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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar olika säljknep och personlig försäljning i en fysisk butiksmiljö. I en 

butik är det säljarens roll mycket viktig och påverkar i stor grad om en kund blir nöjd eller 

inte. Det är säljaren som skapar förväntningar, ger service och erbjuder lösningar till kundens 

behov. Säljaren kan genom olika säljknep dra igång automatiska inlärda beteenden hos 

konsumenten som får dem att agera på visst sätt.  Detta arbete kommer därför att undersöka 

hur konsumenter generellt ser på de olika säljknep som används av säljare i en butik och även 

hur personlig försäljning ser ut. Denna kunskap kan vara viktigt för butikschefer och säljare 

men även för konsumenter. Butikschefen kan få vetskap om hur en konsument vill bli bemött 

av säljarna i butiken och kommer därefter att anpassa sig efter detta, medan en konsument 

kommer bli mer uppmärksam på vilka säljknep som används emot denne. 

Till denna rapport har vi genomfört en fokusgruppsintervju och en enkätundersökning. 

Därigenom kom vi fram till att konsumenter blir olika påverkade av säljknep som finns i 

butikerna. De flesta är medvetna om att säljknep finns men inte i vilken utformning och hur 

de används i praktiken. I enkätundersökningen märkte vi att många konsumenter överskattade 

sin förmåga genom att stå emot att bli påverkade från säljare och verkar tro att de är immuna 

mot säljknep. Detta ställer vi oss kritiskt till, då vi ser att säljknep som bland annat 

smakprover används ofta i butiker och det bör betyda att det fungerar, annars skulle inte 

använda sig av det. Vi har även fått det bekräftat av Joakim som vi intervjuade i 

fokusgruppen, då han arbetar med detta och säger att det faktiskt ökar försäljningen. 

De som vi intervjuade var väldigt överens om hur en säljare ska vara och inte vara. De kom 

tillsammans överens om att en bra säljare bör vara uppmärskam, trevlig, hjälpsam och inte för 

påtryckande. Men vetskapen om säljknepen får konsumenterna att vara mer misstänksamma 

och lita mindre på säljarna. De tror att mycket av det som en säljare gör är ett säljknep som 

endast ska få konsumenterna att köpa och har därför svårt att lita på säljaren. Detta märktes 

bland annat då de berättade under intervjun att de litar mer på en privatperson som säger att en 

produkt är bra än om säljare berättar det. Men om kunden bortser från att försäljaren endast 

vill sälja så bör kunden lita mer på denne, då många säljare troligtvis har en bättre kunskap 

om produkterna de säljer än en helt vanlig person. 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att den generella synen på säljknep inte är så negativt, så 

länge säljaren inte är för påtryckande eller tjatig i sin metod. Men vetenskapen och kunskapen 
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om säljknep gör konsumenterna mer på sin vakt gentemot säljare och butikspersonal. 

Abstract 
This rapport is about sales impact in a physical shop environment. The salesperson affects and 

plays a very important part in whether a customer gets satisfied or not. It is the salesperson 

who creates expectations, give service and offer solutions to the customer’s problems. The 

salesperson can thru sales impact start automatic behaviors from the customer and get them to 

act a certain way. That is why this rapport will examine how consumers in general view sales 

impact used by a salesperson in a shop and also look at personal selling. This knowledge can 

be important for store managers and salespeople but also for consumers. The store manager 

can find out how a customer wants to be treated by the salespeople in the store and adjust to 

that. The consumer on the other hand can become more aware of how sales impact is used 

against her or him. 

For this rapport we have executed a group interview and a small survey. Thru these we saw 

that consumers get affected in different ways by sales impact in shops. Most people are aware 

that sales impact exists but not how it appears and is used in real life. In the survey we noticed 

that a lot of consumers overestimate their ability to resist getting affected by salespeople and 

they seem to think they are immune to sales impact. We are critical to this because we can see 

that sales impact such as samples is used in shops frequently, and we do not think they would 

use the method if it did not work. We have also got it confirmed by Joakim who we 

interviewed and who works with campaigns in shops. He tells us that samples do increase 

sales. 

The participants in the group interview all agreed how a salesperson should act and not. They 

all thought a good salesperson should be attentive, polite, helpful and not use high-pressure 

sales techniques. But the knowledge of sales impact makes customers more suspicious against 

salespeople. They think a lot of the things a salesperson does is sales impact used with the 

intention to get the customer to buy something, which makes it hard for customers to trust 

them. This became very clear in the interview when the group told us they trust a random 

individual who recommends a product more than they trust a salesperson recommending the 

same thing. If t customer could ignore the suspicion that a salesperson only cares about sales 

it would be more logical to trust the salesperson instead of a random individual. A salesperson 

who works with a certain product probably has a lot of knowledge about it and knows what he  
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is talking about. 

To sum this up we saw that the general view on sales impact was not so negative as long as 

the salesperson does not use high-pressure selling methods. But the knowledge of sales 

impact makes consumers more vigilant against salespeople. 
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1 Inledning 
Konkurransen mellan olika butiker leder till att de olika butikerna hela tiden arbetar för att på 

bästa sätt fånga uppmärksamhet och sälja varor genom mer och mer innovativa metoder 

(Fexeus, 2008, s. 19). Hur kunderna uppfattar och reagerar på olika säljknep beror till stor del 

på kunden själv. Det kan bland annat påverkas av sammanhanget vid försäljningen samt 

kundens kunskaper och tidigare erfarenheter (Wanger, 2002, s.195). Vissa studier visar dock 

att folk tenderar att överskatta sin egen förmåga att stå emot säljknep och tror att metoderna är 

effektivare på andra människor (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 1103). 

1.1 Bakgrund 

Påverkan är och har länge varit en viktig del av det mänskliga samhället. För att klara av 

vardagen på ett bra sätt har vi människor lärt oss att reagera instinktivt på vissa 

påverkansfaktorer som exempelvis färger, former och beteenden. Kommunikation är en stor 

del av påverkan, beroende på hur vi bemöter andra i avseende kroppsspråk och tonfall med 

mera kan vi påverka vilken respons vi får tillbaka (Fexeus, 2008, s. 20-21). Dessa oskrivna 

regler kring det sociala samspelet är något som i stor grad utnyttjas av säljare i butiker. 

Genom att ta sig tiden som säljare att informera om en produkt eller bjuda på ett gratis 

smakprov så känner kunden ett behov av att göra något vänligt tillbaka, och då i många fall 

köpa varan som säljaren erbjuder. Med andra ord beter sig säljaren på ett vänligt sätt och 

kunden responderar troligtvis genom ett vänligt bemötande tillbaka (Wanger, 2002, s. 243). 

Det finns många studier inom kundpsykologi som berättar hur kunder reagerar och beter sig i 

butiken men trots forskning kan säljaren inte alltid veta hur kunden kommer påverkas av 

säljknepen. Varje kund är en individ som kan tolka en upplevelse på ett individuellt sätt 

(Wanger, 2002, s. 12) 

1.2 Problem/frågeställning 

• Hur upplever konsumenter generellt säljknep som används vid personlig försäljning? 

1.3 Syfte 

Vi har valt att inrikta oss på säljknep då vi vill få reda på hur kunderna blir påverkade av 

dessa och hur det påverkar deras beteende. Vi vill undersöka om kunderna är medvetna om de 

säljknep som används i butiker och hur mottagliga de är för dessa.  

Inom en snar framtid kommer vi själva arbeta i butik, eventuellt som butikschef, och för att vi 

ska få en bra lönsamhet är det viktigt att ha en hög försäljning (Hernant, Boström,  
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2010, s. 16-17). Kunskapen om säljknepen kan hjälpa oss att uppnå detta. Även säljarens 

beteende i försäljningssituationer påverkar om kunden kommer att köpa produkten eller inte. 

Denna kunskap kan även ge oss mer än en ökad försäljning. Vi kan få reda på vilka 

försäljningsmetoder som kunderna är mest bekväma med och som samtidigt inte får kunderna 

att köpa saker som de blir missnöjda med i efterhand. För att få nöjda kunder ska säljaren 

försöka anpassa sig efter hur kunden vill bli bemött (Kernbach, Schutte, 2005, s. 418, 441). 

Vi kan även gynnas av kunskapen ur ett konsumentperspektiv då vi alla är konsumenter och 

med hjälp av denna kunskap kan vi identifiera säljknepen när vi är ute och handlar. På så sätt 

veta hur vi ska undvika att bli påverkade till att köpa sådant som vi kanske inte behöver. 

1.4 Uppsatsens uppbyggnad 

För att samla in lämpligt teoretiskt material har vi använt oss av både böcker och 

vetenskapliga artiklar som behandlar främst säljteknik, kundpsykologi och påverkanstaktiker. 

Vi har intervjuat konsumenter i en fokusgrupp. Vi har försökt prata med personer i olika 

åldrar men dock inte någon under femton då vi ville att de vi intervjuade skulle vara vana att 

handla själva och med stor sannolikhet ha upplevt situationer där försäljaren använt sig av 

säljknep. Gruppen bestod av sju deltagare eftersom vi ville ha minst fem men inte fler än tio 

för att alla skulle kunna ta del i diskussionen. Intervjun skedde muntligt och vi spelade 

samtidigt in och antecknade. Utifrån teorin tolkade vi det insamlade intervjumaterialet för att i 

analysen få en tydligare bild av teorierna i verkligheten.  

Vi gjorde även en mindre enkätunderssökning som bestod av fem frågor och sjuttionio 

deltagare. Vi presenterade sedan svaren i ett diagram som ger en direkt och tydlig bild över 

om åsikterna skiljer sig eller är likartade när det rör säljknep. 

1.5 Metodkritik 

Vi har valt att utelämna alla teorier och modeller som behandlar säljknep och 

påverkanstaktiker som inte utförs inne i butiken av en säljare. Vi har därför valt att utelämna 

teorier om bland annat designfaktorer så som musik, färger och inredning, reklamutskick, 

telefonförsäljning och även dörrförsäljning. Varför vi valde att utesluta detta är för att detta 

inte rör vår problemformulering som vi har ställt om hur konsumenter generellt upplever 

säljknep vid personlig försäljning. Man skulle på ett sätt kunna se telefonförsäljning som 

personlig försäljning men det sker inte ansikte mot ansikte på samma sätt som när man 

besöker en butik. 
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1.6 Avgränsningar 

Vi kommer enbart inrikta oss på säljknep i butik och inte sådan typ av marknadsföring som 

man utsätts för hemma eller på andra platser, alltså inte tv- eller pappersreklam i brevlådan. 

Vi kommer inte heller inrikta oss på näthandel eller telefonförsäljning utan enbart när både 

kunden och säljaren är närvarande i en fysisk butiksmiljö. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Säljknep och påverkan 

Säljknep syftar till att sätta igång automatiska beteenden hos mottagaren. Det vill säg att 

denne beter sig på ett visst sätt av ren automatik. Det är som ett band som spelas upp i en viss 

situation vilket leder till att man agerar efter ett inlärt beteende (Cialdini, 2005, s. 16). 

2.1.1 Foten-i-dörren 

Foten-i-dörren är ett säljknep som använder tekniken att begära i flera steg. Det innebär att 

säljaren ber kunden om något som är lätt för kunden att acceptera, exempelvis att provsmaka 

en matvara. När säljaren fått kontakt med kunden kan denne i efterhand begära mer, så som 

att berätta vad han/hon tyckte och sedan fråga om kunden vill köpa matvaran som denne 

precis provsmakat. Anledningen till att detta säljknep ofta fungerar är för att människor vill 

uppleva sig själva som konsekventa. Om kunden gått med på att provsmaka och sedan 

medgett att det var gott så vore det rimligt att köpa varan, för annars vore det onödigt att 

provsmaka från början (Wanger, 2002, s. 240). 

2.1.2 Kontrasteffekten 

Kontrasteffekten innebär att man skapar kontraster för kunden för att få varan att kännas 

billigare än vad det egentligen är. (Wanger, 2002, s. 242). Vi människor skapar inte enbart en 

uppfattning om saker baserat på det vi ser vid tillfället utan även baserat på det vi sett innan, 

med andra ord jämför vi gärna olika saker med varandra (Fexeus, 2008, s. 237). Detta 

utnyttjas genom en teknik som går ut på att säljaren i första hand visar en vara som är ganska 

dyr, vilket många kunder troligtvis avböjer. Säljaren plockar då fram en annan vara till ett 

lägre pris som i kontrast till den tidigare varan upplevs som billig, även om den kanske inte är 

det. Detta knep fungerar genom att kunden jämför de olika varorna med varandra och ser då 

den andra varan som billigare än vad den kanske är (Wanger, 2002, s. 242). 

2.1.3 Ömsesidighet 

Säljknepet ömsesidighet använder människors känsla av att behöva återgälda en tjänst. Om 

kunden upplever att säljaren gjort något för kunden, exempelvis tagit sig tid att berätta om en 

vara eller accepterat ett avslag från kunden på tidigare erbjudande, kommer det väcka känslor 

hos kunden att denne bör göra något vänligt tillbaka så som att köpa något (Wanger, 2002, s. 

243). När en säljare erbjuder oss något, exempelvis ett smakprov eller en förmånlig rabatt 
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kommer vi att känna en skuld till säljaren. För att bli av med skulden är kunder ofta villiga att 

göra eller köpa något som de inte skulle gjort annars. I en säljsituation innebär detta för det 

mesta att kunden köper något som denne inte planerat från början för att återgälda säljaren 

som gjort något vänligt för kunden (Fexeus, 2008, s. 244-255). 

2.1.4 Auktoriteter 

Kunder påverkas i stor utsträckning av auktoriteter. Det är personer som har kunskap inom ett 

specifikt område och vet vad de pratar om. Det är också en person som man ser upp till eller 

litar på, exempelvis en läkare. Påstår läkaren något så slutar vi tänka själva och litar helt och 

hållet på den personen. Detta då vi människor gärna låter någon annan ta ansvar för våra 

beslut och handlingar. Detta används även i försäljningssituationer genom att säljaren klär sig 

eller beter sig på ett som gör att denne upplevs som en auktoritet av kunden. Ett exempel kan 

vara kosmetikbutiker där butikspersonalen har vita rockar på sig, vilket även används inom 

hälsovården. Kunderna kan då uppfatta säljaren som en person som kan mycket om hud och 

hår, och som en person man bör lita på inom området. Auktoriteten behöver inte vara äkta 

men det krävs inte mycket för att en kund ska bli övertygad (Fexeus, 2008, s. 255). 

2.1.5 Produktorienterad kontra situationsanpassad inriktning 

En säljare agerar utifrån en produktorienterad inriktning eller en situationsanpassad 

inriktning. En säljare som är produktorienterad är mycket medveten om sina produkter och 

säljer dem genom att ge ett så bra intryck som möjligt av produkterna. Denne berättar med 

positiva argument och förklarar vilka egenskaper produkten har. Den situationsanpassade 

säljaren har också kunskap om sina produkter men denne använder endast de argument som 

tilltalar kundens unika behov. Säljaren gör en analys av kundens behov och undersöker vad 

kunden önskar. Därefter använder denne ett skickligt och välutformat argument för hur 

produkten kan tillfredsställa kundens behov och får på så sätt ett bra säljförlopp och ett bra 

resultat. Den produktorienterande säljaren har ett större fokus på att skapa uppmärksamhet, 

intressera kunder och sälja. Dennes mål är att sälja så mycket som möjligt medan den 

situationssanpassade säljaren undersöker kundens behov och ser till att kunden blir nöjd. 

Målet är att ge kunden behovstillfredsställelse och service. Sammanfattningsvis är den 

situationsanpassade säljarens syfte att få en nöjd kund medan den produktorienterade säljaren 

strävar efter att få en stor order. En kund ska bli nöjd efter sitt köp vilket situationsanpassade 

säljaren har större möjlighet att uppnå då den utgår från kundens behov. Produktorienterade 
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säljaren finns i stort sätt i alla branscher och många säljare är denna typ (Laurelli, Cras, 1996, 

s. 43-45). 

2.2 Synen på säljare 

Säljarens roll är mycket viktig och har stor påverkan på huruvida en kund blir nöjd eller inte. 

Det som avgör kundnöjdheten är bland annat förväntningar som säljaren bidrar till att skapa, 

servicen som denne ger samt och hur väl produkten som säljaren erbjuder möter och löser 

kundens behov (Rozell, Pettijohn, Parker, 2004, s. 406). Det kan dock i många fall vara svårt 

för en säljare att bete sig riktigt ur kundens synvinkel då säljaren dras åt två olika håll när det 

gäller de krav som denne har på sig. Säljaren förväntas sälja företagets produkter och tjänster 

och uppnå en omedelbar förtjänst samtidigt som säljaren också förväntas skapa kundnöjdhet 

och långvariga relationer för att företaget ska få vinst på lång sikt (Rozell, Pettijohn, Parker, 

2004, s. 405). Med andra ord förväntas säljaren vara både försäljningsorienterad med fokus på 

att skapa försäljning och kundorienterad med fokus på kundnöjdhet på lång sikt (Rozell, 

Pettijohn, Parker, 2004, s. 407). 

Synen på säljare och personlig försäljning varierar och enligt Bristow, Amyx, Slack och 

Gulati så finns det två sidor. Den ena sidan, som ofta består av utbildade säljare, ser säljare 

och personlig försäljning som något positivt. De ser säljarna som kundinriktade personer som 

arbetar för att sälja något som kunden faktisk behöver. Den andra sidan består ofta av 

personer som inte är utbildade i eller har erfarenhet av arbete med personlig försäljning. Dessa 

personer har en betydligt mer negativ syn på säljare. De ser säljare som tjatiga skurkar som 

lurar på kunderna saker som de inte alls behöver eller vill ha (Bristow, Amyx, Slack, Gulati, 

2006, s. 242). 

Hur kunden uppfattar försäljaren baseras till allra största del på hur säljaren väljer att uppträda 

vid ett kundmöte. En säljare bör vara trevlig och saklig för det ingår i dennes arbetsroll. En 

grundregel för ett lyckat säljmöte är att säljaren ska agera på ett sådant sätt att kunden inte 

märker av de eventuella påtryckningar som säljaren använder sig av utan enbart upplever 

denne som en person som var trevlig och lätt att göra affärer med. Om säljaren går för hårt 

fram och är för uppenbar i sina säljförsök kommer säljaren inte upplevas som naturlig utan 

tillgjord av kunden (Rope, 2006, s. 76). 
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Kunder föredrar ofta säljare som är naturliga och inte de som försöker vara något som de inte 

är. När säljaren upplevs som äkta av kunden så blir säljarens möjlighet till att påverka kunden 

större. Detta då budskapet känns äkta och kommer att ge ett större intryck. Det beror på att 

man talar med både ord och kroppsspråk. När dessa två stämmer överens upplevs man av 

andra som en genuin person som är beräknelig. En säljare som däremot försöker efterlikna 

eller härma andra personer, exempelvis framgångsrika säljare, upplevs som onaturliga och 

instuderade (Laurelli, 1988, s. 38). 

Studier visar att en kund blir mer nöjd med en försäljare som beter sig etiskt och är ärlig. 

Kunder uppskattar även när säljaren använder sig av säljknep som inte skapar en för stark 

påtryckning gentemot kunden. Det har även visat sig att kunder får ett förtroende för en 

säljare om kunden vid upprepade tillfällen upplever säljaren som ärlig, konsekvent, kunnig 

och rättvis (Román, Ruiz, 2005, s. 440). Detta innebär att skapandet av tillit till en säljare från 

kundens perspektiv är en lång process där säljaren hela tiden måste vara ärlig och ha 

kundnöjdhet som sitt yttersta mål vilket. Det skapar i slutändan ett starkare band mellan 

säljare och konsument, vilket i sin tur ger långsiktig lönsamhet för det aktuella företaget 

(Román, Ruiz, 2005, s. 441). 

Andra studier har kommit fram till att även emotionell intelligens har betydelse för hur en 

kund upplever en säljare. Om säljaren besitter emotionell intelligens så bidrar det till ökad 

kundnöjdhet (Kernbach, Schutte, 2005, s. 441). Med emotionell intelligens menas att man har 

förmågan att hantera emotionell information på rätt sätt samt att vara medveten om sina egna 

och andras känslor. En säljare med emotionell intelligens upplevs ofta som bättre då den 

emotionella intelligensen påverkar beteendemässiga val i yrkeslivet och hjälper personen i 

fråga att bete sig på ett optimalt sätt (Rozell, Pettijohn, Parker, 2004, s. 406). En viktig del i 

att skapa kundnöjdhet är att förstå vad kunden vill ha och det gör en säljare lättare genom att 

kunna uppfatta, uttrycka, förstå och hantera sina egna och andras känslor (Kernbach, Schutte, 

2005, s. 441). Undersökningar har även visat att emotionell intelligens hänger ihop med 

starkare kundorientering från säljarens sida samt att den allmänna prestationen är högre hos 

en kundorienterad säljare även om försäljningen på kort sikt inte är lika hög som för en 

försäljningsorienterad säljare (Rozell, Pettijohn, Parker, 2004, s. 418). 

Även språket är viktigt för att kommunicera med sina kunder i butiken. Säljaren ska använda 

sig av ett enkelt språk. Svåra ord och svordomar bör undvikas då det kan ge ett dåligt intryck.  
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Även slangord ska man vara försiktig med. Uttryck som ”jag tror” och ” jag har för mig” kan 

tolkas som att säljaren är tveksam eller att den försöker undvika att svara på kundens fråga. 

Det gäller också påståenden som är överdrivna ”det här är Sveriges bästa skoaffär”. Dessa 

påståenden ska kunna bevisas för att kunden ska tro på att det är sant (Carlsson, 2001, s. 129-

131). 

Utöver säljarens beteende så har ansiktet och kroppspråket betydelse för hur denne uppfattas 

av kunden. Ansiktet spelar en viktig roll hos säljaren då denne bör ha ett vårdande 

kroppspråk. Ansiktet avslöjar tillfredställelse eller missnöje, med andra ord uttrycker det våra 

känslor. Ett leende som inte är äkta kan uppfattas via ögonen då människor kommunicerar 

med hela kroppen och ansiktet, och det kan väcka osäkerhet hos kunden.  Ansiktet är en stor 

del av kroppspråket och kommunikationen, och det kan avslöja mer än förväntat om vad en 

person egentligen känner och tycker. Kroppspråket hos kunden kan berätta för säljaren vad 

kunden är intresserad av och kan även avslöja hur kunden reagerar när säljaren säger något 

(Erasmie, Pihlsgård, 2000, s. 113- 114).  

2.3 Personlig försäljning 

På marknaden finns det företag som arbetar med personlig försäljning, vilket bland annat 

förekommer i butiker. Personlig försäljning innebär att säljaren har en kommunikation med 

kunden och att säljaren skapar sig ett personlig uppträdande öga mot öga. För att lyckas väl 

som säljare är det viktigt att säljaren skapar en god relation med kunden och sedan fortsätter 

att utveckla den relationen (Carlsson, 2001, s. 52). 

Kunden är villig att betala för en produkt om det är bra service och om personalen är duktig 

och kunnig inom sitt område. Uppfylls inte dessa krav är det stor risk att kunden väljer en 

konkurrent (Carlsson, 2001, s. 52). Säljaren skapar ett positivt intryck genom hur den är 

klädd. Står säljaren i en affär som säljer jeans så förväntar sig kunderna naturligtvis att 

säljaren har jeans på sig. Säljaren ger även ett positivt intryck om denne är vänlig, artig, ser 

till att servicen är bra, lyssnar, erkänner misstag och visar respekt för kunden. Skulle det vara 

så att säljaren skapar en oskicklig inledning av ett säljsamtal kommer kunden uppleva 

negativa synpunkter hos säljaren och kunden kommer att bli uttråkad (Laurelli, Cras, 1996, 

s.18).  
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Många kunder tycker om att bli igenkända genom att höra sina namn nämnas. Därför är det 

viktigt för säljaren i butiken att de känner igen sina kunder och visar kunderna blir 

uppmärksammade (Jonsson, 1991, s. 55). 

När en säljare i butik ska försöka sälja en vara måste denne kunna övertyga kunden om att 

produkten är bra. Däremot får det inte övergå till att säljaren övertalar kunden till köp för då 

kommer kunden att känna sig överkörd och troligtvis gå till en annan butik (Laurelli, Cras, 

1996 s 11).  När säljaren argumentera pratar denne starkt om produktens fördelar och kunden 

är då mer passiv. Det viktigt som säljare att kunna argumentera och ge goda skäl för sina 

produkter så att kunden känner ett behov av att köpa det säljaren erbjuder. Vid argumentation 

är det bra om säljaren argumenterar med positiva ord som exempel prisvärd, lönsam, bekväm 

och ni samt undviker negativa uttryck så som inte, dyr, jag, köpa och kostnad. För att en 

säljare ska lyckas med sin argumentation bör denne även vara bra på att föra dialog med andra 

människor och ha en stark personlighet som gör att kunden lyssnar och tar till sig vad säljaren 

har att säga, dock är det ett fåtal som lyckas sälja med denna metod (Laurelli, Cras, 1996 s 22-

23).  

När en säljare i argumentationen beskriver sina produkter och nämner både fördelar och 

någon enstakad nackdel så upplevs denne som mer trovärdig. De attribut som nämns bör vara 

viktiga för den specifika kunden så att denne känner att säljaren berättar allt och är ärlig. 

Säljaren kan också genom att ställa frågor till kunden, göra att denne blir mer aktiverad och 

därmed blir mer intresserad av produkterna som finns i butiken (Carlsson, 2001 s. 95). 

Det är viktigt som säljare att visa en positiv ställning och att försöka förstå kundens behov 

eller vilka problem denne har (Laurelli, Cras, 1996 s 22). Det kommer leda till att säljaren 

skapar ett förtroende för sig, sin produkt och sitt företag. Risken med denna metod är att 

kunden själv upplever sina argument som mycket mera trovärdigare än säljarens och det 

gäller som säljare att få kunden på sin sida (Erasmie, Philsgård, 2000, s. 117). 

Kunderna tycker om personer med kompetens därför att det gör det lättare för kunden när 

denne ska göra ett inköp. Det är viktigt att säljaren använder sin kompetens och anpassar sig 

efter den specifika kundens behov. Men kompetetensen ska aldrig användas så att kunderna 

att känna sig inkompetenta. Kunderna uppskattar när säljaren använder sin kompetens på det 

sätt att säljaren ställer sådana frågor som får kunden att själv inse vad de faktiskt är i behov 
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av (Wanger, 2008, 253-254). 

Personlig försäljning och argumentation handlar dock inte enbart om att skapa kortsiktig vinst 

genom att få kunden till köp, utan det är även viktigt att göra kunden nöjd. Detta eftersom 

chansen är stor att kunden berättar gott om produkten till sin släkt, vänner, bekanta eller andra 

företag om denne är nöjd med sitt köp. Kunden kan ses som en ”säljare” och ett exempel är 

om en kund står i kassan och ska köpa en skrivare men är väldigt osäker. Framför i kön står 

en kund som köpte den skrivaren för någon månad sen och talar om att denne är väldigt nöjd 

med sitt köp. I detta fall har kunden hjälpt säljaren genom att berätta att denne var positiv till 

sitt köp (Carlsson, 2001, s. 117).   

2.4 Att skapa kontakt med kunden 

En kund som tittar in i ett skyltfönster för att se vad en butik har att erbjuda kommer troligtvis 

bli nyfiken på vad denne har sett och förhoppningsvis gå in i butiken. Det är skylfönstret som 

till stor del påverkar om kunden kommer gå in i butiken eller inte. Enligt en undersökning 

sägs det att skyltfönstret har tre sekunder på sig att fånga kundens uppmärksamhet (Jonsson, 

1991, s. 12). Det är viktigt att fönstret väcker uppmärksamhet eftersom det är först när 

kunderna går in i butiken som säljaren har chansen att använda sig av personlig försäljning. 

Kunden förväntar sig att bli vänligt mottagen, uppmärksammad och att säljaren ska visa 

intresse (Carlsson, 2001, s. 14). 

Den första kontakten säljaren får med kunden är genom hälsning och presentation när man 

antingen skakar hand med kunden eller tar ögonkontakt med den. Säljaren måste anpassa sin 

hälsning och presentation efter hur situationen är och skapa ett positivt intryck redan från 

start. Genom ögonkontakt kommer det kunna skapas en kontakt som har en stor betydelse för 

ett förtroende från kunden (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s. 113- 114). 

Säljaren ska ha en stark känsla för kunden och denne ska tydligt förstå kundens specifika 

behov. Genom att säljaren är kunnig inom sitt område och kan hantera förändringar kommer 

det bli lättare för säljaren att skapa en närhet till kunden (Wiersema, 1996, s. 167). Säljaren 

ska vara uppmärksam på de människor som de möter. Den ska ta tid att lyssna vad kunden har 

att säga och själv sätta sig in i kundens situation och problem. Som kund vill man vara i 

centrum. (Erarsmie, Pihlsgård, 2000, s.118). 
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Det finns flera olika typer av kunder och det är viktigt att tänka på hur säljaren ska hantera 

det, exempelvis så har vi pratsamma kunder och tysta kunder. Den kunden som är pratsam av 

sig vill att säljaren ska lyssna på vad denne har att säga och svara på frågorna som denne har. 

Denna typ av kund vet oftast vad hon/han vill ha så säljarens viktigaste uppgift är att erbjuda 

alternativ och informera om produkten.  Den tysta kunden är raka motsatsen och det är viktigt 

att låta kunden tänka under tystnad och att inte stressa personen. Man bör inte trycka på för 

hårt utan ställa enkla frågor och ge kunden tid och utrymme att tänka. Den sista kundtypen är 

den aggressiva kunden. Vid ett möte med den aggressiva kunden måste man ha 

själbehärskning och kunna behålla ett gott humör. Säljaren ska visa ett intresse för kunden 

och det är ytterst viktigt att säljaren kan sin produkt eftersom det aggressiva kunden gärna 

hittar brister hos säljaren (Carlsson, 2001, s. 76-77). När säljaren använder personlig 

försäljning mot kunden får denne inte se ner på kunden och agera som att man som säljare vet 

bättre än kunden. Det är alltid kunden som har rätt även om säljaren inte tycker det (Carlsson, 

2001, s. 14). 

Det gäller även här att ta reda på så mycket som möjligt om kunden genom att försöka ha en 

regelbunden kontakt där du lär känna din kund, exempel via kundklubbar och utskick. Det är 

viktigt att behandla varje kund som unik. Som säljare måste du kunna bedöma vilken typ av 

person kunden är och därifrån anpassa dig som säljare i hur du ska leda samtalet (Erasmie, 

Pihlsgård, 2000 s. 30). 

2.5 Övertalningsförsök och motstånd 

De flesta personer vill gärna tro att de är mer immuna mot säljknep och övertalningstekniker 

från en säljare än vad andra människor är. De tenderar med andra ord att överskatta sin egen 

förmåga att se igenom försäljare medan de underskattar andras förmåga (Tal-Or, Shilo, 

Meister, 2009, s. 1091- 1092). Människor har även svårt att erkänna för sig själv och andra att 

de blivit påverkade av olika metoder vid personlig försäljning då dessa metoder syftar till att 

övertala kunden, vilket upplevs som negativt och skapar motstånd (Tal-Or, Shilo, Meister, 

2009, s. 1099). 

Kunden har en tendens till att invända i en försäljningssituation då den har andra kunskaper 

eller åsikter än säljaren. Detta kan bero på att kunden vill ha mer information om varan eller 

om erbjudandet. Det kan även finnas andra skäl som kan ligga bakom en kundinvändan och 

det är exempelvis att kunden inte har tillräckligt med pengar, att kunden egentligen inte har  
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behov av produkten, att kunden önskar mer information men är intresserad av produkten eller 

att kunden inte tror på vad säljaren säger. Om en säljare är väl förbredd på invändningar 

kommer säljaren att kunna behandla detta utan tvekan. Det gör säljaren genom att behandla, 

bemöta och även vända invändningen till något positivt så att samtalet kan gå vidare (Laurelli, 

Cras, 1996, s. 23-25). 

Det är sedan länge känt för marknadsförare att konsumenter tenderar att sätta sig emot 

övertalningsförsök från säljare, dock möter inte alla nivåer av övertalning samma motstånd. 

Generellt så möts en försäljningsteknik som använder övertalningsförsök med stark 

påtryckning med ett större motstånd än en mildare och mjukare form av argumentation och 

övertalning (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 1091). Med andra ord så möter diskteta och 

indirekta begäran mindre motstånd än de som är uppenbara och direkta. Moståndet från 

konsumenten minskar även om säljaren påpekar att kunden har ett fritt val och kan bestämma 

själv (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 1093). 

I en undersökning av kunders uppfattning av olika försäljningstekniker har man undersökt tre 

olika metoder som ofta används av en kassörska i en butik. Dessa metoder är: 

1. En skylt framme vid kassan som visar att det är ett erbjudande på varan 

2. Kassörskan frågar kunden om denne vill höra mer om erbjudandet och berättar sedan 

om detta för kunden 

3. Kassörskan berättar för kunden om erbjudandet utan att först fråga kunden om denne 

är intresserade av att lyssna 

I metoden med enbart en skylt finns det ingen direkt begäran från kassörskan och i metod två 

får kunden ett fritt val vilket innebär att kassörskan inte inskränker på kundens frihet. I den 

sista metoden däremot är kassörskan mer uppenbar och direkt i sin begäran (Tal-Or, Shilo, 

Meister, 2009, s. 1095). 

Resultatet av undersökningen visade att den försäljningsteknik som uppskattades mest av 

konsumenterna är metod nummer två där kassörskan frågar om kunden är intresserad av att 

lyssna innan denne berättar om erbjudandet. Detta berodde främst på två saker, delvis att det 

fanns en interaktion med säljaren, vilket metod ett med enbart skylt saknade. Enligt tidigare 

studier så föredrar kunder försäljningsmetoder med personlig kontakt och kommunikation. 

Den andra orsaken var att säljaren genom att först fråga kunden om dennes intresse gav 

kunden ett fritt val. Detta ger kunden möjligheten att avböja och de känner sig inte tvingade  
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att lyssna på erbjudandet. Som vi nämnt tidigare minskar ett fritt val motståndet från kunden. 

Av metod ett och tre var metod ett mer uppskattad av kunderna (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, 

s. 1099). Trots att metod tre upplevdes som mest negativ av kunderna så är det enligt 

undersökningen metod två och tre som genererar högst försäljning. Detta beror på att dessa 

metoder innehåller en personlig kontakt med kassörskan (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 

1102) 
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3 Metod 
I denna rapport har vi valt att inrikta oss på säljknep vid personlig försäljning därför att vi 

tycker att detta kan vara viktigt för blivande, men även nuvarande butikschefer att ha kunskap 

om. Detta då vi med hjälp av säljknep kan uppnå en högre försäljning och som i sin tur kan 

bidra till en lönsam butik. Genom att få reda på hur konsumenter upplever och reagerar på de 

olika säljknepen kan vi i vårt framtida yrkesliv välja de eller det säljknep som fungerar bäst 

både ur konsumentens och butikens synvinkel. Med andra ord kan vi undvika de säljknep som 

eventuellt upprör konsumenten eller får dem att känna sig obekväma och på så sätt öka 

chansen till fler återkommande kunder. 

När vi skriver om säljknep i rapporten syftar vi på hur konsumenterna blir påverkade av 

säljaren via personliga försäljningen i butik. I denna rapport använder vi ordet säljknep för att 

beskriva de metoder som en säljare använder sig av vid mötet med konsumenter. Det är 

metoder som används för att åstadkomma merförsäljning och för att få kunden att komma 

tillbaka igen. Ett exempel på säljknep är att säljaren erbjuder en extra vara till ett bra pris 

framme vid kassan. 

Rapportens empiriska undersökning består av en fokusgruppsintervju med sju deltagare i 

olika åldrar. Genom att intervjua personer i olika åldrar hoppas vi kunna ge en bredare bild av 

oss som konsumenter då vi tror att åsikterna och erfarenheterna kan variera mellan olika 

åldersgrupper. Vi anser att vi genom en fokusgruppsintervju kan få ett resultat som är mer 

generellt bland konsumenter än om vi bara intervjuat ett par personer individuellt. En annan 

anledning till varför en fokusgruppsintervju är det lämpligaste alternativet är för att vi 

troligtvis kan få djupare och mer eftertänkta svar på frågorna. Detta då vi tror att 

konsumenterna är ganska omedvetna om många av de säljknep som förekommer i butiker 

men att de flesta har varit med eller märkt av säljknep vid något tillfälle. De kan då relatera 

till andras upplevelser och reflektera över sådant de inte har tänkt på förut och genom en 

diskussion med en fokusgrupp kan de ta del av andras tankar och åsikter. På grund av detta 

tror vi att vi kommer få bättre djup av intervjun. Dag Ingvar Jacobsen menar att en 

fokusgruppsintervju ska vara den bästa metoden om man vill ta del av en individs egna 

erfarenheter och tillsammans i en grupp kan dessa diskussioner dra igång en tankeprocess 

bland medlemmarna (Jacobsen, 2002, s. 174) 
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I empirin har vi även gjort en mindre enkätundersökning för att få en översiktlig bild över 

konsumenternas åsikter i allmänhet. I enkätundersökningen har vi valt att ha fem frågor med 

svarsalternativen ja, nej och ibland. Vi har valt att ha få frågor då undersökningen ska gå 

väldigt snabbt att göra. Detta för att de personer som deltar i enkäten inte ska tröttna och bli 

oengagerade i frågorna innan de kommer till slutet av enkäten. Till enkätundersökningen har 

vi delat ut sjutionio stycken enkäter för att sedan kunna sammanställa resultatet i ett diagram 

som visar vad resultatet blev. Anledningen till varför vi ville göra ett diagram är för att ge ett 

intressant inslag i rapporten och för att ge en snabb översikt över undersökningsresultatet, 

som kommer visa vad konsumenterna tycker om säljknep. 

I analysen undersöker vi hur de tidigare studier och teorier som vi presenterar i den teoretiska 

referensramen stämmer överens med det som vi kom fram till i rapportens empiri samt 

ifrågasätta varför det blev så eller inte. 

3.1 Litteraturval 

Ämnet säljknep består av både marknadsföring och kundpsykologi. Vi har då valt att använda 

oss av teori från båda områdena för att få en så bred bild som möjligt. I denna rapport har vi 

som tidigare nämnt, valt att endast rikta in oss på säljknep i en fysisk butiksmiljö och 

kontakten mellan en konsument och en säljare. På grund av detta har den huvudsakliga 

litteraturen vi sökt på bibloteket och i vetenskapliga databaser behandlat och undersökt detta. 

I praktiken har detta inneburit att vi har sökt efter bra säljknep och de bakomliggande 

orsakerna till varför och hur kunderna blir påverkade av dessa, samt även försökt finna bra 

information om hur säljaren påverkar kundens köpupplevelse, då detta i stor grad rör vårt 

arbete och den undersökning som valde att utföra.  

Vi har i första hand försökt använda oss av nyskriven litteratur från 2000-talet för att få så 

aktuell information som möjligt inom vårt område säljknep och påverkan, men vi har även 

valt att använda oss av lite äldre litteratur som vi anser kan vara tillämplig även idag och 

andvändbar i denna rapport. 
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4 Empiri 

4.1 Fokusgruppsintervju 

Vi genomförde en fokusgruppsintervju med sju deltagare som bestod av Kjell som är 49 år 

och arbetar inom logistik, Ann-Sofie som är 45 år och arbetar som undersköterska, Madde 

som är 18 år och studerar samhäll/naturvetenskap på gymnasiet samt extrajobbar på en lokal 

dagstidning, Björn som är 22 år och jobbar som industrielektriker, Joakim som är 23 år och 

arbetar som direktsäljare, Andreas som är 20 år och studerar skydd och säkerhet på gymnasiet 

samt Anna som är 44 år och arbetar som VVS-inspektör. 

4.1.1. Säljknep 

När vi tog upp ämnet säljknep och frågade gruppen vilka metoder de kände till var de flesta 

till en början osäkra. Många av dem visste inte vad ett säljknep var och vi fick därför förklara 

och ge exempel på säljknep för att få igång diskussionen. Till en början utgick 

gruppmedlemmarna gärna från andra personer och vad de blev påverkade av snarare än sig 

själva. Exempelvis så tog en av dem upp lekplatsen på McDonald´s som ett säljknep med 

syftet att locka barnen och därmed föräldrarna till restaurangen, även om han själv inte hade 

barn. Vi fick därför förtydliga att vi ville veta ved de själva blev påverkade av, inte andra 

personer. De säljknep som de till en början ansåg att de kände till och eventuellt blir 

påverkade av är miljön och musiken som ofta avgör om de stannar kvar i butiken. Några av 

medlemmarna i gruppen, då framförallt de äldre, ansåg att stressig och hög musik i butiken är 

det värsta som finns. De såg även tävlingar i butiken, småsaker som tofsar och liknande 

framme vid kassan samt godis vid kön i en mataffär som exempel på säljknep. De tog upp lite 

om direktreklam i brevlådan men vi har valt att utelämna detta då det inte innefattas i den 

fysiska butiksmiljön. 

Vi gick vidare genom att ge exempel på och förklara olika säljknep för att sedan fråga 

deltagarna om de känner till dessa samt om de tror att de fungerar. Det första säljknepet vi tog 

upp var kontrasteffekten. Samtliga gruppmedlemmar ansåg att de blivit utsatta för detta 

säljknep och att det fungerar på dem. Kjell reagerade även på att han upplevt att detta även 

används på motsatt sätt, framförallt i elektronikbutiker. Ann-Sofie kände att detta var liknande 

till prissättningen, då 99 kr låter billigare än 100 kr.  

Nästa säljknep vi diskuterade var ömsesidighet med smakprov i butiken som exempel. Ingen i  
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gruppen ansåg att detta säljknep fungerar på dem och de påstår att de inte alls känner någon 

skyldighet att köpa produkten som de smakat på. Den enda som sa emot detta var Joakim som 

arbetar som direktsäljare i butik och även hanterar kampanjer som bland annat smakprov. 

Precis som alla andra ansåg han att detta säljknep inte fungerade på honom själv men han 

underströk att metoden faktiskt fungerar då försäljningen ökar avsevärt när butiken använder 

sig av smakprover. 

De tog själva upp ett annat exempel på säljknepet ömsesidighet där de trodde att man skulle 

känna en skuld gentemot säljaren. Detta var ett säljknep i klädbutiker då säljaren tar sig tid 

och plockar fram något som säljaren tror skulle passa kunden. Men inte heller i detta fall 

känner fokusgruppen att de har en skyldighet att återgälda säljaren genom köp. 

Vi diskuterade sedan säljknepet auktoriteter och frågade gruppen om de litar mer på en säljare 

som upplevs som en auktoritet eller expert. Samtliga gruppmedlemar berättade att de litar mer 

på någon som ser ut att ha kunskap inom sitt område. De berättade även att de är villiga att 

betala mer för en produkt som rekommenderas av någon som ser ut som en expert. För att 

bedöma om en person är en expert berättade gruppen att de går en hel del på utseendet. 

Det finns flera säljknep som gruppen inte anser fungerar på dem. Madde säger att på Bik Bok 

försöker kassörskan ofta erbjuda något mer framme vid kassan. Detta fungerar inte på Madde 

då de försöker merförsälja varje gång hon är där och hon besöker butiken ganska ofta. Hon 

upplever det då som tjat och lockas därför inte till att köpa något som de erbjuder. Björn säger 

att han inte faller för lockpriser, han tar elpriser som exempel. Säljaren erbjuder ett mycket 

bra pris men han vet att det kommer läggas på en massa avgifter. Då blir det i själva verket 

inte blir så billigt som det låter. Andreas och Ann-Sofie sa att smakprover inte fungerar då de 

inte alls känner sig skyldiga att köpa något. 

4.1.2 Kundens uppfattning av säljaren 

Uppfattningen om säljaren och om denne arbetar för sin egen eller för kundens skull varierar. 

Joakim sa att om man arbetar för provision så arbetar man självklart för sin egen skull. Detta 

då man vill ha hög lön men han anser att säljaren samtidigt försöker göra kunden nöjd. Han 

anser dock att det kan vara svårt att göra sitt bästa för båda. Detta då säljaren utom att arbeta 

för kundens skull kan ha säljmål och liknande som denne bör uppnå. Resten av gruppen tror 

att det är olika från person till person men de sa att man får en känsla av vad säljaren är för  
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typ, om de är en smilfink som bara vill sälja på kunden en massa produkter för sin egen skull 

eller en säljare som är genuint trevlig och arbetar för kundens skull. 

Gruppen anser dock att säljare i allmänhet faktiskt lyssnar på vad kunden vill ha men att de i 

många fall lovar för mycket. Andreas tog exempelvis upp att många produkter håller garantin 

ut men går sönder strax efter. Hur väl säljaren lyssnar på kunden kan även variera i och med 

miljön eller vilket land man är i. De tog exempelvis upp marknader och andra länder där 

säljaren är väldigt påflugen och inte lyssnar på ett nej utan istället vill pruta och tjata på 

kunden. Men så upplever de inte att det är i en vanlig butik hemma i Sverige. När gruppen 

invänder mot en säljare beror det ofta på tre saker. Antingen att man inte behöver produkten, 

att man inte har råd eller att säljaren är för påflugen och man vill ha tid att tänka. 

Gruppen anser att en bra säljare är en person som uppmärksammar kunden och hälsar när de 

kliver in i en butik, det är viktigt att säljaren finns nära till hands. Säljaren bör även vara 

lyhörd, trevlig och kunnig inom sitt område.  

Gruppen hade dock delade åsikter om säljaren ska utgå från produktens egenskaper eller 

kundens behov. Anna ansåg att säljaren bör utgå från produktens egenskaper. Ann-Sofie 

däremot föredrar när säljaren utgår ifrån hennes behov, men det kan variera. 

Gruppen tror att en säljare med emotionell intelligens kan komma väldigt långt inom sitt yrke 

då kunden känslor spelar in vid ett köp. Gruppen tror att en person som besitter emotionell 

intelligens lättare kan övertyga andra personer och att man kan anpassa sig efter situationen 

bättre om man kan avläsa kunden. Säljaren kan exempelvis se om kunden är stressad och då 

utnyttja detta. 

En dålig säljare anser gruppen är en sådan som är ouppmärksam på kunden och inte säger hej 

när kunden kliver in i butiken. Säljare som är falskt övertrevliga och för påflugna uppskattas 

inte heller av gruppen utan gör snarare att de vill lämna butiken direkt. 

Säljare bör inte vara för påflugna men inte heller för frånvarande. De upplever 

telefonförsäljare som mest påflugna eftersom de aldrig ger sig vilket irriterar 

gruppmedlemmarna och gör dem frustrerade. Gruppmedlemmarna säger att de ändå oftast 

avböjer på ett trevligt sätt. Men samtidigt är motsatsen inte heller önskvärd för när gruppen 

inte får någon hjälp i butiken blir de förbannade och går därifrån berättar de. 
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Som gruppen påpekat tidigare anser de att servicen och bemötandet från personalen i butiken 

är mycket viktigt och nästan alla i gruppen vill ha bra service oavsett vilken butik de går in i. 

Andreas däremot anser att servicen och personalen inte har så stor betydelse i en 

livsmedelsbutik där han hellre ser att det går fort. Han vill att man bara ska kunna ta varorna 

man vill ha och komma ut snabbt igen. 

Säljare bör använda ett vårdat språk och inte svära. Slang är däremot okej för det viktigaste är 

att man som kund förstår vad säljaren säger. De anser även att säljaren bör anpassa sitt språk 

efter åldern på kunden som de pratar med. Säljaren bör ställa frågor för att säkerställa att 

kunden är med och förstår istället för att bara köra sitt eget race. 

Hur säljaren ser ut i sitt ansiktsuttryck och kroppsspråk anser gruppen också har betydelse. 

Säljaren måste se trevlig och glad ut, och det är något man kan avläsa på kroppspråket. De 

anser även att kläderna är viktiga. 

4.1.3 Påverkan och försäljning i butiken 

Det som lockar in gruppen i en butik är till stor del skyltfönstren. Dessa gör att man kan vilja 

handla och göra impulsköp. Även rea-skyltar och planscher kan locka in dem i butiken då de 

syns väl både i och utanför butiken och därmed lätt fångar deras uppmärksamhet. De anser 

även att butiken kan locka in kunder i butiken genom att göra dem nöjda, för om man blivit 

nöjd med ett tidigare köp så går man gärna in även nästa gång man passerar butiken. 

I den teoritiska referensramen tog vi upp tre metoder för merförsäljning framme i kassan. Av 

dessa tre metoder för merförsäljning så föredrar gruppen metoden där butiken enbart 

merförsäljer med hjälp av en skylt framme vid kassan. Kjell säger att han inte tycker om att 

bli överraskad med ett erbjudande framme i kassan. Den metod som alla tycker minst om är 

när kassörskan berättar om erbjudandet utan att först fråga kunden om denne är intresserad av 

att lyssna. 

När en säljare ska sälja en produkt bör denne fråga kunden vad hon behöver och utgå från 

detta. Säljaren bör också förklara vilka funktioner produkten har, beskriva prestandan samt 

förklara hur produkten kan hjälpa kunden att lösa de behov som hon har. För att man ska vilja 

vistas i en butik och inte gå därifrån så bör säljaren vara trevlig men man ska som kund kunna 

gå runt och titta utan att bli förföljd av en säljare. 
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Vissa i gruppen litar mer på säljare som berättar något negativt om produkten, då en produkt 

inte kan vara perfekt. Alla i gruppen anser att en säljare som gör detta troligtvis upplevs som 

mer ärlig men alla anser inte att de skulle lita mer på säljaren. Detta då de tror att det kan vara 

ett säljknep för att sälja en annan produkt istället. 

Gruppen har delade åsikter om hur viktigt det är att en säljare använder eller åtminstone har 

provat produkten de säljer. Madde tycker att det kan vara bra om säljaren har provat 

produkten och berättar om ett tillfälle när hon besökte en klädbutik för att köpa jeans. När hon 

bestämt sig för ett par och gick fram till kassan rekommenderade säljaren henne att välja en 

mindre storlek. Säljaren berättade att hon själv har likadana jeans och att hon märkt att de 

töjer sig efter hand. Detta är något som Madde uppskattade och tyckte var bra. Björn tycker 

också att det är viktigt, speciellt när det gäller långvariga och dyra saker. Man vill veta att 

sakerna man köper håller så länge som de lovat. Andreas däremot anser att det inte är så 

viktigt att säljaren provat produkten då säljarens åsikt inte har någon betydelse. Han säger att 

även om säljaren skapat sig en uppfattning om produkten genom att prova den så är det inte 

garanterat att han skulle dela den uppfattningen. 

Om man hör från någon man känner att en produkt, butik eller säljare är bra blir man mer 

villig gå in, då man litar mer på bekanta än man gör på säljare och reklam. Gruppen säger att 

man gärna berättar för andra om man blir nöjd men att man oftare berättar när man blivit 

missnöjd. Detta är för att man vill varna andra från att också bli missnöjda eller få ut sina 

aggressioner efter ett dåligt köp.  

Att man blir uppmärksammad i en butik och att personalen hälsar är väldigt viktigt men vissa 

dagar vill man inte ha någon kontakt med butiken utan bara kolla runt i lugn och ro. Men 

Björn anser att det kan vara bra för butiken om de har ett trevligt bemötande för man kommer 

ihåg dem bättre, det kan exempelvis vara trevligt om säljaren berömmer klädvalet. Gruppen 

blir gärna igenkänd när de kommer in i en butik då det får dem att känns sig viktig och 

speciell. Man vill dock inte bli igenkänd på alla butiker, exempelvis sa en gruppmedlem att 

han inte vill bli igenkänd på McDonald´s för då tror folk att man bara äter skräpmat.  

Gruppen anser att man blir påverkad av ett medlemskap i kundklubbar då man får 

erbjudanden men att man inte känner sig speciell. Detta då det inte krävs något för att bli 

medlem.  
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I teoriavsnittet tog vi upp tre olika kundtyper och frågade sedan gruppmedlemmarna vilken 

typ av kund de känner igen sig i. Madde, Ann-Sofie och Anna känner igen sig mest i den tysta 

kunden, Andreas anser att han är en pratsam kund och Björn, Kjell och Joakim ser sig själva 

som en aggressiv kund, framförallt när det gäller köp av bilar och telefoner. 

Synen på hur säljknepen påverkar en själv och andra varierar. Vissa anser att de är mindre 

mottagliga för säljknep än andra medan vissa i gruppen tror att de är mer mottagliga. Andreas 

säger att han är mindre mottaglig än folk i allmänhet då han vet vad han ska ha och struntar i 

vad säljaren säger. Anna och Ann-Sofie däremot anser att de är mer mottagliga då de har svårt 

att säga nej till säljare och produkten de erbjuder. Gruppen menar dock att det kan vara svårt 

att veta då man inte är medveten om alla säljknep och det är svårt att veta hur andra blir 

påverkade. 

4.1.4 Sammanfattning av fokusgruppsintervjun 

Sammanfattningsvis kan man se att gruppdeltagarna är medvetna om att säljknep existerar 

men de verkar inte ha analyserat det i någon större utsträckning. När vi gav exempel på 

säljknep så var det mesta metoder som de kände igen, men kanske inte tänkt på tidigare. De 

flesta medlemmarna i gruppen trodde att de blev påverkade ibland men vilka säljknep som 

fungerade på dem varierade. Det fanns ett par personer som inte ansåg sig bli påverkade alls. 

När gruppen diskuterade hur en säljare bör vara och inte vara så var åsikterna liknande mellan 

deltagarna och de kom fram till att det viktigaste är att säljaren är uppmärksam mot kunderna, 

trevlig, kunnig och inte för påflugen eller falsk. 

4.2 Enkätundersökning 

Till enkätundersökningen har vi haft 79 stycken deltagare i varierande åldrar mellan 19 och 

75 år. Det har deltagit både män och kvinnor i enkätunderssökningen. Vi ställde fem olika 

frågor till deltagarna som handlade om säljknep och samtliga frågor hade svarsalternativen ja, 

nej eller ibland. 

Den första frågan var: anser du att du blir påverkad av säljknep när du besöker en butik?  

De flesta deltagarna trodde att de blev påverkade av säljknep när de besöker en butik, alltid 

eller ibland. Dock var det ett fåtal som trodde att de inte alls blir påverkade av någon form av 

säljknep när de besökte en butik. 
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Den andra frågan löd: foten-i-dörren är ett säljknep som använder tekniken att begära i flera 

steg. Det innebär att säljaren ber kunden om något som är lätt för kunden att acceptera, 

exempelvis att provsmaka en matvara. Säljaren går sedan vidare steg för steg tills han/hon 

frågar om du vill köpa. Tror du att detta säljknep fungerar på dig? 

Deltagarna anser generellt att detta är ett säljknep som inte fungerar på dem. Detta var det 

säljknep som fick minst ja-svar och som alltså anses vara minst effektivt bland de personer 

som deltagit i enkätundersökningen. Ganska många tror däremot att det kan fungera i vissa 

fall. 

 

Den tredje frågan var: Kontrasteffekten innebär att man skapar kontraster för kunden för att få 

något att kännas billigare än vad det egentligen är. Detta utnyttjas genom en teknik som går ut 

på att säljaren i första hand visar en vara som är ganska dyr, vilket många kunder troligtvis 

avböjer. Säljaren plockar då fram en annan vara till ett lägre pris som i kontrast till den 

tidigare varan upplevs som billig, även om den kanske inte är det. Tror du att detta säljknep 

fungerar på dig? 

Denna fråga hade mycket liknande svar till i jämförelse med frågan innan. Det är mycket få 

deltagare som tror att detta säljknep fungerar på dem då enbart fjorton personer tror att det 

fungerar på dem. Resterande 66 personer är uppdelade ganska jämt mellan nej och ibland. 

 

Den fjärde frågan löd: Säljknepet ömsesidighet använder människors känsla av att behöva 

återgälda en tjänst. Om kunden upplever att säljaren gjort något för kunden, exempelvis tagit 

sig att berätta om en vara eller accepterat ett avslag från kunden på tidigare erbjudande, så 

väcker det känslor hos kunden att denne bör göra något vänligt tillbaka så som att köpa något. 

Tror du att detta säljknep fungerar på dig? 

Det var få av deltagarna som sa att de kände ett behov att återgälda en säljare men det var 

ändå fler ja-svar än på de tidigare två säljknepen. I likhet med de tidigare säljknepen ligger 

tungvikten av svaren på nej eller ibland, fast huvuddelen av svaren i detta fall var nej. 

 

Fråga nummer fem som var den sista frågan på enkäten löd: Kunder påverkas i stor 

utsträckning av auktoriteter. När någon som man ser upp till eller litar på, exempelvis en 

läkare, påstår något så slutar vi tänka själva och litar helt och hållet på den personen. Detta är 

eftersom människor gärna låter någon annan ta ansvar för beslut och handlingar.  
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Detta används även i försäljningssituationer genom att säljaren klär sig eller beter sig på ett 

sätt så att denne upplevs som en auktoritet av kunden. Ett exempel kan vara kosmetikbutiker 

där butikspersonalen har vita rockar på sig vilket även används inom hälsovården. Tror du att 

detta säljknep fungerar på dig? 

Mer än hälften av deltagarna tror inte att detta säljknep fungerar och har alltså svarat nej på 

enkäten. Men det var samtidigt det säljknep som flest deltagare svarade ja på jämfört med 

tidigare frågor. Det var väldigt jämna siffror mellan ja och ibland som hade 18 respektive 20 

stycken. 
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Figur 4.2.1 Enkätundersökning 

 

Figur 4.2.1 beskriver de svar vi fått från enkätundersökningen där den blå stapeln är Ja, den 

röda är Nej, och den gröna är Ibland. Den vågräta axeln visar de olika frågorna som ställdes i 

undersökningen, där fråga 1 är om man blir påverkad av säljknep i allmänhet. De övriga 

frågorna tar upp olika säljknep och undersöker om man tror att man själv blir påverkad av 

dessa. Fråga 2 rör säljknepet foten-i-dörren, fråga 3 står för kontrasteffekten, fråga 4 är 

säljknepet ömsesidighet och slutligen fråga 5 som handlar om auktoriteter. Den lodräta axeln 

visar antalet svar i de olika frågorna. 

När vi utförde enkätundersökningen kunde vi märka en viss skillnad på svaren mellan män 

och kvinnor. Generellt så fick vi bilden av att kvinnorna i större utsträckning ansåg att de blev 

påverkade av säljknep i butik till skillnad från männen som oftare svarade nej eller ibland. 

Den största skillnaden märkte vi i fråga två där ingen man ansåg sig bli påverkad av  
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foten-i-dörren, även i fråga tre med säljknepet kontrasteffekten var det liknande resultat med 

bara ett par ja-svar från männen. 
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Figur 4.2.2 Enkätsvar kvinnor 

Figur 4.2.2 är uppdelad efter samma frågor som figur 4.2.1 men visar enbart de svar som vi 

fått från de kvinnliga deltagarna. 
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Figur 4.2.3 Enkätsvar män 

Figur 4.2.3 är uppdelad efter samma frågor som figur 4.2.1 men visar enbart de svar som vi 

fått från de manliga deltagarna. 

4.2.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 

I den förstå frågan där delatagarna fick svara på om de trodde om de blir påverkade av 

säljknep så dominerades svaren av ibland och ja. Detta förändrades sedan i de övriga frågorna 

där det gavs exempel på konkreta säljknep. På frågorna 2-5 dominerade nej-svaren starkt i 

samtliga frågor. I alla frågor var även ja minst vanligt och ibland låg någonstans mitt i mellan 

ja och nej. 
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5 Analys 

5.1 Säljknep 

Enligt teorin finns det ett säljknep som heter foten-i-dörren där säljaren begär i flera steg. Det 

innebär när säljaren till en början ber kunden om något som är lätt för kunden att acceptera 

exempelvis att provsmaka en matvara och går sedan vidare tills denne når en begäran av köp 

(Wanger, 2002, s. 240).  Detta säljknep var det som fick minst ja-svar i enkätundersökningen 

och som anses vara det minst effektivt. Deltagarna tyckte generellt att detta säljknep inte 

fungerar på dem men däremot tror ganska många att de kan fungera i vissa fall. 

Säljknepet ömsesidighet som diskuterades under intervjun är en effektiv påverkanstaktik som 

innebär att kunden känner sig tvungen att ge något tillbaka till säljaren, exempelvis genom 

köp för att återgälda vänligheten. Ett exempel på det kan vara när säljaren erbjuder ett 

smakprov eller någon form av rabatt och vi kommer då känna en skuld till säljaren (Fexeus, 

2008, s. 244-255). Under fokusgruppintervjun tyckte ingen i gruppen att detta säljknep 

fungerade på dem alls men att de gärna tar smakprov i butiken, men enbart för att det är gott 

och spännande att prova på. Det var en person i gruppen som sa emot detta och det var 

Joakim som arbetar som direktsäljare i butiker. Där hanterar han kampanjer, som bland annat 

smakprov till kunderna. Under en undersökning de har gjort på dessa kampanjer så ser de att 

metoden faktiskt fungerar på kunderna. Men han anser själv att den inte fungerar på honom. 

Resultatet i enkätundersökningen visade liknande svar då det var många som hade svarat nej 

eller ibland beroende på hur situationen är. 

I enkätundersökningen ansåg deltagarna att säljknepet kontrasteffekten fungerade på dem 

ibland. Men det var väldigt få personer i enkätundersökningen som hade svarat ja på detta 

säljknep. Kontrasteffekten är när säljaren visar en ganska dyr vara som kunden troligtvis 

kommer att avböja. Säljaren plockar då fram en annan vara fast till ett lägre pris som kommer 

att upplevas som mycket billigare, även om den kanske inte är det (Wanger, 2002, s. 242). 

Detta verkar vara ett mycket vanligt säljknep, då samtliga i fokusgruppen berättar att de blivit 

påverkade av detta och att de ibland fungerar på dem. Ann- Sofie kände att detta kanske även 

används i prissättningen då 99 kronor låter billigare än om varan är prismärkt 100 kronor. 

Detta blir hon ofta påverkad av då prissättningen får varan att verka billigare precis som i 

kontrasteffekten.  Kjell reagerade på att han upplevt att säljknepet även används på motsatt  
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sätt, framför allt i elektronikbutiker. Han berättade att säljaren först visar en väldigt billig 

modell av en vara, exempelvis en tv. För att sedan visa en dyrare och exklusivare modell, då 

man som kund sedan ska vilja köpa den ”bättre” Tv:n. 

I stor utsträckning påverkas kunderna av auktoriteter. Det är personer som upplevs ha mer 

kunskaper och vet vad de pratar om, det är en person som kunden ser upp till eller litar på. I 

försäljningssituationer klär sig säljaren eller beter sig på ett sätt som gör att den upplevs som 

en auktoritet av kunden, genom att exempel bära en vit rock i en kosmetikbutik. (Fexeus, 

2008, s. 255). Enkäten som vi genomförde visade att det var mer än hälften som svarade nej, 

alltså att säljknepet inte fungerar. Däremot i fokusgruppsintervjun berättade 

gruppmedlemmarna att de litar mer på någon som ser ut att ha kunskap inom sitt område och 

ser ut som en expert. Enligt teorin är kunderna även villiga att betala mer om personalen ses 

som kunniga inom sitt område (Carlsson, 2001, s. 52). Detta stämmer väl överens med vad 

gruppen själva har sagt om säljare och de säger att de faktiskt är villiga att betala mer när en 

produkt erbjuds av en ”expert”. Gruppen berättade att de bedömde en expert efter utseendet 

där de gav exempel på de som jobbar på apoteket, där de bär vita rockar. Fokusgruppen 

berättade även att de som säljer elektronik gärna få ser lite nördiga ut, då de upplevs som mer 

kunnig, trovärdiga och gör att kunderna litar mer på att de kan sin sak. Utifrån intervjun kan 

vi även se att kläderna och utseendet på personalen är viktigt, vilket vi också har påpekat i 

teoriavsnittet. Detta då fokusgruppen berättar att det är genom kläderna och utseende som 

man kan se på en säljare om denne är expert eller inte. 

5.2 Kundens uppfattning av säljaren 

Enligt Laurelli och Cras bör säljaren vara vänlig, artig, lyssna, ge bra service, erkänna misstag 

och respektera kunden för att skapa ett bra intryck och hindra kunden från att känna sig 

uttråkad (Laurelli, Cras, 1996, s.18). De egenskaper hos en bra säljare som teorin tar upp 

stämmer bra överens med de egenskaper som vår grupp uppskattar. Fokusgruppen vill att en 

bra säljare ska hälsa när de kliver in i en butik och även fråga om kunden vill ha hjälp, vilket 

kan tolkas som vänlighet och artighet. De anser även att det är viktigt att säljaren är hjälpsam, 

exempelvis genom att plocka fram varorna man söker eller att säljaren är uppmärksam på när 

en kund väntar i kassan och kommer fram direkt. Detta är bra exempel på god service, vilket 

med andra ord också är något som gruppen anser vara viktigt. Att säljaren ska lyssna och 

respektera kunden är också något som gruppen tar upp. De tycker inte om när säljaren inte 
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lägger märke till att kunden inte förstår och ser ner på denne. Teorin stämmer som sagt bra 

överens med vad konsumenter tycker är viktigt om man utgår från vår grupp, men det finns 

samtidigt vissa saker som skiljer sig åt. För det första tar gruppen upp att det även är viktigt 

att säljaren är kunnig och inte för påflugen, vilket inte är någon viktig kriterie enligt Laurelli 

och Cras. Men även konsekvensen för avsaknandet av dessa egenskaper skiljer sig åt. Enligt 

teorin blir kunderna uttråkade och kommer uppleva säljaren på ett negativt sätt medan 

fokusgruppen berättar att de blir förbannade och vill lämna butiken omedelbart. 

Ansiktet och kroppspråket har en betydelse för hur säljaren uppfattas av kunden. Säljaren bör 

ha ett vårdande kroppspråk då det avslöjar tillfredställelse eller missnöje. Likaså ansiktet 

spelar en viktig roll hos säljaren då både det och kroppspråket kan avslöja våra känslor. Det är 

därför viktigt för säljaren att tänka på hur den framstår, med tanke på att vi människor 

kommunicerar med hela kroppen och ansiktet (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s. 113- 114). Hur 

säljaren ser ut i sitt ansiktsuttryck och kroppsspråk anser gruppen har betydelse. Säljaren 

måste se trevlig och glad ut, då det är något man kan avläsa på kroppspråket. De anser även 

att kläderna är viktiga då de gärna vill se att säljaren passar in i butiken. De säger att 

personalen ska ha en logga på kläderna så man ser vem som är personal och därmed vet vem 

man ska fråga om man vill ha hjälp. 

Studier visar att en kund blir mer nöjd när en försäljare är ärlig och mindre påflugen. De har 

även visat sig att kunderna får ett förtroende för säljaren om kunden vid upprepande tillfällen 

upplever säljaren som ärlig, kunnig och rättvis (Román, Ruiz, 2005, s. 440). Fokusgruppen 

berättar att säljaren inte bör vara för påflugen men heller inte frånvarande. Gruppen tog upp 

att de upplever telefonförsäljare som mer påflugna, då de aldrig vill ge sig och det gör dem 

frustrerande. De berättade att när en säljare är för påflugen blir de mindre villiga att köpa 

produkten och då oftast avböjer på ett trevligt sätt. Men de nämnde även att motsatsen heller 

inte önskevärd, för när gruppen inte får någon hjälp blir alla förbannande och det slutar med 

att de går ut från butiken.  

Gruppens uppfattning om huruvida säljaren arbetar för att få en hög försäljning eller nöjda 

kunder varierar. Joakim som arbetar för provision berättade att man självklart arbetar för sin 

egen skull då han vill ha högre lön, men att han som säljare även försöker göra kunden nöjd. 

Enligt teorin agerar en säljare utifrån en produktorienterad eller en situationsanpassad 

inriktning. Produktorienterad säljare är mycket medveten om sina produkter och säljer dem 
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genom att ge ett så bra intryck som möjligt av produkterna generellt utan att anpassa sig efter 

kundens unika behov. De siktar främst på en hög försäljning och att få kunderna att köpa rätt 

produkt enligt säljaren snarare än enligt kunden. Situationsanpassade säljare har också 

kunskap om sina produkter men denne använder endast de argument som tilltalar kundens 

unika behov (Laurelli, Cras, 1996, s. 43-45). Medlemmarna i gruppen hade olika åsikter om 

en säljare ska vara produktorienterad som bara vill sälja eller situationsanpassad som arbetar 

för kundens bästa. Gruppen vill att säljaren ska arbeta för nöjda kunder men har dock delade 

åsikter om huruvida säljaren bör utgå från produktens egenskaper eller kundens behov. Anna 

ansåg att säljaren ska utgå ifrån produktens egenskaper. För om säljaren skulle utgå ifrån 

hennes behov så skulle säljaren bara vinkla argumenten så att produkten låter perfekt för 

henne. Ann-Sofie däremot föredrar att säljaren ska utgå ifrån hennes behov dock beroende på 

vilken produkt det handlar om. Med andra ord är det inte självklart vilken typ av säljare som 

är bäst. Om denne ska jobba för kunden eller hög försäljning. Men om säljaren är för påflugen 

menar gruppen att det inte spelar det ingen roll om denne arbetar för kundens skull för då 

upplevs säljaren oavsett som mer säljorienterad. 

Enligt teorin är det vid personlig försäljning inte bara viktigt att skapa en kortsiktig vinst utan 

även att göra kunden nöjd.  Kunden berättar ofta detta för vänner och bekanta och ger på så 

vis butiken, säljaren eller dess produkter ett gott rykte (Carlsson, 2001, s. 117). Fokusgruppen 

håller med om det som Carlsson påstår. De säger att sannolikheten för att man går in i en 

butik blir större om man hört något positivt om den från en person man litar på, exempelvis en 

vän. Men gruppen klargör även att en kund inte enbart berättar om den blivit nöjd utan även 

om den är missnöjd, som då kan ge butiken en motsatt effekt. De säger att de gärna berättar 

för andra om man blir nöjd men att de oftare delar med sig av sina erfarenheter då de är 

missnöjda för att få klaga eller varna andra. Detta beskriver Björn på ett mycket bra sätt när 

han säger ”man går inte direkt runt och säger att tomaterna är fina på ICA”.  

Gruppen tycker att säljaren för det mesta faktiskt lyssnar på vad kunden vill ha men att de i 

många fall lovar för mycket. Enligt teorin så varierar synen på en säljare och personlig 

försäljning då det finns två sidor. Den ena sidan består av utbildade säljare som ser säljare och 

personlig försäljning som något positivt. Den andra sidan består av folk som inte är utbildade 

eller har erfarenheten och har negativ syn på säljare (Bristow, Amyx, Slack, Gulati, 2006, s. 

242). Gruppen förde upp en diskussion kring om hur väl säljaren lyssnar på kunden. Detta  
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varierar beroende på vilken miljö eller land man befinner sig i. De tog upp att på marknader 

och andra länder finns säljare som är väldigt påflugna och inte lyssnar på ett nej utan endast 

vill pruta och tjata på kunden. Men så upplever de inte en vanlig butik hemma i Sverige. Där 

anser de att säljaren för det mesta lyssnar på kunden. 

5.3 Påverkan och försäljning i butiken 

Enligt Jonsson är det skyltfönstret som till mycket stor del påverkar om en kund går in i en 

butik eller inte (Jonsson, 1991, s. 12). Detta håller gruppen med om men de berättar att det 

även finns andra saker som får dem att gå in i en butik. Detta kan vara rea-skyltar, planscher 

samt bra tidigare erfarenheter av säljarnas bemötande i den aktuella butiken. Detta visar 

återigen vikten av ett bra bemötande från säljaren eftersom det först är när kunden klivit in i 

butiken som man kan använda sig av personlig försäljning. 

När kunden väl klivit in i butiken vill denne bli vänligt mottagen och uppmärksammad. Den 

första kontakten blir då genom hälsning och presentation för att kunna skapa ett positivt 

intryck redan från start (Carlsson, 2001, s. 14, Erasmie, Pihlsgård, 2000, s. 113- 114 ). Att 

säljaren hälsar håller gruppen med om är mycket viktigt, och det är något som gruppen 

påpekar många gånger under intervjun. De vill bli uppmärksammade direkt när de kliver in i 

en butik och tycker inte alls om sådana säljare som inte hälsar när man kliver in och som bara 

står pratar i telefon eller med andra säljare utan att bry sig om kunden alls.  

Många kunder tycker om att bli igenkända och därför är det viktigt för säljaren i butiken att de 

känner igen sina kunder, då kunderna gillar att bli uppmärksammade (Jonsson, 1991, s. 55). 

Gruppen håller med om att det kan vara trevligt att bli igenkänd i en butik, men det kan 

variera i olika situationer. Gruppen säger att det finns vissa butiker så som systembolaget där 

de faktiskt ser det som negativt att bli igenkänd. De säger även att humöret spelar in då de 

vissa dagar inte vill ha någon kontakt med säljaren alls utan vill bara gå runt och titta ifred. 

Erasmie och Pihlsgård menar att det är viktigt för en säljare att lära känna sina kunder och ha 

en regelbunden kontakt med dem, exempelvis via kundklubbar och utskick. Då man kan 

behandla varje kund som unik (Erasmie, Pihlsgård, 2000 s. 30). Om säljaren känner kunden 

och har vetskap om dennes behov kan säljaren i en försäljningssituation utgå från kundens 

behov istället för produktens egenskaper, men om detta är bra gruppen inte överens om. Vissa 

av dem föredrar att få veta exakt hur produkten kan lösa deras individuella problem medan 

andra gruppmedlemmar anser att vetskapen om deras problem bara kommer utnyttjas för att  
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vinkla argumenten på ett sådant sätt att produkten låter perfekt, fast den kanske inte är det. 

Det som teorin säger om att ha kundklubbar ska behandla varje kund unik, håller inte gruppen 

med om. De anser inte att de känner sig mer unika alls eftersom de flesta personer är 

medlemmar och för att det inte krävs något speciellt för att få bli medlem. Kjell menar att det 

krävs mer än så för att man som kund ska känna sig unik. 

Enligt teorin måste en säljare kunna övertyga kunden om att ens produkt är bra för att kunna 

sälja den. Men säljaren får inte övergå till att övertala kunden till köp för då kommer kunden 

troligtvis lämna butiken (Laurelli, Cras, 1996 s 11). Enligt gruppen är det viktigt att säljaren 

är lyhörd och frågar kunden om vad denne behöver för att sedan kunna förklara varför den 

aktuella produkten är det bästa alternativet. De anser också att säljaren måste berätta om 

produktens funktioner och prestanda. Detta stämmer då ganska bra in på vad teorin säger, 

kunden vill få kunskap om produkten är bra innan de köper den. Även i fråga om övertalning 

är fokusgruppen överens med teorin. Gruppen tycker inte om säljare som är för påflugna och 

det är en av de saker som får dem att avböja ett erbjudande och lämna butiken. De vill ha tid 

att tänka och inte känna sig förföljda av säljaren.  

Det som dock skiljer en del av teorin från det vi kommit fram till är vilka typer av ord man 

bör argumentera med. Enligt Laurelli bör säljaren vid argumentation använda positiva ord 

som exempel prisvärd, lönsam samt bekväm och undvika negativa uttryck så som inte dyr, 

köpa och kostnad. (Laurelli, Cras, 1996 s 22-23). Detta kan säkert stämma till viss del men de 

flesta i gruppen anser att de är bra om säljaren även berättar negativa saker om produkten. 

Gruppen säger att de känner av vad säljaren är för typ, om de är en smilfink som bara vill 

sälja på kunden en massa produkter för sin egen skull eller en säljare som är genuint trevlig 

och arbetar för kundens skull. En annan teori styrker dock det som vår fokusgrupp har sagt. 

Carlsson menar att en säljare som nämner både fördelar och nackdelar med produkten upplevs 

som trovärdig. (Carlsson, 2001 s. 95). Men alla i gruppen håller inte med. En säljare som 

nämner nackdelar så väl som fördelar skapar inget extra förtroende då dessa gruppmedlemar 

bara tror att det är ytterligare ett säljknep. Men de anser inte heller att säljaren blir mindre 

trovärdig, bara att det saknar betydelse för säljarens upplevda trovärdighet. 

Det finns flera olika typer av kunder och det är viktigt att tänka på hur säljaren ska kunna 

hantera det, exempelvis så har vi pratsamma kunder, tysta kunder och aggressiva kunder som 

togs upp teoriavsnittet (Carlsson, 2001, s. 76-77). Vilken kundtyp fokusgruppen känner igen 
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sig i varierar beroende på situation och butik berättar dem men att de ändå har en generell 

kundtyp. Kjell och Joakim säger att de tenderar att vara den aggressiva kunden vid köp av 

bilar och telefoner då de har svårt att lita på säljaren, därför är det enligt teorin viktigt att 

säljaren håller humöret uppe och framförallt är kunnig om produkten för att skapa förtroende 

(Carlsson, 2001, s. 14). 

Enligt en annan undersökning tror de flesta människor att de är mer immuna mot säljknep och 

påverkan från försäljare än vad andra personer är (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 1091- 

1092). I gruppen kan det stämma på vissa men inte alla då en del gruppmedlemmarna tror att 

de blir mer påverkade än andra och vissa tror knappt att de blir påverkade alls. Men vi ser 

dock samtidigt vissa tendenser till att fokusgruppen överskattar sin egen förmåga. Det första 

som talar för detta är att fokusgruppen till en början av intervjun helst tog upp exempel på 

säljknep som andra kunde bli påverkade av, snarare än vad de själv känt att de blivit 

påverkade av. Men även diskussionen om smakprov kan tyda på att deltagarna överskattar sin 

förmåga att motstå säljknep. Det kan vara så att säljknepet ömsesidighet verkligen inte 

fungerar på någon av de personer vi intervjuar men som Joakim sa så ökar försäljningen 

markant när butiken använder sig av smakprov. Men i slutändan verkar ändå de flesta tro att 

de till viss del blir påverkade av säljknep då ungefär 75 % av enkätdeltagarna svarade ja eller 

ibland på frågan om de blir påverkade av säljknep i butik. 

Vidare menar teorin att människor har svårt att erkänna för sig själv och andra att de blivit 

påverkade av säljknep då det ses som negativt att bli övertalad (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, 

s. 1099). Detta kan eventuellt stämma på vissa deltagare i gruppen men inte på alla då Anna 

och Ann-Sofie berättar att de troligtvis är mer mottagliga för säljknep än andra människor, då 

de tycker det kan vara svårt att säga nej till en säljare. Men att en person inte vågar erkänna att 

denne blivit påverkad av ett säljknep eller överskattar sin egen förmåga tror gruppen inte 

behöver bero på det som teorin påstår. De tror snarare att orsaken är okunskap om de olika 

säljknepen som används eller för att det är svårt att veta hur andra blir påverkade. 

Teorin säger att invändande av kunden i en försäljningssituation tenderar att bero på att 

kunden inte har tillräckligt med pengar, att kunden egentligen inte har behov av produkten, att 

kunden önskar mer information om produkten eller att kunden inte tror på vad säljaren säger 

(Laurelli, Cras, 1996, s. 23-25). Enligt gruppen är det ofta tre orsaker till att de nekar ett 

erbjudande från en säljare, och detta är att de inte behöver produkten, att de inte har råd eller 
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att säljaren är för påflugen. Detta liknar teorin till viss del men teorin tar inte upp faktorn med 

en för påflugen försäljare och gruppen tenderar inte att invända på grund av brist på 

information. Att säljaren inte får vara för påflugen är något som verkar vara mycket viktigt för 

kunderna då det är något som gruppen nämner upprepade gånger. 

Även om en allt för påflugen säljare inte nämns som en av de vanligaste orsakerna till att en 

kund invänder i en försäljningssituation så påpekar ändå teorin att påtryckningar upplevs som 

negativt av kunderna. En övertalningsteknik med stark påtryckning möter ofta starkt motstånd 

då kunder vill ha ett fritt val och bestämma själva, därför bör säljare vara mer diskreta och 

hänsynsfulla mot kunderna (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 1091-1093). Gruppen håller som 

sagt med om detta och berättar att det blir irriterade på påflugna säljare vilket leder till att de 

blir mindre villiga att köpa något. Madde tar Bik Bok som exempel där de försöker 

merförsälja varje gång hon är där, hon upplever det som tjat och nekar därför varje gång. 

Samtidigt får säljaren inte vara allt för passiv, om kunden inte får någon uppmärksamhet av 

säljaren går de från butiken. Gruppen vill ha en trevlig och hjälpsam säljare men samtidigt 

kunna titta ifred utan att känna sig förföljd av en säljare. 

Gruppen tycker att säljaren bör anpassa sitt språk efter åldern på kunden som de pratar med, 

det kan både vara ordvalet men även att de pratar högre med äldre. De berättade även att de 

inte bör svära utan använda sig av ett vårdat språk. Slangord är däremot okej, för de viktigaste 

är att de som kund förstår vad säljaren säger. Detta resonemang från gruppen stämde väldigt 

bra in på vad teorin säger. Språket är viktigt för att kommunicera med sina kunder i butiken. 

Säljaren ska använda sig av ett enkelt språk utan svåra ord och svordomar som bör undvikas 

då de kan ge ett väldigt dåligt intryck. Slangord kan användas men man ska vara försiktig 

med det (Carlsson, 2001, s. 129-131). Att anpassa språket handlar enligt gruppen också om att 

inte använda ett för avancerat språk som kunden inte förstår och därmed får denne att känna 

sig liten. Säljaren ska anpassa sitt språk efter kunden och säkerställa att denne förstår.  

Med emotionell intelligens hos en säljare menas med att hantera information på rätt sätt och 

vara medveten om sina egna och andras känslor. (Rozell, Pettijohn, Parker, 2004, s. 406).  Det 

är en viktig del i att skapa kundnöjdhet. (Kernbach, Schutte, 2005, s. 441). Gruppen tror att en 

säljare med emotionell intelligens kan komma långt inom sitt yrke, men inte alls på det sätt 

som tas upp i teorin. Teorin ser den emotionella intelligensen som ett sätt för säljaren att ta 
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hänsyn till och anpassa sig efter kunden. Gruppen däremot ser det som ett sätt för säljaren att 

utnyttja förmågan till sin fördel, exempelvis genom att läsa av att en kund som är stressad och 

spela på detta i en försäljningssituation. 

Tal-Or, Shilo och Meister tog upp tre metoder för merförsäljning framme i kassan. Dessa var 

enbart en skylt, att kassörskan frågar kunden om denne vill höra på erbjudandet och sedan 

berättar samt att kassörskan berättar om erbjudandet utan att fråga om kunden är intresserad 

av att lyssna. Enligt teorin ska metoden där kassörskan frågar om kunden vill höra 

erbjudandet innan hon berättar vara mest uppskattat av kunderna då det involverar interaktion 

och ett fritt val. Minst uppskattat är det när kassörskan berättar utan att fråga kunden om 

denne vill höra på (Tal-Or, Shilo, Meister, 2009, s. 1102). Detta håller fokusgruppen inte helt 

med om då samtliga föredrar alternativet med enbart en skylt framme vid kassan. Detta har 

dock att göra med en önskan om att ha ett fritt val då gruppen säger att de vill läsa 

erbjudandet själv utan någon som stressar en eller försöker påverka ens beslut. Den 

merförsäljningsmetod de tyckte minst om var den där kassörskan berättar om erbjudandet 

utan att fråga om kundens intresse att lyssna, då det upplevs som påtryckande och jobbigt. 

Gruppen säger att de generellt inte tycker om merförsäljning i kassan alls då de upplever det 

som att säljaren bara vill trycka på kunden mer saker. 

5.4 Sammanfattning av analysen 

Analysen visar att synen på säljknep varierar mycket mellan olika personer. De flesta tror att 

de i någon form blir påverkade av säljknep men i enkätundersökningen visade det samtidigt 

att vissa tror att de är helt immuna mot påverkan från säljare. De flesta verkar känna till att 

säljknep finns men att de kan vara svåra att lägga märke till, de anser att man även kan gå på 

säljknep som man faktiskt känner till. Det märks på vissa att vetskapen om säljknepen gör 

dem mer vaksamma mot säljare då de ofta tror att säljaren försöker luras eller utnyttja en 

situation. Detta betyder dock inte att kunderna vill undvika säljare, för deltagarna i 

fokusgrupperna berättade att säljarna är viktiga för dem och att de vill bli uppmärksammade 

och få hjälp i en butik, bara det inte går till överdrift och blir till övertalning eller påtryckning. 
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6 Slutats 

6.1 Reflektioner kring säljknep och personlig försäljning 

Vi reagerade på att så pass få deltagare, både i fokusgruppen och i enkätundersökningen, 

ansåg sig påverkas av säljknepet ömsesidighet. Något som ofta kopplas till detta säljknep är 

smakprov, vilket är något som vi ofta stöter på när vi besöker livsmedelsbutiker. Ur vår 

synvinkel verkar det vara ett av de vanligaste säljknepen. Om det nu skulle fungera på så få 

personer som vår undersökning vill visa, varför används det då så frekvent? Vi tror inte att 

butikerna skulle använda sig av smakprov om det inte på något sätt ökar och ses som lönt att 

lägga tid och pengar på. Som vi tagit upp tidigare så berättar Jocke som arbetar med 

kampanjer i butik att smakprov faktiskt ökar försäljningen rejält, men ändå är det många som 

menar att de inte blir påverkade av detta. Den slutsats vi då kan dra av detta är det som teorin 

säger om att överskatta sin förmåga är sant. Personer tror generellt att de är mer immuna mot 

säljknep än vad de i verkligheten är. 

Vi har själva blivit påverkade av detta säljknep och anser att det fungerar om säljaren gör det 

på rätt sätt. Ett exempel var när Carolina var på Ullared och de hade smakprov på Toffifee, 

med ett erbjudande där kunden fick ett rabatterat pris om denne köpte två askar. Eftersom 

Carolina var lite småhungrig efter att hon gått omkring några timmar på Ullared så bestämde 

hon sig för att smaka en. När hon väl hade smakat en bit så fick hon säljaren på sig, och han 

var väldigt påflugen gentemot kunderna. Detta resulterade i att Carolina fick skuldkänslor och 

tog två askar som säljaren gav henne. Personligen så ville hon inte ens köpa dessa askar då 

hon egentligen föredrar annat godis, men hon kände sig tvungen att ta dem när hon hade 

smakat. Med detta sagt så skapade denna situation skuldkänslor, men det behöver inte leda till 

köp. I detta fall tog Carolina emot askarna men la ifrån sig dem igen på en annan plats i 

butiken när hon var utom synhåll från säljaren. Här kan vi se vad vi påpekat många gånger 

tidigare, att säljare inte får vara för påflugen. Både teorin och de personer vi intervjuat 

berättade att kunder blir mer motvilliga till köp om säljaren är för påflugen, vilket med andra 

ord ger den motsatta effekten från det som säljaren önskade att uppnå. I detta fall var säljaren 

mycket påflugen men det ledde ändå inte till ett köp, vilket tydligt visar att säljarna bör tänka 

på vilka försäljningsmetoder de använder. 

När vi jämförde fokusgruppens åsikter med enkätundersökningens svar så märkte vi att 

enkätunderssökningen generellt hade väldigt mycket nej-svar till skillnad från fokusgruppen. 
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Tar vi exempelvis aktoriteter så ansåg alla i fokusgruppen att det fungerar på dem och att de 

litar på de som upplevs som auktoriteter, de ser dem som kunniga inom sitt område. I enkäten 

var det däremot mer än hälften som svarade nej. Vi ser detta som mycket konstigt då vi trodde 

att du som kund vid ett viktigt köp vill ha bra och tillförlitlig information, vilket många 

kanske inte tror sig kunna få var som helst. När vi går in i en någorlunda nischad butik så 

förväntar vi oss att de har kunskap om de produkter som de säljer, till skillnad från 

exempelvis personalen på en stormarknad. Eventuellt skulle detta kunna bero på att folk är 

rädda för att möta falska auktoritärer och därför väljer att inte lite på någon. 

I analysen berättar fokusgruppen att de oftare berättar om de är missnöjda än om de är nöjda. 

Detta anser vi är mycket viktigt för oss att veta när vi arbetar i en butik. För detta skulle kunna 

innebära att en kund för det mesta är nöjd när denne besöker vår butik men inte säger något 

om det till sina bekanta, men gör det den dag kunden för första gången blir missnöjd. Detta 

kommer att skapa en dålig bild av butiken eftersom de tillfällen som kunden blivit nöjd inte 

har förmedlas utan bara det tillfället som denne blivit missnöjd. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att vi hela tiden måste arbeta så att kunden är nöjd när denne lämnar butiken, för 

sedan kan det vara försent, och ett dåligt rykte kan vara svårt att bli av med och det kan även 

spridas fort. 

I teorin tar de upp svårigheter inom säljaryrket då säljaren dras åt två olika håll. Säljaren har 

försäljningsmål som denne måste nå upp till och samtidigt förväntas denne göra kunden nöjd. 

Vi anser att detta bör höra ihop om säljare förväntar sig att upprätthålla en hög försäljning. 

När vi pratar med fokusgruppen så berättar de att de gärna kommer tillbaka, berättar bra saker 

om butiken och köper oftare vid merförsäljning om de är nöjda med säljaren och butiken. 

Genom att vara trevlig och hjälpa kunden i butiken skapar säljaren ett förtroende till kunden 

som kan leda till nöjdhet och ett större köp, då vi har lagt märke till det själva både som 

säljare och kund. Detta borde resultera i en högre försäljning. Om säljaren arbetar på ett annat 

sätt där denne sätter försäljningen först är vi personligen tveksamma till att det fungerar i 

längden. När kund efter kund blir missnöjda så kommer troligtvis kundströmmen till butiken 

tillslut avta. 

6.2 Den generella synen på säljknep 

Generellt så verkar synen säljknep som används vid personlig försäljning inte vara allt för 

negativ så länge det inte blir för påtryckande och jobbigt. Ett exempel är på BikBok där de 
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försöker mer försälja till Madde varje gång hon besöker butiken, detta kommer leda till att 

kunderna tappar lusten till att köpa det som erbjuds och tackar nej direkt. Utifrån detta kan vi 

se att säljaren inte bör vara för tjatig och för uppenbar i sitt försök till merförsäljning genom 

att tjata om samma saker till alla kunder. Personerna som står bakom i kön får höra samma 

sak flera gånger innan det är deras tur och då upplevs det kanske mer mekaniskt än spontant.  

Flera av deltagarna verkar tro att ett säljknep inte fungerar om de är medveten om dem, frågan 

är om detta är sant eller inte. Vi tror inte att detta stämmer utan att de blir påverkade av 

säljknep oavsett om de är medveten om dessa eller inte. Vi båda arbetar i butik och har gått 

butikschefsprogrammet men ändå så upplever vi det fortfarande som att vi blir påverkade av 

säljknep av och till. Vi kan även se på kunderna att de blir påverkade när vi arbetar i butiken. 

Generellt verkar kunder tro att de är ganska immuna och att säljknep inte fungerar särskilt bra 

när det mesta tyder på att detta inte är fallet. Vi funderar på hur folk kan tro att de är i stort 

sett immuna mot säljknep för vi menar att alla troligtvis blir påverkade någon gång. Tron om 

att du aldrig faller för ett säljknep tror vi är okunskap om vad säljknep faktiskt är då det finns 

många säljknep som inte är så lätta att lägga märke till för någon som inte är insatt. 

De flesta konsumenter verkar vara medvetna om att säljknep finns, även om de inte är fullt 

medvetna om de exakta metoderna. Det vi märkt i vår undersökning är att vetskapen om 

säljknepens existens får konsumenterna att bli mer misstänksamma och vaksamma mot 

säljaren. Många verkar inte kunna lita på att de jobbar för kundens skull. Bland annat tar 

fokusgruppen upp när en försäljare lovar mer än vad de kan hålla, exempelvis när det 

tillkommer extra kostnader till ett erbjudande som säljaren inte nämnt tidigare, vilket gör 

kunden mer misstänksam nästa gång. Flera deltagare ser på säljknepen som ett sätt att lura 

kunderna till att köpa, och kommer därför uppleva säljarens beteende som oärlig med gömda 

avsikter. 
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8 Bilaga 1 Reflektioner 

8.1 Erikas reflektioner 

Jag och Carolina valde ganska tidigt att arbeta tillsammans på examensarbetet eftersom vi 

ville skriva inom samma ämne och eftersom vi arbetat bra tillsammans med tidigare arbeten. 

Till en början visste vi bara att vi ville skriva om marknadsföring men hade ingen aning om 

hur vi skulle fördjupa oss. Till sist bestämde vi oss för säljknep och har blivit klarare och 

klarare i exakt vad vi vill skriva om allt eftersom. 

Vår arbetsfördelning anser jag har varit jämn och mycket har vi gjort tillsammans eftersom 

analys, slutsats och liknande blir mycket lättare när man kan diskutera med varandra och 

beskriva sina tankar med ord. Vissa delar som exempelvis teoriavsnittet, ändringar i stavning 

och liknande gjorde vi dock var för sig då vi kände att det var lättare att läsa och skriva i lugn 

och ro. Även om vi ibland arbetade var för sig så höll vi kontakt med varandra hela tiden och 

vid varje gruppmöte diskuterade och satte upp en plan för vad som skulle göras inför nästa 

möte. Jag har under arbetets gång lärt mig att strukturera upp arbetet bättre och tänka enligt en 

långsiktig plan. Att vi har haft delinlämningar och därmed ett flertal deadlines har i alla fall 

hjälpt mig att hålla mig i fas med det som måste göras. 

När vi skulle leta teori fanns det massor av att läsa inom marknadsföringsämnet men på grund 

av att arbetet skulle vara ganska smalt så blev det svåraste att sålla bland informationen och 

hitta det som var mest relevant för det ämnesområde som vi skulle skriva. Det tog några dagar 

att komma igång men efter att vi pratat ihop oss om det vi hittat och säkerställt att vi var inne 

på samma spår så flöt det på ganska bra. Vi har inte behövt använda oss av vetenskapliga 

artiklar mycket alls förut så det var lite krångligt att hitta något i början och det kändes som 

om teorierna i böckerna var bättre. Men efter en del ihärdighet och letande så hittade vi 

framförallt en artikel som vi använt oss väldigt mycket av i arbetet. Efter detta har jag lärt mig 

mer om hur man snabbare finner fram till relevanta artiklar genom att använda bra sökord 

men också genom att jag lärt mig hantera de olika databaserna i biblioteket. 

Utifrån teorin har jag lärt mig en hel del men där jag lärt mig mest är på fokusgruppsintervjun. 

Under den tid jag läst på butikschefsprogrammet har jag vant mig vid att se saker på ett annat 

sätt och ur en helt annan synvinkel än jag gjorde innan. När vi gjorde fokusgruppsintervjun 

lärde jag mig massor om hur konsumenter som inte har någon utbildning i marknadsföring  
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faktiskt ser på säljare, försäljningsmetoder och säljknep. Jag har lärt mig mer om vad en 

konsument tycker är viktigast och vad som faktiskt förväntas av mig när en kund kommer in i 

butiken där jag jobbar. Detta tror jag är det absolut viktigaste jag lärt mig av detta arbete och 

något som jag verkligen kommer ha användning för i yrkeslivet. 

Jag är väldigt nöjd med det som jag och Carolina åstadkommit under våren. När vi först gavs 

denna uppgift verkade det väldigt tufft och det var svårt att se hur slutresultatet skulle se ut. 

Men tillsammans tycker jag att vi har lyckats skriva ett examensarbete som förmedlar det vi 

hoppades på. Något som har varit till mycket hjälp var det första seminariet där handledaren 

var närvarande och det var mycket bra att det låg så pass tidigt under arbetets gång. Efter det 

mötet kändes det som om vi fick en hel del kritik och som om jag inte hade någon större koll 

på hur ett bra examensarbete skulle skrivas. Men den konstruktiva kritiken vi fick gav mer 

förståelse för vad som förväntades och det blev lättare med skrivandet efteråt. 

8.2 Carolinas reflektioner 

Erika och jag valde att utföra examensarbetet tillsammans då ingen av oss ville utföra en 

rapport själv och för att båda var inne på samma spår om vad vi ville fördjupa oss inom. Vi 

bestämde oss att undersöka oss i hur konsumenter generellt upplever olika säljknep vid 

personlig försäljning. 

Första dagen träffades jag och Erika på bibblan i Norrköping. Den dagen pratade vi igenom 

om hur vi skulle lägga upp vårt arbete. Erika erbjöd sig att söka efter vetenskapliga artiklar, 

då jag har svårt för engelskan. Jag letade istället efter faktaböcker till ämnet och började läsa 

igenom dem. Efter första träffen kändes det jobbigt och förvirrande med allt. När vi skulle 

börja med att skriva inledningen kändes det krångligt vad det var vi skulle ha med i den och 

tog ett tag innan båda två fick ett klart tecken över hur upplägget skulle se ut. 

Under examensarbetets gång hade vi ett seminarie, då vi i klassen fick träffa vår handledare 

och gå igenom det lilla vi hade påbörjat på arbetet. Den dagen var mycket lärorikt även om 

det kändes som att jag och Erika var ute på helt fel spår, så kände jag att vi fick mer förståelse 

över hur vi skulle kunna gå vidare med arbetet. Feedbacken som vi fick av vår handledare 

under seminaredagen gjorde att det blev mer klarare över vilka fel vi hade gjort och det var 

även bra rekommendationer till hur vi skulle kunna göra för att få det ännu bättre.  
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Med tanke på att Erika och jag inte bor så nära varandra beslutade vi oss för att jobba lite på 

teoriavsnittet åt var sitt håll. Personligen tycker jag att det nästan går lite lättare för mig att 

skriva själv i lugn och ro, så detta tyckte jag var ett bra förslag. Dock hade jag svårt att 

komma igång med teorin, då jag tyckte att det var svårt att hitta den fakta som rörde vårt 

ämne i de böcker som vi hade lånat. Ungefär två dagar senare sågs Erika och jag igen och då 

tittade vi gemensamt i böckerna och resulterade i att vi var tvungna att försöka hitta fler 

faktaböcker. Efter den dagen gjorde jag ett nytt försök och denna gång flöt det på ganska bra 

för mig. När vi hade skrivit våra delar i teoriavsnittet träffades vi och gick igenom del för del 

där vi ändrade meningsbyggnader, stavfel, tog bort vissa och även såg till att de skulle bli en 

röd tråd genom hela avsnittet.  

När Erika och jag skulle förberedda oss för fokusgruppsintervjun gjorde vi frågor utifrån 

teorin som vi hade skrivit, det gick fort och smidigt. Från början trodde jag att det nästan 

skulle vara omöjligt att få ihop en tid med deltagarna där alla skulle kunna och likaså få låna 

ett grupprum. Men vi hade tur, första tiden som vi bestämde kunde alla deltagarna och det 

fanns även ett grupprum ledigt som vi skulle få låna. Gruppen som jag och Erika intervjuade 

var inte så pratsam av sig och gav oss ganska lika svar och dessutom inte så långa tyckte jag. 

Men jag och Erika försökte prata på genom att ställa följdfrågor och exempel som gjorde att 

gruppen kände sig mer bekväm och vi fick mer utförligare svar. Jag tyckte att det ändå 

fungerade bra i gruppen med tanke på att alla inte kände varandra. Det var en trevlig grupp.  

Erika och jag gjorde även en enkätundersökning med fem stora frågor som innehöll ja, nej 

och ibland svar. Jag frågade en massa personer på facebook om deras mailadress som jag 

sedan skickade ut via mail till både tjejer och killar. Dock blev det mest folk i min egen ålder 

men Erika hade delat ut till sin mammas arbetskamrater så det jämnade ut sig i slutändan. 

Många jag skickade till trodde att de skulle ta lång tid att svara på frågorna först och var inte 

alls intresserade av att göra undersökningen, men väl jag berättade att det gick på två minuter 

och att det var till ett skolarbete tog folket till sig och fyllde i den. Det var mycket roligt och 

intressant att se de olika svaren från de olika personerna och även överaskande med vissa 

svar, då jag hade förväntat mig att de skulle svara något annat på vissa frågor. 

När Erika och jag sammanställde både enkätundersökningen och tittade hur 

fokusgruppsintervjun hade svarat på de frågorna som var med i enkätundersökningen kunde 

man se olikheter och likheter. Vi gjorde även ett diagram på enkätundersökningen vilket jag 
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själv tycker är bra att ha med då andra som läsare kan se tydligare och snabbare vilka resultat 

det blev. När vi skulle göra ett diagram tyckte jag att det lät svårt men Erika hade gjort det en 

gång tidigare och hade koll på hur vi skulle göra så det gick väldigt smidigt. Det var kul att se 

resultaten från ett annat perspektiv än att läsa svaren i en text. 

Analysen var en del i arbetet som var kul att skriva, då jag kunde se om svaren som vi hade 

fått från enkätundersökningen och fokusgruppsintervjun stämde överens med vad som sagt i 

teorin. Likaså i slutsatsen när vi fick skriva in våra egna åsikter vad vi hade tänkt och tyckt 

över de resultaten som vi hade kommit fram till. Detta ämne har varit mycket roligt att jobba 

med då jag fick se både säljaren och konsumentens synvinkel. Denna kunskap som jag har lärt 

mig av i detta arbete kommer jag ha stor nytta av när jag jobbar både som säljare eller 

butikschef. Den delen som var minst rolig att jobba med var metoden då det krånglade lite 

fram och tillbaka, men för övrig samarbetade Erika och jag bra tillsammans och det blev inga 

sura minner utan vi höll humöret uppe genom hela denna process. Även om det har varit lite 

stressigt och jobbigt ibland så gav det ändå bra kunskaper som både hon och jag kommer att 

ha användning för. 
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9 Bilaga 2 Fokusgruppsintervju 

Säljknep: 

Vilka säljknep är du medveten om? 

Kontrasteffekten är ett säljknep där säljaren visar en dyr vara som han tror du kommer avböja 

för att sedan visa en något billigare vara som i jämförelse med den andra är mycket billigare, 

för att du ska köpa den. Kände du till detta säljknep, har du blivit utsatt för det och tror du att 

det fungerar på dig? 

När en butik erbjuder smakprov vill de att ni som kund ska känna er skyldiga att köpa 

produkten för att ”ge något tillbaka till säljaren” som tagit sig tid att visa produkten. Kände du 

till detta säljknep, har du blivit utsatt för det och tror du att det fungerar på dig? 

Litar du mer på säljare som du ser som en expert? Exempelvis apotekare, makeup-artist 

Föredrar du säljare som berättar om en produkt utifrån produktens egenskaper eller en säljare 

som undersöker ditt behov och berättar om vad produkten kan göra för dig? 

Säljaren: 

Vad är din syn på säljare? Arbetar dem för sin egen skull eller för kundens? 

Anser du att säljare i allmänhet lyssnar på vad du behöver och försöker förstå och erbjuda det 

du vill ha eller att de försöker sälja det de vill ha sålt och ibland lovar mer än de kan hålla? 

Hur beter sig en bra säljare? 

Hur beter sig en jobbig/otrevlig säljare? 

Hur viktig är servicen och personalens bemötande för dig när du besöker en butik? 

Har du känt att vissa säljare är mer påtryckande i säljandet än andra? När och hur kände du 

då? Hur känner du i motsatt situation? 

Känner du ett större behov av att neka och sätta dig emot säljaren om denne är för 

påtryckande och försöker övertala dig? Varför, varför inte? 

Hur tror du att emotionell intelligens påverkar en säljare och dennes arbetsmetoder? 
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Tycker du att det är olämpligt om säljaren använder ett ovårdat språk? Exempelvis svordomar 

och slang 

Hur vill du att säljarens språk ska vara när han kommunicerar med dig som kund? 

Hur viktigt är en säljarens utseende? Kan du få olika uppfattning om säljare baserat på 

kroppsspråk och ansiktsuttryck? 

Personlig försäljning: 

Vad lockar in dig i en butik? Skyltfönster? 

Hur bör säljaren gå tillväga för att göra er som kund intresserade av en produkt? 

Vet du om du blir påverkad av säljknepen när du besöker en butik? 

Finns det något säljknep som du vet brukar fungera på dig? 

Finns det något säljknep som du vet INTE fungerat på dig? 

Hur påverkas du när säljaren merförsäljer till dig? 

Vilken av dessa metoder föredrar du vid merförsäljning och varför? Vilken tycker du minst 

om? 

- En skylt framme vid kassan som visar att det är ett erbjudande på varan 

- Kassörskan frågar kunden om de vill höra mer om erbjudandet och berättar sedan om 

detta för kunden 

- Kassörskan berättar för kunden om erbjudandet utan att först fråga kunden om de är 

intresserade av att höra 

 

Hur bör en butik bete sig för att du ska vilja stanna i butiken och vad får dig att gå därifrån? 

Tycker du om att bli igenkänd när du kommer in i en butik? 

Hur delaktig vill du att säljaren ska vara i ditt köp? Exempelvis behöver du hjälp, ge tips 

Hur viktigt tycker ni att det är att säljaren själv använder eller åtminstone har provat 

produkten? 

44 



Litar ni mer på en säljare som även säger negativa saker om produkten han säljer? 

Får du mer lust att köpa en produkt om du hör av en privatperson att en butik/produkt/säljare 

är väldigt bra och att denne blev nöjd? Litar du mer på dem än på säljaren? 

Brukar du berätta för andra om du blir väldigt nöjd eller missnöjd med en produkt? 

Hur viktigt är det att bli uppmärksammad när man kliver in i butiken? Ögonkontakt, leende, 

hälsning 

Enligt teorin finns det flera olika sorters kunder som exempelvis den pratsamme, den tyste 

och den aggressiva. Vilken kundtyp tror du att du är och hur vill du bli bemött i butiken? 

Om du är med i en kundklubb, känner du dig mer speciell än andra kunder då du får 

specialerbjudanden? Hur påverkar det ditt köpbeteende, blir du mer villig att handla? 

Tror du att du är mindre mottaglig för säljknep än folk i allmänhet? Varför, varför inte? 

När du invänder på ett säljerbjudande, vad brukar det bero på? 
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10 Bilaga 3 Enkätundersökning 
Är du: 

 Man 

 Kvinna 

  

1. Anser du att du blir påverkad av säljknep när du besöker en butik? 

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

 Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

 

2.  Foten-i-dörren är ett säljknep som använder tekniken att begära i flera steg. Det innebär att 

säljaren ber kunden om något som är lätt för kunden att acceptera, exempelvis att provsmaka 

en matvara. Säljaren går sedan vidare steg för steg tills han/hon frågar om du vill köpa. Tror 

du att detta säljknep fungerar på dig? 

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

 Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

 

3. Kontrasteffekten innebär att man skapar kontraster för kunden för att få något att kännas 

billigare än vad det egentligen är. Detta utnyttjas genom en teknik som går ut på att säljaren i 

första hand visar en vara som är ganska dyr, vilket många kunder troligtvis avböjer. Säljaren 

plockar då fram en annan vara till ett lägre pris som i kontrast till den tidigare varan upplevs 

som billig, även om den kanske inte är det. Tror du att detta säljknep fungerar på dig? 

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

 Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

 

4. Säljknepet ömsesidighet använder människors känsla av att behöva återgälda en tjänst. Om 

kunden upplever att säljaren gjort något för kunden, exempelvis tagit sig att berätta om en 

vara eller accepterat ett avslag från kunden på tidigare erbjudande, så väcker det känslor hos 

kunden att denne bör göra något vänligt tillbaka så som att köpa något. Tror du att detta 

säljknep fungerar på dig? 

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 
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 Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

 

5. Kunder påverkas i stor utsträckning av auktoriteter. När någon som man ser upp till eller 

litar på, exempelvis en läkare, påstår något så slutar vi tänka själva och litar helt och hållet på 

den personen. Detta är eftersom människor gärna låter någon annan ta ansvar för beslut och 

handlingar. Detta används även i försäljningssituationer genom att säljaren klär sig eller beter 

sig på ett sätt så att denne upplevs som en auktoritet av kunden. Ett exempel kan vara 

kosmetikbutiker där butikspersonalen har vita rockar på sig vilket även används inom 

hälsovården. Tror du att detta säljknep fungerar på dig? 

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

 Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

 

10.1 Svar efter kön 

Av deltagarna i enkätundersökningen var det 39 män och 40 kvinnor. Nedan kommer vi 

redovisa antalet män respektive kvinnor som svarade ja, nej och ibland på samtliga fem 

frågor. 

Fråga 1 som rörde säljknep i allmänhet fick 25 ja-svar av kvinnorna och 6 ja-svar av männen. 

Det var 4 kvinnor och 9 män som svarade nej. Till sist svarade 11 kvinnor och 22 män ibland. 

Fråga 2 som rörde foten-i-dörren fick 10 ja-svar av kvinnorna och 3 ja-svar av männen. Det 

var 18 kvinnor och 21 män som svarade nej. Till sist svarade 12 kvinnor och 15 män ibland. 

Fråga 3 som rörde kontrasteffekten fick 12 ja-svar av kvinnorna och 2 ja-svar av männen. Det 

var 8 kvinnor och 30 män som svarade nej. Till sist svarade 20 kvinnor och 7 män ibland. 

Fråga 4 som rörde ömsesidighet fick 9 ja-svar av kvinnorna och 7 ja-svar av männen. Det var 

16 kvinnor och 22 män som svarade nej. Till sist svarade 15 kvinnor och 10 män ibland. 

Fråga 5 som rörde auktoriteter fick 14 ja-svar av kvinnorna och 4 ja-svar av männen. Det var 

11 kvinnor och 30 män som svarade nej. Till sist svarade 15 kvinnor och 4 män ibland. 

 

 

47 


