att butikens personal mår bra på 

arbetet. 

  

Genom den här studien hoppas uppsatsförfattarna att butiksägare ser möjligheten när det 

kommer till att erbjuda en bra upplevelse under tiden en konsument handlar i en 

livsmedelsbutik. Som kund, men framför allt som människa, ökar välmåendet av socialt 

utbyte genom att bli uppmärksammad och författarna tror att det, genom personlig 

försäljning, går att uppnå. Uppsatsförfattarna menar att sättet att arbeta med personlig 

försäljning i butik humaniserar säljprocessen och utmanar dagens sätt att se på försäljning 

inom den branschen. Om författarna bara ska utgå ifrån sig själva skulle de inte tveka att 

handla i en livsmedelsbutik där personalen uppmärksammade dem och erbjöd dem personlig 

service och kunskap. 

  

Uppsatsförfattarna tror sig även ha erbjudit ett första steg i att se över ett nytt 

konkurrensmedel inom livsmedelsbranschen för de existerande butiker som konkurrerar mot 

flertalet lågprisföretag och den ökande handeln på internet. Något författarna menar är en 

samhällelig aspekt då de minskat startsträckan för de företag som anser att detta verkar 

intressant och bidrar således till att samhället utvecklas framåt. Vidare har de även erbjudit 

forskningen inom personlig försäljning ytterligare en indikation att fler studier bör behandla 

området och utveckla det vidare.  
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Appendix 1, Presentationsmaterial vid utbildningen av butikspersonalen 
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Bild 14 

Appendix 1, Presentationsmaterial vid utbildning av butikspersonalen (fortsättning) 
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Appendix 2, Försäljningsstatistik 
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Appendix 2, Försäljningsstatistik (fortsättning) 
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Appendix 2, Försäljningsstatistik (fortsättning) 
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Appendix 3, Intervjufrågor 

 

 

1. Hur länge har du jobbat på ICA? 

 

2. Vad hade du för förväntningar på arbetssättet efter utbildningen? Vad grundar 

sig de förväntningarna på tror du? 

 

3. Hur upplevde du arbetet med personlig försäljning i butiken? Vad berodde 

det på tror du? 

 

4. Hur upplevde du att kunderna reagerade under experimentet? 

 

5. Under denna vecka, har du kommit att tänka på något som du tidigare inte 

gjort?  

 

6. Vill du fortsätta att arbeta på detta sätt? Varför/varför inte? 


