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Sammanfattning 

 

Människor påverkas dagligen av olika påverkansfaktorer utan att veta om det. Vi ska i denna 

analys ta reda på om det påverkar olika beroende på vilken miljö man befinner sig i. Är 

konsumenterna mer påverkningsbara när det befinner sig i en butik eller är det när de befinner 

sig på ett Home Party som man påverkas mer?  

 

Den mest kända påverkansfaktorn är reciprocitetsregeln. Regeln innebär att butiker försöker 

med en gåva locka till sig konsumenternas förtroende och få dem att känna att de vill ge 

butiken någonting tillbaka. Självklart är även de andra påverkningsfaktorerna som finns 

väldigt starka och ett av dem är den sociala acceptansen. Att som kund ha andra människor 

närvarande att prata med påverkar valet av produkter väldigt mycket, även om konsumenterna 

inte tänker på det så blir de helt plötsligt nästan tvungna att fråga vännerna eller familjen om 

vad de tycker innan de kan köpa varan.  

 

Konsumenterna är inte riktigt medvetna om de olika säljteknikerna och dess innebörd men har 

förståelse av att det finns och att det används dagligen.  
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1 Inledning 

Detta första kapitel kommer att introducera läsaren för ämnet: säljteknik.  Vi sammanställer 

vår problemformulering, syfte, avgränsningar och disposition som är grunden i rapportens 

framställning. Meningen är att läsaren skall få en överblick om vad säljteknik innebär samt 

vilka säljknep som är de mest påverkande för kunden i olika köpsituationer.   

1.1 Bakgrund  

Försäljning är något som sker på många olika sätt och på många olika ställen dagligen. Men 

för att kunna sälja måste det finnas kunder. Och det finns massa faktorer som får en 

konsument att fatta ett köpbeslut. Genom att ta reda på dessa faktorer kan vi få stöd och 

utveckling åt tillväxten i en butik eller ett företag.1 

 

I en köpsituation kan det vara till en fördel för säljaren om han eller hon kan påverka sina 

konsumenter då detta i slutändan kan leda till köp. På Home Partyn påverkas konsumenten 

direkt av olika tekniker som finns. Konsumenten vill gengälda värdinnan/värden då denna 

oftast är någon igenkänd person. Vid försäljning finns det vissa säljtekniker att tillgå, en 

definition av säljteknik är, ”En stark säljorganisation, som arbetar både med kundens och den 

egna organisationens intressen i fokus, är nyckeln till långsiktiga och lönsamma affärer.” 2  

 

Vi vill nog gärna tro att vi tänker logiskt i alla beslut vi tar, att vi funderar noga och att vi 

överväger olika alternativ och alltid gör de bästa valen.3 Människor påverkas dagligen av 

olika saker och även i olika situationer. Människor påverkar andra och blir även påverkade av 

andra människor, även om vi inte vill bli påverkade.4 Forskning visar att förekomsten av 

andra människor i en köpsituation i butik har stort inflytande på om det kommer göras ett köp 

eller inte.5 I detta sammanhang finns det olika säljtekniker som påverkar kunder till att göra 

köp.  

 

En av de starkaste säljteknikerna är reciprocitetsregeln, regeln innebär att vi vill återgälda det 

som någon annan människa gör för oss exempelvis om vi får blommor från en viss person, då 

känner vi att vi gärna vill ge tillbaka något. Reciprocitetsregeln är en kraftfull metod som ofta 

                                                           
1 Gurley, Lin, Ballou, (2005)  
2 http://www.qdutbildning.se/templates/Page.aspx?id=978 
3 Rosenspan, A. (1998) 
4 Fexeus, H. (2008) 
5 Luo, X. (2005) 
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utnyttjas för att effektivt få människor att samtycka.6 Människor kan även påverkas på många 

andra sätt, kanske köper de något pågrund av att en kändis är förespråkare för en produkt eller 

för att en läkare sagt att produkten är bra för dig.7 Det kan även vara så att vi köper något som 

det finns lite av, då känner vi behov av att köpa denna för det kommer inte vara många andra 

som har samma produkt. Vi vill ju helt enkelt inte gå miste om något alltså köper vi den.8 Det 

kan även handla om att göra ett bra första intryck, alltså att medvetet försöka ta reda på vilken 

inverkan man har på människor och hur intrycket ser ut första gången ni träffas. Första 

intrycket som du gör i olika situationer kommer att ha stor betydelse till hur du väljer att 

förhålla dig till saker och ting.9 Att hålla ögonkontakt med personen i fråga eller något så 

enkelt som att le skapar ett positivt första intryck.10 Något som även är viktigt vid 

påverkanssituationer är det personliga sättet man har. Det finns nämligen vissa kännetecken 

som kan vara effektiva vid påverkan. En av dessa karaktärer är tålamod, då påverkan inte sker 

över en natt handlar det mycket om att skapa en långsiktig process. Påverkan handlar om att 

skapa en tillitsfull stämning och relation med personerna som ska påverkas. 11  

1.2 Problemdiskussion 

Säljare i en butik kan ha en stor påverkansfaktor och känna av hur en kund känner när de 

handlar i en butik. Säljare kan även påverka kundernas känslor i olika köpsituationer.12 Som 

vi tidigare nämnt finns det vissa faktorer som påverkar mer eller mindre. Dessa faktorer är för 

många kunder helt okända och gör att de inte tänker på att de påverkas när dem är ute och 

konsumerar. Ett väldigt vanligt knep är gåvan som är gratis, detta ingår i reciprocitetsregeln. 

Det har visat sig att många använder sig av gåvan för att få mer kunder eller behålla dem som 

alla redan finns.13 Detta är ett av många knep som butiker runtomkring oss använder sig av. 

Även på Home Partyn påverkas konsumenterna till att köpa då de blir bjudna av en vän, detta 

kan göra att förpliktelse att gengälda kommer till stånd. Påverkan sker även genom andra 

konsumenter som besöker Home Partyt. De kan hända att andra pratar positivt om en produkt 

som gör att de andra konsumenterna få upp ögonen för denna produkt.  

                                                           
6 Cialdini, R. (2005) 
7 Fexeus, H. (2008) 
8 Cialdini, R. (2005) 
9 Elsa Dent, F & Brent M.(2009) 
10 Erickson, J. (2005 
11 Elsa Dent, F & Brent M.(2009) 
12 Sanghyun, Lee & Alan, Dubinsky (2003) 
13 L, de Chernatony, T, Montaner & I, Buil. (2011) 
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Fördelen för butiker att använda sig av olika säljtekniker är att det kan bidra till att kunder gör 

oplanerade inköp14 då de kanske blir påverkade av en säljares kläder eller merköp. Vad som 

kan vara intressant att ta reda på är om kunder blir påverkade av allt som sägs påverka oss och 

om människor är medveten om det när de befinner sig i en köpsituation. Det kan vara så att 

säljteknikernas effekt kan skilja sig beroende på vilken köpsituationen personen befinner sig i. 

Detta arbete jämför säljteknikernas påverkan både i butik och på Home Party.  

1.3 Problemformulering 

Hur skiljer sig säljteknikerna utifrån den miljö som konsumenterna befinner sig i?  

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att på ett överordnat sätt undersöka konsumenternas uppfattning om 

de olika säljteknikerna och även ta reda på hur säljteknikerna skiljer sig i två olika miljöer, i 

butik och på Home Partyn.  

 

 

 

                                                           
14 Laroche, M. Pons, F. Zgolli, N. Cervellon, M.-C. Kim, C. (2003) 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer att beskriva de delar som bevisats påverkar människor i olika 

situationer. Teoridelen kommer att beskriva principerna var för sig på ett utförligt sätt.  

 

Teorikapitlet kommer att behandla faktorer som har en stor påverkan vid försäljning och som 

vi anser är relevant för att läsaren ska få en djupare inblick och förståelse i vad de olika 

faktorerna har för innebörd. Eftersom vi behandlar olika försäljningstekniker i rapporten är 

det väldigt viktigt att ge läsaren mer information om vad de olika teknikerna har för innebörd 

samt hur teknikerna kan påverka vid köp. Teorin valdes med syftet att kunna undersöka dem i 

verkligheten, för att se om knepen stämmer. Med hjälp av teorin kan vi sedan se om det som 

det skrivs om verkligen stämmer och om det verkligen är samma sak beroende på vilken 

situation det handlar om. I analysdelen kommer vi sedan att använda den relevanta teorin för 

att försöka finna samband och ge läsaren en klarare uppfattning om att försäljningstekniker är 

något som påverkar en konsument dagligen. Vi har även valt att utveckla en egen modell där 

vi vill visa hur de olika säljfaktorerna kan påverkar konsumenternas köpprocess i en 

köpsituation. Varför vi väljer att utgå ifrån köpprocessen är för att varje konsument går mer 

eller mindre igenom köpprocessen när de gör ett köp och det kan därför vara intressant att se 

vad de olika säljfaktorerna spelar in.   

2.1 Kundpsykologi  

Vad kundpsykologi handlar om är att lära sig mer om kundbeteende och dess inre och yttre 

förutsättningar.15 Cialdini (2005) har tagit fram olika teorier som sägs kunna påverka kunder 

till köp. Dessa är väldigt intressanta och därför valdes dessa att använda sig av i arbetet då 

vårt syfte är att ta reda på om det påverkar kunderna.  

2.1.1 Reciprocitet 

Reciprocitet eller principen om återgäldning som den även kallas, är en stark påverkansfaktor. 

Denna princip gör ofta att vi går med på saker som vi annars kanske inte gått med på men nu 

gör vi det i alla fall för vi känner att vi står i skuld till någon.16 Detta är en regel som innebär 

att människor ska gengälda sådant som det tar emot från andra. Det kan handla om att någon 

har överlämnat gåvor, inbjudningar, tjänster till oss som vi känner att vi vill åtgärda. Inom 

handeln kan reciprocitetsregel användas på många sätt. Det vanligaste sättet när det handlar 

                                                           
15 Wanger, Pierre (2002) 
16 Fexeus, H. (2008) 
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om en butik är att använda sig av gratisprover. Detta innebär att kunder får utdelat en liten del 

av produkter som är aktuella just nu och sedan får kunden prova den och se om de tycker om 

den. Gratisprovernas fördel är att kunder ofta kan uppfatta detta som en gåva och då aktiveras 

reciprocitetsregeln.  

2.1.2 Sociala bevis  

Sociala bevis handlar om att vi människor försöker ta reda på vad andra människor tycker är 

rätt innan vi avgör vad som är rätt och vad som är fel. Detta gör vi speciellt när vi vill bedöma 

hur man exempelvis uppför sig korrekt. Detta är då ett bevis som visar hur vi ska beter oss 

genom att titta på hur andra beter sig i samma situation. Sociala bevis fungerar i vissa fall 

bättre under vissa förhållanden17. Dessa två är: 

- Osäkerhet, här kollar vi gärna på hur andra agerar i situationer vi inte känner oss säkra i. 

- Likhet, denna princip fungerar bäst när vi kollar på folk som beter sig som oss och som 

liknar oss.  

När det kommer till en köpsituation så har det visat sig att närvaro av andra människor 

påverkar oss till att göra ett köp eller inte göra ett köp.18 

2.1.3 Auktoritet 

För att skapa auktoritet i en köpsituation kan en säljare använda sig av följande: 

• Experimentutlåtande: 

 

I dagens reklamfilmer visas oftast personer i vit rock såsom tandläkare eller läkare olika 

preparat som är till att rekommenderas. Folk som ser denna reklam är övertygande om att 

det fungerar. 19 

 

• Kontinuitet över tid: 

 

Om säljare har utfört något till en kund på ett speciellt sätt under en längre tid hos kunder, 

skapas auktoritet. Kunder anser tillexempel att en produkt som har hängt med på 

marknaden ett tag är en bra produkt. I butikssammanhang kan det handla om att butiken 

inte har gjort något för att förbättra sina erbjudanden till kunderna. Detta signalerar till 

                                                           
17 Cialdini, R., (2005) 
18 Luo, X. (2005) 
19 Wanger, Pierre (2002) 
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kunder att butiken litar hundra procent på sina ursprungliga produkter och anstränger sig 

inte för att leta efter nya kunder.20 

 

• Legitimering/auktorisering: 

 

Detta kommer vi kanske att tänka på främst när det handlar om tjänster som erbjuds inom 

hälso- och sjukvärden. Här går staten in och sätter gränser samt auktoriserar producenters 

antal av en viss tjänst eller viss produkt. Innebörden kan ses som en auktorisering av staten 

då de får lov att exempelvis sälja en ny medicin, etablera ett nytt shoppingcentrum etc. 

   

• Klädsel: 

 

Vi förknippar olika personer med vad de har för klädsel på sig. Alltså folk som jobbar 

inom bank- och försäkringsbolag förväntar vi ska ha en formell klädsel. Personal som 

jobbar på hamburgerkedjor ser inte vi som prestigefyllda, men auktoriteten byggs upp på 

så sätt att den signalerar att personalen stödjer företaget. 21 

 

• Medlemskap i prestigefyllda sammanslutningar: 

 

Finns det sammanslutningar som tillhör företaget så ökar förtroendet för företaget. I 

dagligvarubranschen är ekologisk märkning ett bra exempel då auktoritet sker via koppling 

till en organisation som folk har förtroende för. 22 

 

I sammanhang då man vill påverka sina kunder är det en fördel om man har en bra förståelse 

för auktoritet, men när väl auktoriteten upplevs tenderar den till att fungera mindre bra.23  

2.1.4 Sympati 

Detta är en försäljningsteknik som ofta utnyttjas av säljare i dennes dagliga försäljningsarbete 

i butik. Kunder köper mycket beroende på sympati.24  Cialdini beskriver att sympati är något 

där personer säger ja till en förfrågan från en person som vi känner och tycker om.25 Men 

                                                           
20 Wanger, Pierre (2002) 
21 Wanger, Pierre (2002) 
22 Ibid. 
23 Ibid.  
24 Laurelli, R (2007) 
25 Cialdini, R B. (2005)  
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denna regel kan självklart användas av personer som vill få främlingar att gå dem till mötes. 

Genom att säljaren visar sympati till kunden blir kunden automatiskt positivt inställd till 

säljaren och situationen. Människor handlar inte produkten eller tjänsten för att den är 

överlägsen eller för att det är ett bra pris på den utan det handlar om att vi rätt och slätt tycker 

om den säljaren som har hjälpt oss under en köpsituation.26  En regel som Cialdini tycker är 

väldigt effektiv är den så kallade ”sympatiregeln”.  Denna regel är effektiv att använda när vi 

vill skapa ett trevlig tillmötesgående med en person. Används denna regel för att påverka och 

samtidigt få genomslag med regeln, gäller det för säljaren att göra det på rätt sätt. Det finns 

fem olika sätt att väcka sympati på vilka kommer att beskrivas nedan: 

2.1.4.1 Fysisk attraktivitet  

Attraktiva människor har en fördel när det handlar om sociala sammanhang, detta är något 

som är allmänt känt sen tidigare. Fysiskt attraktiva människor har en tendens att plocka fram 

våra bästa sociala egenskaper hos oss.27 Säljaren kan därmed använda sig av denna fysiska 

attraktivitet vid en säljsituation för att kunden ska få en fysisk attraktivitet till säljaren och 

positiv inställning till sin köpsituation. Forskning visar att fysisk attraktivitet är något som 

sker automatiskt hos människor.  

Haloeffekten är något som Cialdini beskriver uppstår när ett positivt drag hos en person är 

dominerande av dennes intryck av en annan person.28  

2.1.4.2 Likhet  

En annan viktig faktor för att väcka sympati är likhet. Människor som liknar oss i något 

avseende är personer som vi tycker om. Denna likhet kan handla om att vi har samma åsikter, 

personliga egenskaper, livsstil eller bakgrund.29 Vilket gör att har en säljare och kund samma 

åsikter blir det lättare att genomföra en säljsituation. Har även säljaren och köparen likartade 

skor exempelvis kan detta väcka sympati.  

2.1.4.3 Smicker  

Att använda sig av smicker är också ett sätt av väcka sympati på. Människor vill ofta ha något 

från oss när det kommer med smicker eller att försöka skapa en känsla av samhörighet. I en 

säljsituation kan alltså säljaren ge exempelvis komplimanger till köparen för att på så sätt 

väcka sympati. Enligt Cialdini är människor oerhört svaga för smicker. Detta ger också 

                                                           
26 Laurelli, R (2007) 
27 Wanger, Pierre (2002 
28 Cialdini, R B. (2005) 
29 Ibid. 
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effekter på att köpare ofta bli lurade då det har fått positivt smicker bara för att säljaren skall 

vinna köparens pengar.30 

2.1.4.4 Kontakt och samarbete  

Ett ytterligare alternativ för att väcka sympati på är att använda sig av kontakt och samarbete. 

Vad detta handlar om är att människor tycker om sådant som det har sett förut, alltså 

igenkänning. Igenkänning påverkar människans grad av hur de fattar beslut. Alltså har en 

köpare sett en säljare många gånger kommer detta troligtvis att påverka köparens beslut 

positivt då köparen har sett säljaren så pass många gånger och kanske till och med har börjat 

”tycka om” säljaren. Upprepad kontakt med en person eller en sak kan under otrevliga 

omständigheter såsom konflikter, konkurrens och så vidare leda till en lägre grad av sympati. 
31 

2.1.4.5 Betingning och associationer  

Det sista alternativet att ta till för att väcka sympati är genom betingning och associationer. 

Vad detta handlar om är att om en säljare har hört något negativt om någon produkt eller 

tjänst och berättar det för köpare så kommer automatiskt människor att tycka illa om denna 

säljare. Vi människor har en stor tendens att tycka illa om människor som kommer med 

negativ eller obehaglig information till oss, även om det inte är personen i fråga inte är 

orsaken till de dåliga nyheterna. När det gäller associationsprincipen styr det både våra 

negativa och positiva anknytningar.  Associering som innebär dåliga eller bra saker påverkar 

hur människor kommer att uppfatta oss.32 

2.1.5 Kontrastprincipen  

När vi ser en vara, en film eller vad som helst egentligen så påverkas vår uppfattning om 

denna grej av det som vi sett innan denna. Lyfter vi exempelvis en lätt matkasse och sedan en 

tung så kommer den som var tung att uppfattas som tyngre än vad den egentligen är. Detta 

kan ju även ha med priset på varor att göra, ser konsumenten ett halsband för 100 kronor och 

sedan ser ett halsband som kostar 300 kronor kommer konsumenten tycka det är jättedyrt.33 

2.1.6 Knapphet 

På något sätt är det så att det vi inte kan få är det som vi vill ha allra mest, det spelar ingen roll 

vad det handlar om för grej utan det gäller allt. Det vi kan få när vi vill är inte lika roligt att 
                                                           
30 Cialdini, R B. (2005) 
31 Ibid. 
32 Ibid.  
33 Fexeus, H. (2008) 
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längta efter eller liknande. Säljare kan alltså ställa krav på att kunden måste bestämma sig här 

och nu om vilket beslut han ska göra för annars riskerar han att ge produkten eller tjänsten till 

någon annan.34 När säljare vill sälja produkter använder de sig ofta av att det är ”ett begränsat 

antal” för att få folk att köpa dem. I en butik som säljer filmer är det nästintill alltid så att 

filmerna är märkta med ”limited edition” för att få konsumenterna att känna att de måste köpa 

film nu. Disneyfilmerna brukar oftast bara finnas ”under en begränsad tid” eller så sägs det i 

trailern: ”endast på bio”. 35 

2.2 Kunder gör som andra kunder gör  

Påverkan kan ske genom att kunder ser hur andra kunder beter sig i vissa situationer. 

Forskning inom detta område har visat sig att människor tenderar att följa andra människor 

om: 

• Man är ovan vid uppgiften eller situationen 

• Situationen hanteras av personer som uppfattas som experter 

• Situationen hanteras av personer som är personligt viktiga för en  

• Situationen hanterar av personer som är lik en själv  

Denna punkt blir särskilt viktig för konsumenter då det handlar om nya produkter på 

marknaden. Då har kunden svårt att utvärdera produktens faktiska värde. Handlar kunder en 

ny produkt som precis kommit ut på marknaden finns det vissa upplevda risker med detta köp. 

Köper kunderna däremot en produkt som funnits på marknaden ett tag blir det oftast mer 

riskfritt att köpa produkten. 36 

 

 

                                                           
34 Laurelli, R (2007) 
35 Fexeus, H. (2008) 
36 Wanger, Pierre (2002) 
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2.3 Köpprocessen och Cialdinis faktorer  

Syftet med detta stycke är att skapa en egen teoretisk modell och kunna koppla ihop Cialdinis 

säljfaktorer med köpprocessen. Syftet är också att få en bra överblick över hur dessa två olika 

saker kan samspela för kunden när denne ska göra ett köp.  

 

Egen teoretisk modell: 

Köpprocessen skulle kunna kopplas ihop med Cialdinis teorier på följande sätt: 

 

2.4  Konsumenters modell inför köp  

Konsumenter som besöker olika butiker har nästintill alltid ett problem som de vill 

tillfredställa. Tillfredställning av ett problem görs då med hjälp av ett inköp. Men för att detta 

inköp ska äga rum måste konsumenterna veta om vilken butik de tänker besöka och vad deras 

köpsituation skall äga rum för att få behovet uppnått. Det handlar alltså om en process på fem 

olika steg som måste gås igenom37. Cialdinis faktorer kan kopplas till stegen i köpprocessen 

och därmed ge en förståelse om när faktorerna äger rum i en konsuments köpprocess. Dessa 

fem olika steg är:  

2.4.1 Behovsidentifikation 

Konsumenters behov uppstår när skillnaden mellan ett nuvarande tillstånd och önskat tillstånd 

kommer över en viss gräns. Informativa och transformativa köpmotiv delas in i olika behov. 

De informativa köpmotiven handlar om att komma ifrån det nuvarande tillståndet medan 

transformativa köpmotiv uppstår då konsumenter vill komma till ett önskat tillstånd.38  

                                                           
37 H, Mikael & B, Margareta (2010) 
38 Ibid.  
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2.4.2 Informationssökning  

När sedan ett behov har uppstått startar ett behov om att söka information om hur behovet 

skall uppfyllas. Informationssökning kan ske genom minnesbaserad- eller handlingsbaserad 

sökning.  I de fall där konsumenterna vet mycket om produkten som de är ute efter tar 

används den minnesbaserade sökningen, som innebär att använda sitt minne. Vet 

konsumenten mindre om den produkt som skall köpas görs en handlingsbaserad vilket innebär 

att hjälp från personal i butiken söks. 39 Informationssökningen kan kopplas ihop med 

säljknep som det ”sociala beviset” och ”kunder gör som andra kunder” som betyder att vi 

gärna kollar med folk i vår närhet innan vi beslutar oss för köp. Vi vill alltså veta vad andra 

tycker är rätt innan vi fattar våra beslut. Detta gäller ofta när det är dags att köpa en ny 

produkt som aldrig har köpts förut.40 Vid en informationssökning kollar man ofta med 

andra.41 

2.4.3 Alternativutvärdering  

I detta steg bearbetar konsumenterna den information de samlat in för att sedan kunna göra 

sitt köpbeslut. Här använder konsumenten olika utvärderingskriterier som ett hjälpmedel att 

sortera ut sådant som inte är relevant.42 Alternativutvärderingen kan man tänka sig koppla 

ihop med reciprocitet som också kallas tacksamhetsskuld. Om kunden känner 

tacksamhetsskuld för en säljare eller butik kan det lätt bli att kunden drar sig dit.43 Det kan 

också tänkas att alternativutvärdering kan kopplas ihop med sympati. Sympati menar Cialdini 

är när konsumenten tacka ja till en förfrågan från en person som de känner eller tycker om.44 

Därför kan det tänkas att konsumenter vid alternativutvärderingen väljer att handla hos någon 

person som de känner. Det kan även vara så att man väljer att handla det som säljaren tycker 

att kunden ska köpa om kunden anser att säljaren är sympatisk.  

2.4.4 Köp  

Konsumenterna väljer ofta sitt inköpsställe på samma sätt som valet av produkt, prisnivå, 

kvalité och egenskaper som är unika. Planering är något som påverkar hur konsumenterna 

använder köpprocessen. Det handlar framför allt om planerade inköp eller oplanerade, impuls 

inköp.45 Knapphet är en säljteknik som kan kopplas till detta då kunden gärna vill ha det som 

                                                           
39 H, Mikael & B, Margareta (2010) 
40 Cialdini, R B. (2005) 
41 H, Mikael & B, Margareta (2010) 
42 Ibid.  
43 Cialdini, R B. (2005) 
44 Ibid. 
45 Ibid 
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man inte kan få. Ofta används ”endast ett begränsat antal” för att få oss att fatta ett köpbeslut 

på en gång. Detta skapar många oplanerade köp för kunden.46 Då knapphetsprincipen äger 

rum i ett butiksbesök känner konsumenten ett måste att köpa produkten just nu då den kanske 

inte kommer finnas kvar imorgon när vi kommer tillbaka.    

2.4.5 Utvärdering efter köp 

Konsumenterna utvärderar om produkten som de köpt är något som de kan tänkas köpa igen. 

Det handlar alltså om hur nöjd konsumenten är med produkten och om de kan tänka sig att 

göra återköp.47 Här kan säljknep som reciprocitet ha en påverkan. Detta pågrund av att 

kunden vid utvärderingen känner en tacksamhetsskuld till butiken de handlade i och därför 

vill gå tillbaka. 

2.5  Modellens användning 
Modellen gjordes utifrån hur de olika säljteknikerna skulle kunna påverka köpprocessen. Vi 

valde att använda oss av köpprocessen just för att konsumenterna går igenom dessa steg när 

de konsumerar.  I och med denna egna sammanfattning, kan vi lättare se i slutsatsen om de vi 

tror verkligen stämmer överens med resultaten vi fick fram i undersökningen.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 H, Mikael & B, Margareta (2010) 
47 Ibid.  
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3.  Metod 

Denna del av rapport kommer att ta upp hur vi har gått tillväga för att göra vår undersökning 

och även varför vi valde att använda oss utav detta tillvägagångssätt. Vårt mål är att försöka 

ge läsaren en klar bild av hur trovärdig och giltig vår undersökning är.    

3.1 Ansats 

Vi valde att utgå från den kvalitativa undersökningsmetoden i vår rapport. Denna metod 

kännetecknas av öppna individuella intervjuer, observation och gruppintervjuer.48 Metoden 

valdes på grund av att vi tro att en kvalitativ undersökningsmetod får fram mer varierande 

svar. Då vi även använder oss av observationer i vår rapport gav det oss ytterligare skäl till att 

välja den kvalitativa undersökningsmetoden. Varför vi valde att gå djupare in på butiker och 

Home partyn var för att det kan vara intressant att se om påverkan skiljer sig markant i butik 

jämfört med Home partyn eller tvärtom.  

Vi valde att genomföra observationer på Home Partyn i hopp om att få se de olika teorierna i 

praktiken. Att det blev just smyckespartyn beror på att vi kände en säljare och detta gjorde att 

vi lättare kunde få följa med på hennes partyn och observera hur det kan gå till.  

Vi valde att genomföra intervjuer med konsumenter på grund av att det är ett smidigt 

alternativ till att få in bra svar på frågor. Efter att ha utformat relevanta frågor tog vi kontakt 

med tio konsumenter för att genomföra intervjuer. Fem av intervjuerna gjordes på det sättet 

att vi ställde frågor och individerna svarade. Intervjuerna skedde hemma hos de intervjuade då 

vi kände att det skulle bli mer avslappnat och då de intervjuade känner sig mer som hemma. 

Svaren vi fick från de intervjuade skrevs direkt ner på papper och fördes direkt efter intervjun 

in på datorn. Resterande fem intervjuer gjordes genom mejl där individerna fick frågorna och 

sedan fick skriva sina svar och skicka tillbaka till oss. Detta genererade i långa och bra svar, 

det märktes att individerna fick tänka efter ordentligt och fick utveckla sina tankar i svar.  

3.2 Insamling av data  

Vid rapportens början valde vi att fördjupa oss mer i den teori som är relevant för 

ämnesområdet. Detta för få bredare kunskaper om ämnet som vi kommer att sätta oss in i och 

skriva vår rapport om. Teorin som återfinns i rapporten kommer bli grunden för den 

empiriska undersökningens upplägg.  

Genomförandet av den empiriska undersökningen gjordes med intervjuer med tio 

konsumenter, även observationer på två smyckespartyn. Intervjun med konsumenter gjordes 

                                                           
48 Jacobsen, D I (2002) 
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för att få en bättre förståelse och uppfattning om hur konsumenter uppfattar säljarens 

påverkan i köpsituationer och observationen gjordes för att se hur mycket konsumenter 

påverkas av andra.  

 

Det finns ett flertal olika sätt att samla in data på. I vårt sammanhang har vi valt att använda 

oss av deduktiv datainsamling. Deduktiv datainsamling innebär att information samlas in om 

sådant som är relevant för rapporten och tar sedan reda på hur världen ser ut och sedan samlas 

empiri in om det relevanta ämnet för att se om det man har tagit reda på innan stämmer 

överens med verkligheten. 49 Litteratursökningen skedde genom sökningar på Värnamo 

biblioteks hemsida. Där fann vi alla de böcker som vi har använt oss av i teoridelen. 

Artikelsökningen skedde genom Skövdes högskolebibliotek på internet. Här har vi sökt på 

relevanta ord som har med påverkan att göra. Nackdelen med att använda deduktiv 

datainsamling kan vara att den information som söks och som verkar relevant för rapporten 

tenderar att ge förväntningar som vi hade när undersökningen inleddes.50 

Vi valde att leta reda på teorier som vi ansåg skulle tillföra mer till vår studie och även när vi 

skulle göra vår empiri.  

Utöver teorier och artiklar har vi även valt att genomföra observationer och intervjuer med 

konsumenter för att samla in information som berör det valda ämnet.  

3.3 Observation 

Vid en observation betraktas människors beteende i olika situationer samtidigt som det 

noteras vad det är som händer.51 Vi deltog på två Home Partyn där det såldes smycken. På det 

ena party var det tretton deltagare och på det andra var det åtta. Alla var kvinnor. Vid 

observationstillfällena i vår studie samarbetade vi med försäljaren och bestämde innan vilka 

smycken vi skulle bära och vilka försäljaren skulle marknadsföra extra mycket för att se om 

det påverkade kunderna något. Alla kunder på partyt fick veta att vi var med för att vi gör ett 

arbete men de fick inte veta vad det handlade om. Under hela kvällen antecknade vi vad som 

hände och vad kunderna gjorde. Efter observationen kollade vi med försäljaren om det som vi 

marknadsfört extra hade sålts mer än det andra och hur hon uppfattat att kunderna påverkat 

varandra. Alla deltagare handlade något under kvällen och det som marknadsförts lite extra 

sålde lite bättre än de andra. Direkt efter försäljningsmötet så skrev vi ihop våra anteckningar 

till en text för att få med allt som vi upplevt under kvällen.   

                                                           
49 Ibid. 
50 Jacobsen, D I (2002)  
51 Ibid.  
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Vi valde att inte observera i butiker då vi ville se om man påverkades mer av det som visades 

upp och som vi bestämde att vi skulle ha på oss. Vi hade även från början inte tankar på att 

observera i butiker då vi anser att det är svårt att observera om man påverkas av något i en 

butik. Vi kände också att det inte var det som vi ville lägga tid på och istället kunna 

koncentrera oss fullt på att observera på Home Partyn och att göra intervjuer.  

3.4 Val av undersökningsenheter  

Det är inte möjligt att undersöka alla de enheter som vi skulle vilja undersöka. Ofta sätts en 

gräns på tjugo personer att intervjua. 52 Vi valde att intervjua tio personer, varav två var män 

och resten var kvinnor i åldrar mellan 20-65 år. Varför vi valde att intervjua konsumenter som 

var över tjugo år var på grund av att det är erfarna shoppare och har upplevt det mesta. Vi 

ville ha konsumenter i olika åldrar för att få en inblick om åldern kanske skulle ha en 

betydelse för uppfattandet av påverkandet i säljsituationer. Vi valde att endast intervjua 

konsumenter som bodde i Värnamo kommun då vi på ett smidigt sätt sållade bort en hel del 

andra personer som kunde varit lämpliga för intervjun.  

 

Intervjuerna skedde efter det att vi hade sammanställt ett antal frågor och vi valde att intervjua 

konsumenter som vi kände.  Att ha en relation med människorna vi intervjuade visade sig 

vara bra då det på det sättet kunde bli en mer diskussion och inte bara frågor och svar.  

Fördelningen mellan man och kvinnor som intervjuats gick inte att göra något åt då många av 

de männen vi frågade inte ville bli intervjuade. Det var kvinnorna som kände att de kunde 

svara på frågorna och var intresserade av ämnet.  

3.4.1 Observationstekniker 

Det finns viktiga val som måste göras innan påbörjandet av en observation. Vi redovisar 

nedan vilka val som vi anser är relevanta för vår studie: 

Vår observation skedde både dold och öppen. Vi berättade för våra undersökningsenheter i 

observationen att vi skulle observera men vi sa aldrig vad vi var ute efter. Om vi däremot talat 

om för enheterna vad det var vi var ute efter hade det resulterat i att många hade ändrat sitt 

beteende för att få det se annorlunda ut än vad det egentligen är.53 I vår observation valde vi 

att satsa på en deltagande observation. Detta för att vi skulle se om våra enheter påverkades 

av de smycken som vi hade på oss under kvällen. Vi valde att inte försöka påverka våra 

enheter så mycket och ta stor plats under kvällen, detta för att observera om enheterna 

                                                           
52 Jacobsen, D I (2002) 
53 Jacobsen, D, I (2002)  
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påverkades av vad vi hade på oss för smycke. När det gäller tidpunkter som vi väljer för 

observationstillfällena kan de få stora konsekvenser för vad vi kommer att få se. Vissa tider på 

året är mer lugna än andra. 54 Vi valde att utföra observationerna på vårkvisten då personer är 

hyfsat lugna och samlade. När det gäller hur länge vi ska utföra observationen valde vi att 

sätta en gräns på ca en timma. Används långa observationer får vi med olika tidpunkter och vi 

kommer att observera fler relationer.55 Men vi valde att utgå med en timme då det är först när 

enheterna kommer till plats som man är upprymd och nyfiken på vad som kommer att visas 

och kanske påverkas man mer av andra då?  När det gäller tillgång till dem vi ska observera 

tog vi kontakt med försäljaren någon vecka innan observationen skulle äga rum och frågade 

om lov för att observera ett smyckesparty. Sen när vi kom till plats berättade vi för enheterna 

om vårt projekt. Får man inte godkännande att observera kan risken bli att informationen som 

samlas in inte går att lita på.56 Den sista punkten handlar om hur vi ska dokumentera de vi 

observerar. I vårt fall valde vi att använda oss av block och penna detta för att inte dra till oss 

alltför stor uppmärksamhet. Tekniska hjälpmedel kan utlösa onormalt beteende hos 

undersökningsenheter.57  

3.5 Resultatets tillförlitlighet  

För att uppnå bra relevans har vi i vår rapport noga genomfört interjuver och observationer. 

Då intervjuerna skedde öppet och med personer vi kände sen tidigare gör det att relevansen 

blir mer trovärdig då vi litar på varandra. Observationernas tillförlitlighet är väldigt hög i det 

avseende vi själva har observerat hur konsumenterna påverkas av varandra. Detta då vi under 

hela observationen var med och deltog aktivt i själva Homepartyt. Därför såg vi på nära håll 

hur vi påverkas av varandra och hur säljaren arbetade för att få kunder att göra mer köp.  

Genom att vi observerade två Home Partyn fick vi även bekräftelse på hur de olika 

säljfaktorerna kan påverka konsumenterna att göra köp och även vad det är som påverkar i en 

köpsituation. Vi kunde sedan verifiera våra intervjusvar med det som vi har observerat på 

Home Partyna för att se skillnader och även likheter. I och med att våra tolkningar stämde bra 

med de svar vi fick fram under intervjuerna kan vi verifiera att resultatet är tillförlitligt.  

                                                           
54 Jacobsen, D, I (2002) 
55 Jacobsen, D, I (2002) 
56 Ibid.  
57 Ibid. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultatet vi fått fram från våra intervjuer och 

observationer. Målet är att på ett tydligt sätt visa vad konsumenter har för uppfattning av 

påverkan och säljare. Även att visa hur människor påverkar varandra på homepartyn. För att 

läsaren ska kunna följa texten på ett bra sätt har vi valt att första skriva empiri för 

intervjuerna och sedan om observationerna på Home Partyn.  

 

4.1 Konsumenters syn på säljteknikerna i butik 

4.1.1 Kundpsykologi 

Det var svårt för de intervjuade att veta om säljarna i butik kan tillräckligt mycket om kunders 

beteende. Många tyckte det berodde lite på vilken butik och vilken säljare det handlar om och 

menade att vissa är bättre än andra. Många trodde att säljarna hade brist på utbildning inom 

detta område och trodde att de kanske lärde sig ju mer de jobbade.  

 

De flesta intervjuade ansåg att trevligt bemötande och en välorganiserad butik kan göra att 

kunderna känner att de vill komma tillbaka. En del trodde också att detta gör att man får ett 

gott rykte och lockar därför ännu mer kunder. Någon tyckte även sociala medier är ett bra sätt 

att marknadsföra sig på då många idag ägnar mer tid på internet. Vissa ansåg att genom att 

erbjuda gåvor och sådant som inga andra butiker har så skapar man det lilla extra som ger en 

nöjd kund. 

 

Att säljaren påverkar oss hela tiden även fast vi kanske inte tror det svarade nästan alla 

intervjuade. Påverkningen görs genom säljarens beteende och är en säljare väldigt 

serviceinriktad så blir det automatiskt att de bemöter kunderna på ett bra sätt och påverkar på 

en gång kunden. 

 

I frågan om kunder visste om några försäljningstekniker som säljare kan använda sig av så var 

det inte många som visste om några. Däremot trodde man att merförsäljning är en teknik som 

många använder sig av. Vissa trodde att trevligt bemötande kunde ha en viss påverkan för att 

en kund då litar mer på en säljare, detta kunde då leda till mer köp.  

 

När kunderna ska handla vill de att säljarna ska vara ärliga och hjälpsamma. Kunderna vill att 

säljaren ska vara kunnig inom sitt område och erbjuda det bästa de har som de anser passa 
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kunden. De intervjuade ansåg hellre att en säljare tar fram ett par jeans i taget än att slänga på 

kunden en massa olika.  

4.1.2 Reciprocitet 

Att en säljare ger kunderna en gåva när de kommer in i butiken skulle för många uppfattas 

som positivt. En del skulle fundera på varför man fick en gåva och kanske tycka att det var 

lite konstigt. Nästan alla trodde att man skulle känna sig ”tvingad” att köpa något för att inte 

verka otacksam.  

4.1.3 Smicker  

Kunderna anser att man blir mer påverkad till att köpa en vara om säljaren anser att den passar 

kunden bra. Detta på grund av att man litar på en säljare som jobbar inom ett visst område och 

därför borde kunna detta. Många har kanske dåligt självförtroende och att då få höra att 

kläderna man provade sitter perfekt gör att man blir glad och detta påverkar till köp.  

4.1.4 Likhet  

När man handlar av en säljare som man känner samhörighet med och som nästintill har 

samma åsikter och så vidare, anser de flesta konsumenterna att det blir roligare att besöka 

butiken. De flesta tror att man påverkas positiv av detta då man våga uttrycka sina åsikter till 

säljaren mer. Detta kan göra att man kanske uttrycker sina åsikter mer då man tycker samma 

om någonting.  Dock tror de flesta att man inte påverkas till att göra fler köp men att man 

kanske får mer inspiration av en säljare som har samma stil som en själv.  

4.1.5 Sympati 

När man handlar av någon man känner skapar det en trygghet för de kunder som vi 

intervjuade. De menade att de litar ju på denna person och tror inte att de skulle lura på dem 

varor som man egentligen inte vill ha eller inte passar. Om man känner personen så blir det 

inte så ”säljigt” utan man kan prata mer och slappnar av.  

4.1.6 Knapphet 

Om kunderna blir nekade att hänga undan ett reaplagg som det bara finns ett fåtal kvar av 

reagerade kunderna lite olika. Ungefär hälften skulle bli tjuriga och få känslan av att de inte 

vill sälja plagget till dem. Någon hade förstått i och med att det faktiskt var ett reaplagg. Om 

det är ett bra pris hade många utan tvekan köpt det på en gång när de blir nekade att hänga 

undan det.  
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4.1.7 Kunder gör som andra kunder gör  

Andra människor i en butik påverkar de intervjuade kunderna ganska mycket. Många trodde 

att man kanske har dålig självkänsla och därför kolla mycket på hur andra kunder gör. Det 

kan handla om att man ser en person med en bra klädstil som gör att man köper liknande 

plagg eller att säljaren i butiken har snygga kläder och då blir man påverkad av det. 

4.1.8 Sociala bevis  

Om man är ute och handlar med sina vänner så blir de flesta påverkade i den meningen att de 

måste fråga vad vännerna tycker om till exempel kläderna. Många tyckte att man köper saker 

som man kanske aldrig köpt annars. Nästan alla tyckte det är trevligare att handla med sina 

vänner och att man litar på vad de säger. Någon tyckte att man inte längre kan bestämma själv 

utan måste fråga sina vänner om deras åsikter. 

4.1.9 Auktoritet 

Att ha kändisar eller doktorer i en reklam anser alla intervjuade påverkar kunderna till att 

tycka om produkterna och köpa dem. Kändisarna är för många något som man ser upp till och 

om dem är med i en reklam medför det att man också vill ha den produkten. Vissa ansåg att 

det var bra marknadsföring att använda sig av kändisar och doktorer. Om doktorer eller 

forskare är med i en reklam så litar man på att den produkten måste vara bra och hälsosam för 

oss.  

4.1.10 Fysisk attraktivitet 

Om kunderna tycker säljaren är attraktiv påverkade det de flesta intervjuade negativt. Detta 

pågrund av att man skulle bli nervös och en aning obekväm av att får hjälp av en säljare man 

tyckte var attraktiv. Om säljaren är attraktiv eller inte har ingen påverkan till att köpa mer 

eller mindre saker i den butiken. Någon tyckte att attraktiva säljare inte hade någon större 

påverkan.  

4.1 Säljtekniker på Home Party 

4.2.1 Sociala bevis  

Kunderna påverkade varandra väldigt mycket. Även fast de inte uppfattade det så var de 

tvungna att fråga varandra eller säljaren vad de tyckte innan de kunde bestämma sig. Säljaren 

fanns hela tiden nära tillhands för att hjälpa till om det var något. Säljaren hade under 

observationerna på sig smycken, olika varje gång, ur de kollektioner som hon säljer, detta för 

att kanske påverka kunderna till att köpa dessa smycken. På de observationerna som gjordes 
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så kände säljaren redan de flesta av konsumenterna, några av dem hade hon aldrig träffat 

innan.  

 

Det första säljaren gör är att berätta vem hon är och varför hon säljer just dessa smycken som 

hon gör. Hon berättar även att ju mer kunderna köper desto mer rabatt får värdinnan. Hon 

berättar även om att hon kommer lotta ut ett smycke till någon av dem som köper en vara.  

Därefter börjar säljaren att berätta om smyckena, lite information om varje och visade även 

olika kombinationer som man kan ha och använda. Hon visar att en del halsband faktiskt i 

själva verket är tre halsband och visar även de halsband och armband som hör ihop som en 

serie. Säljaren har redan en del av smyckena på sig men hon tar även på sig vissa av de andra 

hon visar för att kunderna verkligen ska kunna se hur det blir på. Kunderna frågade under 

tiden om det var något de undrade över. Efter att ha förklarat lite om varje smycke var det 

dags för kunderna att få ”klämma och känna” på dem. I början var de flesta ganska tysta när 

de väl fick börja testa smyckena. Alla var som i sin egen bubbla. Men sen efter ett tag började 

kvinnorna på observationerna att slappna av och pratet blev högljut. Många provade nästan 

allt medans några visste ganska fort vad det var de ville ha för något. Många konsumenter 

trängdes framför spegeln och många frågade varandra om hjälp och råd när det gällde vilket 

smycke de skulle välja eller hur de skulle kombinera halsbandet med berlockerna som fanns 

till. 

 

På observationerna bjöds det på fika, detta visade sig dock få vänta för kvinnorna var väldigt 

upptagna med att prova och kolla. Det var först efter ett tag som kunderna kunde släppa 

smyckena och sätta sig och fika och prata med varandra. En del hade redan innan fikat beställt 

sina varor medans några var tvungna att ta en paus med fika innan de kunde bestämma vilka 

smycken de faktiskt ville beställa. Några ångrade sig eller la till något mer som de kommit på 

att de ville ha.  

 

Samtal med säljaren visade att under alla observationer så hade de smyckena som säljaren 

haft på sig sålt lite mer än de andra som hon inte visade det där lilla extra.  
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5 Analys  

I denna del av rapporten kommer den information som vi samlat in med hjälp av intervjuer 

och observationer att analyseras och jämföras med de relevanta teorierna. Syftet är att kunna 

se hur teorierna stämmer överens med intervjuerna och observationerna. Vi har valt att dela 

in analysen efter Cialdinis faktorer och under varje del analysera både butik och Home 

Party.  

5.1 Kundpsykologi  

Enligt teori så handlar kundpsykologi om att lära sig mer om kundernas beteende.58 

Konsumenterna ansåg att säljarna inte hade tillräckligt med utbildning inom detta område. De 

trodde att säljaren utvecklade kunskap om kundbeteende ju längre de jobbade. 

Konsumenterna trodde att säljarnas kunskaper om kundbeteende varierar lite från butik till 

butik då vissa butiker ägnar mer tid åt att utbilda sin personal.  

 

Säljaren har sålt smycken ganska länge och har alltså sålt på en del Home partyn. Detta kan 

göra att hon under tiden lärt sig hur kunderna brukar reagera på olika säljknep och hur hon 

ska bete sig för att det ska bli ett bra party. Säljaren har själv upptäckt att kunderna ofta köper 

de smyckena hon har på sig under kvällen vilket tyder på att hon har lärt sig lite om kunderna 

under den perioden hon sålt.   

 

I och med att det inte är så lätt att se på en observation hur kundpsykologi påverkar 

konsumenterna är det ganska svårt att jämföra dessa två olika köpsituationer med varandra. 

Men något som man kan jämföra är att under intervjuerna fick vi fram att kunderna trodde att 

en säljare i butik lärde sig kundernas beteende allt efter som de jobbade. Så kan det även vara 

på Home Partyn där säljaren kan lära sig efter ett tag vilka repliker som funkar för att fånga 

kundernas intresse.  

5.2 Auktoritet 

Butik: 

Ett bra marknadsföringsknep är att använda sig av kändisar eller doktorer i sin reklam för att 

skapa auktoritet.59 De intervjuade konsumenterna trodde att en kändis eller en doktor i 

reklamen skapade mer köp då man idag ofta ser upp till kända människor och människor som 

                                                           
58 Wanger, Pierre (2002) 
59 Ibid. 
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man sett förut. Några konsumenter menade att människor idag gärna vill se ut som kändisarna 

och då är det jättebra att använda dem som ett marknadsknep. När det är en doktor med i 

reklamen tar kunder förgivet att det är något bra som säljs.  

 

Observation:  

Under observationerna fanns det inget att koppla till auktoritet. Företaget som tillverkar 

smyckena använder sig inte av någon kändis eller liknande för att marknadsföra dem.  

 

Jämförelse: 

Det är ganska svårt att jämföra auktoritet från något som man inte har två vinklar ifrån. Det 

finns säkert företag som säljer genom Home Party som använder sig av kändisar eller 

doktorer för att styrka sitt varumärke. Det företaget som vi observerade körde mer på det 

enkla och behövde kanske inte använda sig av något extra för att styrka deras märke.  

5.3 Kontrastprincipen  

Observation:  

Kontrastprincipen handlar om att vi jämför olika varor eller saker vi sett. Ett exempel kan 

vara priset på varor, en kund kan kolla på en kjol som kostar 100 kronor och går sedan vidare 

till nästa kjol som kostar 300 kronor, den senare kjolen kommer då att uppfattas som dyr. 60 

Kunderna på observationstillfällena la alla märke till att det var så billigt. Alla hade sedan 

tidigare erfarenheter från homepartyn att det var väldigt dyrt. Detta gjorde att kunderna blev 

glatt överraskade när det på detta party var billiga saker där en vara kostade mellan 20-300 

kronor.  

5.4 Knapphet 

Butik:  

Det vi inte kan få är det som vi vill ha allra mest och de man kan få när man vill är inte lika 

roligt att längta efter. 61 I en köpsituation kan alltså säljaren ställa krav på dig som kund att du 

måste bestämma dig här och nu hur du ska göra då det endast finns exempelvis ett x antal 

kvar av just ett plagg annars riskerar han eller hon att ge produkten till någon annan. 62 När 

det gäller rea sortiment är det oftast så att det handlar om ett fåtal varor. De intervjuade skulle 

reagera lite olika på detta om de frågade om det fick hänga undan ett reaplagg till 

                                                           
60 Fexeus, H. (2008) 
61 Laurelli, R (2007) 
62 Laurelli, R (2007) 
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nästkommande dag och blivit nekade. Nästan hälften av de intervjuade skulle få känslan av att 

säljaren inte ville sälja plagget till dem och därmed bli tjuriga. En annan intervjuade hade 

förstått att det inte gick då det var ett reaplagg medan de andra inte hade tvekat en sekund 

utan köpt plagget på en gång om det var ett bra pris. När det gäller rea produkter använder sig 

de flesta försäljare sig av att de endast finns ett begränsat antal, just för att påverka kunderna 

till att köpa reaprodukten direkt. 63 

 

Observation:  

Under observationerna var inte knappheten något problem då man beställer alla varor från ett 

centralt lager. Under de observationer vi var med på så var det heller inte några varor som det 

bara fanns en av eller likande så att knappheten kunde påverka kunderna i deras köp är ganska 

osannolikt.  

 

Jämförelse:  

Att veta om knappheten påverka även på Home Party är ju som sagt ganska svårt att svara på. 

Men de kunder som går i en butik kanske även besöker ett Home Party någon gång. Om de 

reagerar på ett sätt i en butik, varför skulle de då reagera på ett annorlunda sätt på ett Home 

Party. 

5.5 Reciprocitet 

Butik:  

De intervjuade konsumenterna kände att man blir påverkade väldigt mycket av en butik som 

erbjuder kunden en gåva. Teorin säger att människan påverkas till att vilja ge tillbaka om man 

får något av någon annan.64 Några konsumenter höll med om detta och menade att de kände 

sig tvingade till att köpa något. En del tyckte att det vore att konstigt att få en gåva och skulle 

på en gång bli misstänksamma och börja fundera på om butiken ger gåvor endast för att 

konsumenterna ska känna skuld och handla.  

 

Observation:  

Kvinnorna på observationerna visste om att värdinnan skulle få rabatt beräknad på det som de 

handlade. I frågan om reciprocitet kan det vara så att kvinnorna handlar för sig själva men 

                                                           
63 Fexeus, H. (2008) 
64 Cialdini, R., (2005) 



 

Sida 28 av 42 

 

även för att värdinnan ska få rabatt, hon har ju faktiskt bjudit dem till sitt hem och bjuder dem 

även på fika.  

 

Jämförelse:  

I en butik kan kunderna ana oråd eller börja fundera på varför man fick den där gåvan, de kan 

även känna att nu måste de ju handla något. På ett Home Party kan det säkert bli så att 

kunderna känner en tacksamhetsskuld till värdinnan och därför handlar. Situationerna är 

ganska lika men ändå olika då man på ett Home Party känner värdinnan och har 

förhoppningsvis inget emot att denne får något extra om man handlar.  

5.3 Sociala bevis  

Butik:  

I en köpsituation har det visat sig att vi blir påverkade av andra människor till att antigen göra 

ett köp eller att avstå.65 Innan man beslutar sig för att köpa försöker man ta reda på vad andra 

tycker om produkten.66 De flesta intervjuade tyckte det var bättre att handla i grupp då man 

fick höra vänners åsikter och uppfattningar om en viss produkt vilket gjorde köpbeslutet 

mycket lättare. Någon tyckte att de ofta köpte produkter när de handlade med sina vänner som 

de kanske aldrig skulle köpt annars.  

 

Observation:  

Det sociala beviset visade sig vara en stor påverkningsfaktor under observationerna. 

Kvinnorna som var med under de homepartyn vi var med på visade sig vara tvungna att kolla 

med de andra kvinnorna vad de tyckte att de passade i. Det pratades en hel del och många 

frågade de andra om hjälp för att de själva inte kunde bestämma sig.  

 

Jämförelse:  

I dessa två olika köpsituationerna är ändå det sociala beviset ganska likt. Kunderna kollar på 

var de andra kunderna kollar på innan de själva bestämmer sig för vad de ska ha. Självklart 

kan det variera lite från person till person, någon måste ju även vara den som tittar på en vara 

först.  

                                                           
65 Luo, X. (2005) 
66 Cialdini, R., (2005) 
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5.6 Sympati 

Butik:   

Sympati är en försäljningsteknik som säljare vanlig utnyttjar i olika säljsituationer. Kunden i 

butiken handlar olika mycket beroende på sympati. 67 Detta handlar alltså om att man säger ja 

till en förfrågan från en person som vi känner eller som vi tycker om. 68 De intervjuade 

konsumenterna ansåg att det skapar en trygghet att handla av personer som vi känner igen. 

Detta för att man litar mer på personen och i en säljsituation hade det inte blivit så säljigt som 

det kanske hade blivit om vi hade handlat av en person som vi inte känner och som endast 

säljer för att tjäna pengar.    

 

Observation:  

På observationerna var nästan alla kunder bekanta med säljaren. Nästan alla visste i alla fall 

ungefär vem säljaren var. Detta kan ha påverkat kunderna till köp, de visste vem det var de 

handlade av och förstod att hon inte skulle lura på dem saker som är dåliga eller liknande.  

 

Jämförelse:  

Sympati är ganska likt inom båda säljmiljöer. Kunder handlar hellre av någon de känner för 

att denne då kanske inte försöker sälja något till dig som du inte vill ha eller lurar dig på något 

annat sätt. Både i butik och på Home Partyn finns det självklart människor du inte känner, 

men om någon du känner och litar på finns i närheten kan det vara så att du dras till denne.  

 

Att visa sympati kan självklart användas av personer som vill få främlingar att gå dem till 

mötes. 69 De intervjuade ansåg att om säljarna var ärliga och hjälpsamma uppskattades det 

mer. Att säljaren även är kunnig inom sitt ämnesområde och erbjuder kunden de bästa är 

väldigt bra om man ska väcka sympati då det ger en positiv bild av säljaren.  

Som vi läste tidigare i rapporten finns det vissa sätt att väcka sympati på:  

5.6.1 Fysisk attraktivitet  

Butik:  

Attraktiva människor har en tendens att plocka fram våra bästa sociala egenskaper. 70 Säljare 

kan just använda sig av detta i en säljsituation genom att kunden ska få en fysisk attraktivitet 
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68 Cialdini, R B. (2005)  
69 Cialdini, R B. (2005)  
70 Wanger, Pierre (2002 
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till säljaren och få en positiv inställning till köpsituationen. 71 

Några av de intervjuade ansåg att om en säljare var attraktiv påverkar detta dem negativt i en 

butikssituation. Detta för att de blir nervösa och hamnar i en obekväm situation där de inte 

vågar fråga den attraktiva säljaren om hjälp och så vidare. Men de intervjuade ansåg också att 

man inte påverkades av att köpa mer eller mindre saker hos den attraktive säljaren.  

Medan de andra intervjuade ansåg att attraktiva säljare inte hade större påverkan på dem i 

köpsituationer.  

 

Observation:  

Den fysiska attraktiviteten var svår att identifiera på observationerna. I och med att det inte 

var samtal om det som hände på partyt så kan man inte heller komma in på detta. På de partyn 

vi besökte var de ju endast kvinnor som deltog i och man kan tänka sig att kvinnorna kände 

sig ganska bekväma med varandra och att den fysiska attraktiviteten inte spelade någon roll i 

deras köp. 

 

Jämförelse:  

Den fysiska attraktiviteten kan som man ser spela lite olika i människors köpsituationer. Om 

det är någon av det motsatta könet kan köpsituationen bli lite jobbig. På Home Partyn som vi 

besökte var det bara människor av samma kön och kanske gjorde det att de kände sig tryggare 

än om det varit manliga med också.  

5.6.2 Likhet  

Butik:  

Sympati kan även väckas genom likhet. Vi människor tycker om personer som liknar oss.72 

Har en säljare samma åsikter och så vidare så tror de flesta konsumenterna att man påverkas 

positivt i en köpsituation då man vågar säga vad man tycker och tänker om ett visst plagg etc. 

De tror även att de kan bli mer inspirerade av en säljare som har samma åsikter, egenskaper 

som dem. De flesta intervjuade anser dock att man inte blir mer påverkad av att handla av en 

säljare som man har en samhörighet med. Konsumenterna skulle även tycka det var roligt att 

komma tillbaka till en butik där man ha en samhörighet med säljaren.  

 

 

                                                           
71 Cialdini, R B. (2005) 
72 Cialdini, R B. (2005) 
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Observation:  

Under en observation vi gjorde kände säljaren alla konsumenter ganska väl. Både säljaren och 

konsumenterna är med i kyrkan och delar därför samma åsikter angående religion. Att de 

därför lever på ett liknande sätt kan ha påverkat konsumenterna till att köpa av just denna 

säljare och inte av någon annan som de inte vet något om.  

 

Jämförelse:  

I butik och på Home Partyt kan det vara så att man känner sig mer avslappnad när det är 

någon som man känner likhet till. Men det betyder absolut inte att du handlar mer av just 

denna säljare. Man kan tänka sig att man hellre köper en vara av någon man ändå känner 

någon sorts likhet till.  

5.6.3 Smicker  

Butik och observation:  

Ett annat sätt enligt teori att använda sig av för att väcka sympati är genom smicker. Vi 

människor är oerhört svaga för smicker. 73 De intervjuade ansåg att man blir mer påverkad av 

att köpa en vara då säljaren intygar att de plagg som provas sitter bra. Att man blir påverkad 

handlar ju även om att säljaren jobbar som säljare i butiken på grund av att han eller hon kan 

detta och de vet vad som sitter bra eller dåligt. De intervjuade ansåg också att de ibland kan 

ha dåligt självförtroende när de är ute och provar kläder. Men att då får höra av en säljare att 

de sitter bra gör att man blir glad och detta påverkar köpet. Enligt teori kan detta ge en effekt 

på att säljare ofta lurar kunderna för att endast vinna köparens pengar. 74 Detta kan ha 

påverkat kvinnorna på observationerna då säljaren var ganska duktig på att tala om för 

kunderna att smyckena passade dem. Säljaren var också bra på att hjälpa dem hitta smycken 

som passade ihop eller liknande. Smicker kan ha påverkat kunderna till att köpa tackvare att 

säljaren var duktig på det, även om hon menade vartenda ord.  

 

Jämförelse:  

Smicker påverkar säkert till köp både i butik och på Home Party. Som människa är man ofta 

ganska osäker på sig själv och att någon bekräftar en gör en glad och då blir man automatiskt 

påverkad av just denna människa. I butik blir man glad av att höra att kläderna passar och så 
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är det säkert också på ett Home Party även om man under en observation inte kan se om det är 

på grund av smickret som de köper varan.  

5.6.4 Kontakt och samarbete  

Observation:  

Människor tycker om sådant som de sett innan, alltså igenkänning. Har en köpare sett en 

säljare många gånger kommer det antagligen att påverka köparens beslut positivt.75 Under 

observationerna var det så att säljaren sedan innan kände många av konsumenterna. Detta kan 

ha gjort att konsumenterna hade en så kallad igenkänning till säljaren och därför tycker om 

henne som person. Om då teorierna stämmer så kan det ha påverkat dem till positiva 

köpbeslut och de har då handlat av just denna säljare när hon höll i smyckespartyna.  

5.7 Kunder gör som andra kunder gör  

Butik:  

Påverkan till ett köp kan handla om att man tittar på hur andra kunder beter sig och vad andra 

kunder tittar på i vissa köpsituationer. Handlar man en produkt som man ser att många andra 

kollar på blir det en bekräftelse på att denna produkt är något att ha, alltså man tar ingen risk 

genom att köpa produkten utan man vet att den är eftertraktad exempelvis. 76 De intervjuade 

blev påverkade av andra kunder i butiker. Många ansåg att det hade att göra med en dålig 

självkänsla och därför kollade de på vad andra i butiken köpte och provade. De handlade 

också om att en säljare kanske hade på sig en snygg outfit som de intervjuade blev 

intresserade av och även andra människors klädstil i butik.  

 

Observation:  

De kvinnor som var med på observationerna kollade även om de inte tänkte på det på 

varandra. Det märktes ganska väl att kvinnorna kunde testa något som passade bra på deras 

väninna. Även det som säljaren hade på sig visade sig påverka konsumenterna då man senare 

kunde se att de smyckena sålde mer än de andra.  
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Jämförelse:  

Kunder blir ganska likt påverkade i de olika situationerna av vad andra människor gör. Det 

spelar antagligen ingen roll vart man är för någonstans utan man kommer alltid att behöva 

veta vad andra tycker.  
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6  Slutsats 

I denna sista del av rapporten kommer vi att ta upp våra slutsatser som vi har fått fram 

genom analysering av teori och empiri.  

 

Den övergripande frågan som vi tog ställning till och som vi ville besvara var;  

Hur skiljer sig säljteknikerna utifrån den miljö som konsumenterna befinner sig i?  

 

Det har under intervjuer och observationer visat sig att påverkansfaktorer påverkar olika 

beroende på vilken situation man befinner sig i. Vi har här valt att visa upp de faktorer som vi 

ansåg hade störst påverkan i butik och på Home Party.  

 

6.1  Butik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovsidentifikation, informationssökning, alternativ utvärdering, köp, utvärdering efter köp 

Som vi kan se i modellen ovan är det tre faktorer som vi anser påverkar konsumenterna i 

butik mest.  

När det gäller det olika säljteknikerna så uppstår dem olika i konsumenternas köpprocess. De 

säljtekniker som påverkar de intervjuade konsumenterna mest i en butik är, påverkan av 

andra, sympati och reciprocitetsregeln. När det gäller påverkan från andra så försöker 

konsumenterna ofta ta reda på vad andra tycker och tänker om en viss produkt innan dem 

bestämmer sig för att köpa denna. Detta tror vi beror på att konsumenterna vill få en 

bekräftelse på att det som köps är något att ha så de inte köper de i onödan och sedan tycker 
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ingen det är fint. Sympati var något som vi märkte påverkade konsumenterna stort. Självklart 

är det trevligt att handla av någon som man känner då vi får mer samtycke och kan bolla med 

olika tankar om en produkt. Även reciprocitet var en mycket stor påverkansfaktor som 

påverkade. Vi vill ju gärna återgälda sånt som vi tar emot. Alla har nog någon gång blivit 

utsatta för detta och känslan av att inte ge tillbaka gör att vi får skuldkänslor.  

 

Modellen visar också köpprocessen och det kan tänkas att påverkan från andra spelar in i 

fasen informationssökning. Detta då kunderna kollar med sina vänner och vad de tycker när 

konsumenterna vill köpa en ny produkt som de aldrig köpt innan. Detta är något som vi själva 

känner igen oss i och tror verkligen att det är en stor påverkan om man köper en produkt eller 

inte. Sympati kan påverka kunderna i steget alternativutvärdering, detta pågrund av att 

kunderna gärna handlar av personer som de känner. För vår del innebär det en trygghet att 

handla produkter av en bekant, detta för att man litar på personen och känner sig 

förhoppningsvis inte lurad efter köpet. Reciprocitet ansåg vi kan påverka både i alternativ 

utvärderingen och utvärdering efter köp. När det handlar om att välja ett alternativ kan 

reciprocitet påverka till att man väljer den butiken som kunden har bäst minnen ifrån. Kanske 

har kunden fått en gåva i den butiken innan. Det kan också vara så att en kund väljer den 

butiken som har skickat ut rabattkuponger och dem vill man ju gärna utnyttja. Reciprocitet 

kan ju också påverka vid utvärdering efter köp. Skulle vi handla i en butik och få med en liten 

gåva i påsen skulle vi bli glada och känna att vi gärna går tillbaka igen.  

6.2  Home Party 
 

 

 

 

 

 

 

 

Behovsidentifikation, informationssökning, alternativ utvärdering, köp, utvärdering efter köp 
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Som vi kan se i denna modell har vi tagit fram de tre faktorer som vi anser påverkar mest på 

ett Home Party.  

När det gäller det sociala beviset såg vi på Home partyna att det påverkade konsumenterna 

mycket. Detta då konsumenterna frågade varandra om hjälp och råd inför vad de skulle köpa. 

Här vi kan vi tycka att det har en stor betydelse om andra tycker om det vi tänker köpa. När 

man har människor nära till hands blir det automatiskt så att man frågar de först innan man tar 

ett beslut. Smicker var något som vi såg hade stor påverkan på konsumenterna på Home 

Partyna. På ett Home Party kommer oftast många därför har man lättare att få smicker för 

något man tycker om. Skulle vi vara konsumenter på ett Home Party hade vi påverkats om 

säljaren tyckte att de vi provade passade oss. När det gäller reciprocitet handlar det på Home 

partyn om att man vill gengälda värdinnan. Då man ofta besöker ett Home Party där man 

känner värdinnan blir det lätt att man känner skuldkänslor. Detta kanske för att värdinnan får 

mer rabatt ju mer vi köper under kvällen. Men även det faktum att någon har bjudit hem oss 

och bjuder oss på fika gör att man känner skuldkänslan. Vi har också varit på Home Partyn 

och känt den känslan av att man måste köpa något för att någon har bjudit hem oss till sitt 

hem.  

 

Även i denna modell har säljfaktorerna en påverkan på köpprocessen. Det sociala beviset kan 

påverka konsumenternas köp. Vi anser att detta beror på att man ofta frågar andra innan man 

gör sitt köp för att få respons på att det ser bra ut och att man passar i den eller dylikt. Smicker 

anser vi påverkar alternativ utvärderingen. Detta för att om till exempel konsumenten har två 

olika produkter att välja emellan och sedan frågar en väninna om vad som är bäst och hon ger 

sina åsikter så blir det ofta så att konsumenten väljer samma som väninnan hade valt. 

Reciprocitetsfaktorn påverkar enligt oss utvärdering efter köp. Det kan handla om att vi på 

smyckespartyt får med oss en liten gåva när vi handlar. Eller att vi får rabatt på 

nästkommande köp och så vidare. 

6.3  Butik vs. Home Party 
De stora skillnaderna mellan butik och Home Party tycker vi är att man på ett Home Party 

mest blir påverkad av de andra kunderna medan man i en butik blir mer påverkad av en 

säljare. Detta tror vi beror på att konsumenten känner personerna som befinner sig på Home 

Partyt och känner samhörighet och påverkas därför lättare av dem än säljaren. I en butik 

handlar konsumenten ofta själv och därför tar de ofta kontakt med säljaren och blir på så vis 

påverkade av säljaren.   
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Den stora skillnaden i köpprocessen anser vi är att i en butik letar konsumenten fram mycket 

information om en vara eller en butik innan man går dit och uppfyller sitt behov. Detta är 

något som vi inte tycker man gör på Home Party. Vi anser att man som kund på ett Home 

Party får den mesta informationen om produkterna när partyt är och man då ser vad det är 

som erbjuds. Vi anser också att kunder på ett Home Party frågar de andra som är där om hjälp 

och råd.  

6.4  Övriga faktorer 
Något som vi klart kan se nu när rapporten är färdig är att konsumenter, både i butik och på 

Home Partyn blir påverkade av de olika faktorerna även fast de kanske inte märker det. Och 

det var ju inte bara faktorerna i modellerna ovan som påverkade kunden. Det visade ju sig 

också att de intervjuade litar på dem med auktoritet. Detta kan vi klart förstå, om en doktor 

gör reklam för ett läkemedel skulle vi också känna att det verkar vara något bra. Det här med 

kändisar i reklam är också något som är stort nu för tiden och att kunder tar till sig detta är ju 

inte svårt att förstå. Vi kan tänka oss att reklam med kändisar särskilt påverkar yngre 

människor då status och idoler är något stort nu för tiden.  

 

Känslan av att det bara finns ett fåtal kvar av en vara kan påverka ganska mycket. Och detta 

kan vi förstå då vi vet att man gärna vill ha sådant som man kanske inte kan få eller produkter 

som är populära. Ser man något man vill ha och få reda på att det är den sista produkten som 

finns kvar skulle påverka även oss till att göra ett köp.  

 

Vi kan verkligen se hur påverkningsfaktorerna verkligen påverkar oss alla som är 

konsumenter. Vi tror också att det påverkar oss personer olika. Vi kan också se att miljön 

faktiskt spelar roll i hur de påverkar oss. Efter intervjuerna kan vi se att konsumenterna 

faktiskt kan se olika saker som säljarna gör för att påverka oss men att det kanske inte är 

något som man tänker på just då. 
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7 Diskussion och rekommendationer 
När vi nu kommit till slutet av rapporten kan vi se att påverkansfaktorer har en stor påverkan 

på konsumenter. Även om de inte upplever det i en köpsituation är det mycket som påverkar.  

Att det även kan vara lite olika påverkningsfaktorer vid olika miljöer tycker vi är intressant. 

Innan har vi kanske inte tänkt på det så väl men nu ser man ganska tydligt att saker påverkar 

oss hela tiden och faktiskt också på olika sätt vid olika tillfällen.  

Våra rekommendationer till konsumenterna är att vara uppmärksam på att vi dagligen 

påverkas. Även om vi bara skall handla något litet så är det alltid någon som påverkar oss till 

att göra just det köpet. Fast vi tror att vi tog beslutet så var det kanske egentligen någon annan 

som tog beslutet åt oss eller fick oss till att ta beslut som vi annars aldrig skulle gjort. 
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 Bilaga 1 – Reflektioner 
 

Gemensamma reflektioner 

När kursen startades och val av ämne skulle väljas var vi redan då överens om att vi ville 

skriva om säljteknik. Vi hade ett annat förslag som vi skulle skriva om först men efter lite 

svårigheter med att hitta teorier och annan relevant fakta valde vi att byta till säljtekniker och 

rikta in oss på deras påverkan i butik och på Home Partyn. 

 

Genom att börja titta på föreläsningarna fick vi en klarare förståelse om hur vi skulle lägga 

upp vår rapportskrivning och även vilka delar som skulle vara med. Även metodtentan som vi 

hade i början av kursen var intressant. Vi lärde oss om vad som skulle stå med i metoddelen 

och även vad som var viktigt att tänka på.  

 

Handledningarna som vi haft under kursens gång ser vi inte som till någon stor hjälp. Då vår 

handledare första sa att uppsatsen var bra skriven men sedan fick vi reda på att den inte var 

alls lika bra som de var sagt, vilket gjorde att vi fick lite smått panik. Men när vi sedan fick en 

ny handledare var det bara att lägga i en lägre växel och köra på. Detta gjorde att vi ganska 

snabbt kom igång med arbetet på riktigt och kunde göra klart det.  

  

Personliga reflektioner - Emma  

Att skriva examensarbete har varit en riktig utmaning. Att får skriva det sista känns riktigt 

bra. Under denna period med examenskursen har det hänt mycket och man har lärt sig 

mycket. Att man kunde skriva med vem man ville har varit väldigt bra, att jag ha fått skriva 

detta arbete med Matilda är jag väldigt tacksam för. Det har varit många skratt men även 

många såkallade panikattacker.  Jag tycker att man har lärt sig mycket under kursen tackvare 

föreläsningarna och även tentan, tentan gjorde att man tvingades göra sådant som man kanske 

annars lätt hade struntat i. Det jag saknar är en riktig genomgång av hur en rapport ska 

skrivas. Det har varit väldigt många turer fram och tillbaka med olika lärare i olika kurser att 

man nu knappt vet vad som är rätt och fel. Jag kommer för evigt vara tacksam Negin som 

stöttat oss in i det sista och hjälpt oss med vårt arbete när det första såkallade samarbetet med 

en handledare inte gick som det skulle.  

 

Personliga reflektioner - Matilda 
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Jag tycker att examenskursen har varit väldigt intressant och lärande. Det har varit väldigt 

mycket jobb, men nu när vi äntligen se slutet så har det varit värt varenda timme. Att själva få 

välja vem vi skulle jobba med anser jag vara positivt. Jag och Emma har lärt känna varandra 

bra under skolgången och vi samarbetar väldigt bra ihop. Att vara en grupp när man skriver 

ett sånt här stort arbete är något som är väldigt bra då man kommer med olika idéer och 

förslag. En negativ sak med examenskursen har varit vår handledare. Men detta har löst sig 

under tidens gång och Negin som ersatte vår första handledare ska ha stort tack!  

Något jag tycker man borde ändra på i kursen är att man ska ha en rapportskrivningskurs i 

början av utbildningen där man lär sig att hitta artiklar och böcker som är relevanta men även 

hur en uppsats bör läggas upp och hur Word fungerar då detta används under hela 

skrivningsprocessen.  
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Bilaga 2  
Intervjufrågor  till konsumenter 

1. Anser du att säljare kan tillräcklig mycket om kundpsykologi, alltså om kunders 

beteende? 

2. Hur tro du att säljare kan nå ut till kunder och få fler besökare i butiken bortsett från 

reklam? 

3. Hur tro du att en säljare påverkar dig som kund vid ett butiksbesök?  

4. Vet du om några försäljningstekniker som säljare använder sig av och i så fall vilka?  

5. Hur tro du att du skulle reagera vid ett inköp om säljaren ger dig en gåva när du 

kommer in i butiken? 

6. Hur vill du att en säljare ska vara när du ska inhandla exempelvis ett par jeans? 

7. Varför tro du att vissa kunder blir mer påverkade av en säljare när de anser att något 

sitter perfekt på dig? 

8. Om du påträffar en säljare som du märker ha samma egenskaper och som liknar dig i 

något avseende, hur tro du att du hade påverkats av detta, hade du handlat mer?  

9. Enligt teori blir vi påverkade av personer som vi känner igen. Varför tror du att det är 

på detta viset?  

10. Om du är och handlar på rean och vill hänga undan ett plagg som det bara finns ex 

antal kvar av till dagen efter men säljaren säger att du inte får det, hur reagerar du då? 

Skulle du köpa plagget eller skulle du avstå och varför?  

11. Varför tro du att vi blir påverkade av andra människor i en butik?  

12. Hur tror du att du skulle bli påverkad av att handla i grupp jämfört med om du skulle 

handla själv? 

13. Varför tror du att det är så att många använder sig av kändisar eller kanske doktorer i 

sina reklamer? 

14. Hur tror du att det påverkar dig i en butik om du tycker att säljaren är attraktiv? 

 

 

 

 


