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Sammanfattning 

Att butiker använder sig av gåvor inom detaljhandeln är vanligt förekommande. I dagens 

samhälle är konkurrensen hård mellan butiker vilket gör att butikerna måste jobba hårt med 

säljknep för att locka kunder. Gåvor vid köp är ett säljknep som ska locka kunder till att 

handla mer än vad de tänkt sig från början vilket gör att butikens försäljning ökar. Genom att 

erbjuda kunder gåvor är tanken att de ska uppnå en tacksamhetsskuld mot butiken, här 

kopplas reciprocitetsregeln in. Reciprocitetsregeln finns inom alla kulturer och människan lär 

sig redan från barnsben att handskas med den. Den har en stark kraft som kan utnyttjas inom 

detaljhandeln till förmån för butikens försäljning.  

Denna rapport undersöker hur konsumenters köpbeteende påverkas av gåvor vid köp. 

Rapporten utgår ifrån konsumenters perspektiv och hur de reagerar vid ett gåvoerbjudande 

inom detaljhandeln. Enligt Cialdini (2005) medför gåvor en tacksamhetsskuld hos 

mottagaren, detta visar sig dock inte stämma överens med undersökningens respondenters 

personliga uppfattningar. Istället tog undersökningen en annan vinkel där Tullbergs (2003) 

forskning om serviceinriktade säljare speglade in.  

Undersökningsmetoden som använts är fokusgruppsintervjuer, men även individuella 

intervjuer med två butikschefer från olika företag. Genom att ta del av denna rapport har 

butikskedjor möjlighet att lära sig mer om reciprocitetsregelns kraft hos konsumenter.  

Abstract  

Stores using gifts in retail is common. In today's society competition between stores forces 

them to work harder with selling tricks in order to get more customers. Gifts on purchase is a 

selling trick that causes customers to buy more than they initially had in mind. By offering 

customers gifts the idea is that they then will harbour a debt of gratitude towards the store, 

emanating from the rule of reciprocity. This tendency can be found in all cultures and people 

are habituated with it from childhood. It is therefore a strong force that can be used in retail 

for the benefit of the store.  

This report examines how consumers' buying behaviour is influenced by gifts on purchase. 

The report is based on the consumer’s perspective and how they react at a promotional gift 

linked in retail. According to Cialdini (2005)  gifts brings a debt of gratitude of the recipient, 

that however does not correspond with the participants personal opinions for the survey. 
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Instead the investigation took a different angle where Tullberg's (2003) research on service-

oriented sellers reflected in  

The survey method that has been used is focus group interviews together with individual 

interviews with two store managers from different companies. The results of this report will 

allow chains to learn more about the power of the rule of reciprocity linked to consumer 

behavior in retail. 

Högskolan i Skövde maj 2014  
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1. Inledning 

Över hela världen i många årtionden var konsumtionen bunden till de större städerna (Fölster, 

1999). Fölster (1999) hävdar att om konsumenterna ville handla något speciellt som ingen på 

sin hemort kunde erbjuda var de tvungen att ta sig in till de större städerna. Under 1900-talet 

förändrades omgivningen, detaljhandelskedjor började etablera sig som till exempel IKEA 

och Hennes & Maurits, de etablerade sig snabbt i Sverige och fick en positiv verkan för 

detaljhandeln (Fölster, 1999). Dessa förändringar kan bero på att konsumenter ändrade sina 

beteenden som sedan ledde till att samhällena ändrade sina förutsättningar för att konsumera, 

som när det gäller konsumentbeteende är det en stor aspekt när konsumenter handlar (Jobber 

et. al, 2006). Konsumenterna hade inte längre bara tillgång till en butik i staden eftersom 

många städer expanderade snabbt med fler detaljhandelskedjor samt fristående butiker (Evans 

et. al, 2006). 

Evans et. al, (2006) anser att alla konsumenter strävar efter att få sina behov tillfredställda 

utan att helst lämna sin hemort. Detaljhandelsbutikerna var då tvungna att bevisa att deras 

produkter skulle tillfredställa konsumenternas behov. Evans et. al, (2006) hävdar också att 

detaljhandelsbutiker jobbar mot att se vilka behov deras produkter kan tillfredställa, kan 

butikerna identifiera de behoven så har de lättare att marknadsföra sig mot sina konsumenter. 

Tillexempel om konsumenterna ser en butik som säljer borrar så är det inte själva borren som 

är behovet utan behovet är hålet som konsumenten vill ha i väggen (Evans et. al, 2006). 

Detaljhandelsföretagen arbetar för att bygga upp en relation mellan säljare och konsumenter 

och använder sig av olika säljknep som exempelvis ”tag tre betala för två”, gratisprov eller 

gåvor vid köp (Grönroos, 2000).  

1.1 Problembakgrund 

Konsumentsamhället som människor lever i just nu har stort fokus på just konsumtion, 

människan föds in i ett ”slit och släng” beteende där hon ständigt söker efter förnyelse 

(Albinsson et. Al, 2009). I och med industrialismen förvandlades samhället till ett 

konsumtionssamhälle och för att förhöja konsumtionen blev produkter designade för att hålla 

inom en viss tidbegränsning vilket ledde till att konsumenter köpte nya produkter utan större 

eftertanke (Albinsson et. al, 2009). Efter industrialismen fick produkter ett annat värde då de 

ska produceras så fort som möjligt för att nya modernare produkter ska anlända till butikerna i 

ett snabbare tempo för att tillfredsställa kundernas efterfrågan (Barnes et. al, 2010). Produkter 

och tjänster kan ge en positiv eller negativ motivation på människor (Evans et. al, 2006). Med 
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den positiva motivationen vill människan få en positiv sinnesstämning, känna välbehag, social 

acceptans och sinnlig tillfredsställelse (Evans et. al, 2006). Evans et. al, (2006) ger exempel 

på positiv motivation som semesterresor eller underhållning, det är faktorer som ska berika 

människors liv. Evans et, al. (2006) nämner den negativa motivationen som att människor vill 

undanröja problem och fly från negativa situationer såsom smärta och sjukdomar. Med 

negativ motivation blir människor motiverade att köpa exempelvis försäkringar och utökade 

garantier (Evans et. al, 2006).  

Konkurrensen inom detaljhandeln är stor, med hjälp av att skapa en relation mellan säljare 

och kund och ge förmåner i form av exempelvis gåvor är förhoppningarna att det ska locka 

kunderna till köp (Hultén, 2007). Något som man som säljare kan utnyttja är den så kallade 

reciprocitetsregeln. Cialdini (2005) beskriver det som det mest kraftfulla påverkningsvapnet 

vilket innebär att människor känner en tacksamhetsskuld och vill återgälda något som de 

tidigare fått. Har någon gett en gåva till en person under ett tillfälle så förväntar den personen 

sig att den ska få något tillbaka (Cialdini, 2005). Som på ett födelsedagskalas förekommer 

oftast kommentaren ”åh en gåva till mig vilken överraskning” men personen i fråga hade 

redan förväntat sig att få den gåvan då den tidigare har gett den andra personen en gåva 

(Tullberg, 2003). Människor känner sig helt enkelt tvungna att ge tillbaka eftersom det är så 

vi blivit uppfostrade, människor förväntar sig även att man ska få tillbaka (Cialdini, 2005). 

Cialdini (2005) hävdar även att det största med reciprocitetsregeln är att den finns i alla 

kulturer världen över och människor lär sig att följa sociala normer redan från barnsben. Inom 

reciprocitetsregeln vill ingen bli sedd som den som snyltar eller åker snålskjuts, rädslan för att 

vara den personen kan vara stor (Cialdini, 2005). Därför ger oftast människan tillbaka mer än 

vad som egentligen behövs även om personen i fråga inte är omtyckt av gåvoinnehavaren 

infinner sig ändå en tacksamhetsskuld (Cialdini, 2005). 

Inom handeln uppstår reciprocitet då relationen mellan säljare och konsument förstärks, 

säljaren kan tillexempel erbjuda sin tid för att hjälpa konsumenten att hitta rätt produkter eller 

att säljaren ger ett gratisprov när konsumenten köper något (Cialdini, 2005). Varje gratisprov 

som säljarna ger ut till konsumenter genererar inte alltid avkastning, precis som när bonden 

sår sina frön så är det inte alla som gror (Tullberg, 2003). Tullberg (2003) hävdar även att om 

säljaren är serviceinriktad med ett leende på läpparna infinner sig reciprocitetsregeln starkare. 

Om säljaren erbjuder ett bättre pris eller gratisprov känner kunderna oftast en 

tacksamhetsskuld. Ett ständigt arbete inom företag i detaljhandeln är att utveckla sina 
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verksamheter och bli mer konkurrenskraftiga, pressen är hård för att kunna skilja sig från sina 

konkurrenter (Anselmsson et. al, 2008). 

1.2 Problemformulering 

Under detta arbete kommer det att fokuseras vid hur gåvor vid köp påverkar konsumenters 

köpbeteende. För att ta reda på detta kommer mycket av arbetet att fokusera på hur 

reciprocitetsregeln spelar roll i konsumenters köpbeteende. När säljaren erbjuder kunden att 

handla för en viss summa eller av vissa produkter så får kunden en gåva på köpet. 

Undersökningsfrågan är: Gåvor vid köp, hur påverkar det konsumenters köpbeteende? 

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om hur gåvor påverkar konsumenter samt att 

öka förståelsen om hur konsumenter tänker kring gåvor vid köp. En djupare förståelse av 

konsumenters köpbeteende är betydelsefullt för att detaljhandeln ska klara den hårda 

konkurrensen butikerna emellan. Undersökningen går ut på att se om reciprocitetsregeln 

infinner sig vid ett gåvoerbjudande. Många butiker använder sig av gåvor för att locka 

konsumenter till köp, väljer kunden att konsumera eller konsumera mera för att ta del av 

gåvoerbjudande för att få en gratis gåva vid exempel ”handla för 300 kr och få en gåva”.  

Den här uppsatsen inriktar sig på den fysiska detaljhandeln i Sverige. Gåvor vid köp är ett 

säljknep som används i detaljhandeln, det är även ett ämne som det inte arbetats med under 

butikschefsutbildningens gång. Studien kan förmedla kunskap till andra aktörer inom 

detaljhandeln, för att främja förståelsen om hur gåvor vid ett köp påverkar konsumenten. 

1.4 Definition 

Med gåvor vid köp menas att konsumenten ska köpa produkter för ett visst värde och i 

gengäld få en gåva av butiken. I en skönhetsbutik kan en gåva exempelvis vara en necessär 

med produkter i mindre format som butiken säljer eller en ny produkt som ska lanseras inom 

kort.  

2 Metod 

2.1  Tillvägagångssätt  

Grunden till arbetet är hur konsumenter blir påverkade vid ett erbjudande med gåvor när de 

konsumerar. Ämnet som har valts kan både ses ur konsumentperspektiv och 

företagsperspektiv eftersom det är relevant för båda parter. Det ansågs svårt ur 
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företagsperspektiv att generalisera då det är individuellt för olika företag hur de arbetar med 

gåvor vid köp. Om arbetet skulle utgå från företagsperspektiv skulle den största aspekten vara 

lönsamhet vilket är ett intressant ämne men är inte relevant för denna studie. Därför valdes det 

att endast utgå ifrån konsumenternas perspektiv.  

För att samla in data till ett arbete kan man använda sig av olika insamlingsmetoder, dessa 

metoder är kvalitativ och kvantitativ insamling. Används kvalitativ datainsamling 

sammanställs den med ord (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) kollar på den kvalitativa 

ansatsen genom tre olika former av datainsamling, dessa är observationer, öppna individuella 

intervjuer och gruppintervjuer. En kvalitativ datainsamling är en öppen metod där forskarna 

styr så lite som möjligt för att få in information. Först efter att informationen samlats in blir 

den strukturerad, forskarna delar in den i olika kategorier och på detta sätt får de relevant 

information från den som blivit utfrågad eller observerad (Jacobsen, 2002). Vid en kvalitativ 

datainsamling lägger forskarna vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare och eftersträvar en öppenhet hos deltagarna (Jacobsen, 2002). Jacobsen 

beskriver även att under en kvalitativ undersökning har forskare redan bestämt vad den letar 

efter, men det är deltagarna som bestämmer vilken slags information forskaren får in. 

Jacobsen (2002) tar upp nackdelar med den kvalitativa metoden som att den är 

resurskrävande, gruppintervjuer tar upp mycket tid och forskarna får oftast nöja sig med få 

respondenter samt att de får generaliseringsproblem.  

Vid användning av kvantitativ datainsamling samlas all information med siffror, man 

använder sig då av frågeformulär med fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Med kvantitativ 

data studeras egenskaper vilket gör att arbetet måste formuleras smalt utifrån den data som 

samlats in med ett generellt sätt och dra generella slutsatser (Rienecker et. al, 2006). Att 

använda sig av en kvantitativ undersökning skulle innebära att undersökningen skulle nå ut 

till en bredare publik samt bli mer generaliserad genom att tillexempel använda en enkät som 

sprids via Facebook. 

Båda alternativen kan användas i den här studien, resultaten skulle kunna bli intressanta och 

lika riktiga men då undersökarna ville ha djupare diskussioner och åsikter från konsumenterna 

valde de att rikta in sig på den kvalitativa metoden (Jacobsen, 2002). Vid val av en kvantitativ 

datainsamling skulle arbetet bli mer generaliserat då undersöknigen skulle kunnat nå en 

bredare publik. Men svaren hade då blivit strukturerade vilket skulle göra att undersökningen 

inte skulle få några djupare inslag, samt att författarna inte får se hur respondenterna reagerar 
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vid deras svar under en kvantitativ undersökning. Där av valdes det att utföra en kvalitativ 

datainsamling. Den kvalitativa datainsamlingen valdes att samlas in via fokusgrupper då den 

metoden används tidigare i andra arbeten av författarna. Eftersom arbetet skulle få en klarare 

syn på hur konsumenter reagerar vid problemformulering samt hur de kan relatera till andra 

konsumenters erfarenheter kändes att fokusgrupp rätt att använda sig utav. För att få en mer 

klarare bild av vad problemformulering går ut på valdes att även kontakta företag som arbetar 

med gåvor vid köp. För att samla in data hos butikerna valdes det att göra individuella öppna 

intervjuer med butikscheferna så undersökningen får veta hur butiker arbetar med gåvor vid 

köp men även hur butikerna anser att konsumenterna reagerar vid erbjudandet.  

2.2.1 Urval 

I urvalet av deltagare till de båda fokusgrupperna gjordes valet att enbart ha tjejer. Valet 

gjordes medvetet då de valda butikernas största målgrupp är kvinnor. Deltagarna var vänner 

och bekanta till författarna i åldern 20-23 år. Den åldersgrupp vi valt är en liten del av 

generation Y, födda mellan 1991-1994, som är uppväxta i ett konsumtionssamhälle samt att 

internet har en stor påverkan på just den här generationen (Evans et. al, 2006). Därför ansåg 

det att det är en bra åldersgrupp som är väl medvetna om vilket samhälle de lever i. Den första 

fokusgruppen som genomfördes hölls i hemmiljö, gruppen bestod av 5 stycken tjejer i 

åldrarna 20-23 år. Den andra fokusgruppen bestod av 3 stycken tjejer och utfördes via skype. 

Även här valdes det att använda tjejer i åldern 20 år där respondenterna var vänner till 

moderatorn. Dock var deltagarna bara bekanta och hade ingen närmare relation med varandra. 

Önskemålet var att ha 8-10 personer i varje fokusgrupp men av olika komplikationer kunde 

inte alla delta vid fokusgruppstillfällena. Detta har gjort att arbetet inte fått den bredd som det 

önskades eftersom alla individer har olika åsikter och erfarenheter. Trots mindre antal 

deltagare blev resultat lyckat. Skulle det varit fler deltagare hade fokusgruppen troligtvis fått 

längre diskussioner och fler åsikter men innehållet hade troligtvis varit detsamma till grunden.  

2.2.2 Fokusgrupp 

För att se hur gåvor vid köp påverkar konsumenterna valdes det att använda fokusgrupper då 

det ansågs vara det bästa alternativet för arbetet. Den kan användas för att studera bland annat 

människors åsikter, argumentationer, tankar och uppfattningar och genom att använda sig av 

fokusgrupper kan det studeras den sociala interaktionen och hur deltagarna tillsammans 

resonerar sig fram till antingen en gemensam syn eller insikten att de inte är överens (Wibeck, 

2000). Genom fokusgrupper får datainsamlingen in olika personliga erfarenheter då en 

fokusgruppsintervju skapar en tankeprocess där erfarenheter bearbetas (Wibeck, 2000). 
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Människor är inte alltid närvarande när en händelse sker men med hjälp av en diskussion med 

andra människor kan det ge en klarare förklaring på något som personen inte kunnat 

formulera själv (Jacobsen, 2002). I datainsamlingen till arbetet önskas det att få igång en 

diskussion personerna emellan för att få bästa möjliga resultat då människor gör 

undermedvetna val som konsumenter (Evans et. al, 2006). För att kunna få så bra resultat som 

möjligt har det bestämts att genomföra två fokusgrupper för att kunna nå fler deltagare. En 

fokusgrupp ska hållas med respondenterna i hemmamiljö för att få en avslappnad stämning. 

Den andra ska hållas via Skype som är en kommunikationskanal via internet för att nå fler 

respondenter.  

Fokusgruppsfrågorna var uppbyggda för att se om reciprocitetsregeln trädde i kraft vid olika 

situationer kopplade till säljknepet gåvor vid köp. De inledande frågorna var lättbesvarade för 

att presentera ämnet utan att avslöja grundtanken med undersökningen. Frågorna baserades på 

situationer som kan uppstå i en butik. Innan fokusgruppen genomfördes en individuell 

intervju för att testa frågorna som skulle använda till fokusgrupperna. Genom testintervjun 

ansågs det att frågorna var relevanta för undersökningen. 

2.2.3 Intervju med butikschef 

Det genomfördes två öppna individuella intervjuer med butikschefer från två olika butiker där 

målet var att få en inblick i hur de använder sig av gåvor vid köp. Men eftersom arbetet utgår 

ifrån konsumenters perspektiv fokuserades det inte på företagets syn på gåvor. I 

undersökningen vill forskarna se hur konsumenter reagerar vid ett erbjudande med gåvor, 

därför ansågs det att intervju med butikschefer som hela dagarna möter kunderna var 

relevanta att prata med.  Det första som fastslogs var vilka butiker som använder sig av gåvor 

vid köp, där det kom fram förslag på tre butiker. Det bestämdes att intervju med alla tre 

butikernas butikschefer var relevant. Dock fanns ingen möjlighet till intervju med en av dessa 

butiker med inriktning mode och då återstod därför två lokala butiker med inriktning skönhet. 

Det har inte påverkat arbete så mycket mer än att arbetet inte fått en sådan stor bredd på 

branscher på butikerna. Med hjälp av de två butiker som kunde intervjuas har det gett en bra 

inblick i hur de jobbar med gåvor vid köp och även hur de anser att konsumenterna reagerar 

vid gåvoerbjudanden. Intervjuerna med butikscheferna skedde öppet och individuellt med 

frågor inriktade på hur konsumenterna reagerar på deras erbjudanden med gåvor vid köp. 

Under intervjuerna uppkom många bra svar från butikscheferna, även fast de butikerna är 

inriktade på samma bransch hade butikscheferna olika svar på konsumenters beteende. Men 

slutsatsen blev densamma.  
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Frågorna för intervjuerna med butikscheferna utformades utifrån hur butikerna använder sig 

av gåvor vid köp. Syftet med intervjuerna var också att få en inblick av butikschefernas 

perspektiv på hur kunderna reagerar på gåvoerbjudanden. Med frågorna var tanken att få fram 

en förståelse för hur detta säljknep fungerar i denna bransch. 

2.2.4   Litteraturgenomgång 

Boken Konsumentbeteende av Evans et. al, (2006) var den boken som det börjades söka i då 

den tar upp grunder av konsumentbeteende. Den boken gjorde så att sökorden hittades lättare, 

som sedan har används för att söka efter vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna 

som började läsas handlade om konsumentbeteende, utav det uppkom en bredare förståelse 

för hur konsumenter tänker. Det valdes även att läsa artiklar om olika säljtekniker för att 

kunna jämföra med den tekniken som har valts för arbetet. Genom de vetenskapliga artiklarna 

sågs det ett samband med den problemformulering arbetet undersöker och reciprocitetsregeln. 

Kopplingen mellan problemformulering och reciprocitetsregeln var stark och då valdes det att 

använda den som huvudteori och utifrån det var Cialdinis (2005) forskning relevant. Det 

valdes även att studera Tullbergs (2003) forskning kring reciprocitet då hans och Cialdinis 

(2005) forskningar skiljer sig åt.  Undersökningen kommer även att kolla på studierna ifrån 

Blackwell et. al, (2013) där det inriktas på hur den externa miljön påverkar konsumenterna. 

Hur mycket den externa miljön påverkar för att konsumenterna ska välja att konsumera en 

specifik produkt eller ur en specifik affär. 

2.3 Utvärdering av fokusgrupp    

Under första fokusgruppen var stämningen avslappnad, det bjöds på fika för att stämningen 

skulle bli en normal miljö att umgås i. Stämningen blev genast bra och diskussioner kom 

igång snabbt även om de diskussionerna i början inte handlade om vårt ämne. När moderatorn 

väl började ställa frågor hamnade deltagarna i den riktningen moderatorn ville, de diskuterade 

kring de butiker som undersökts vilket bekräftade att arbetet har fokuserat på rätt butiker. De 

personerna som valts att användas av var ett bra val då de var väl medveta om säljknepet 

gåvor vid köp samt att de hade erfarenheter av gåvoerbjudanden som konsumenter och kunde 

diskutera kring detta ämne. Gruppen svävade inte ut i diskussionerna utan höll sig bra inom 

ämnet. Moderatorn behövde inte flika in vid speciellt många tillfällen för att rikta in gruppen 

till ämnet.  

Fokusgrupp nummer två som hölls via Skype gick även den bra. Tjejerna kom snabbt igång 

med diskussionen och moderatorn behövde inte flika in mer än att ställa de frågor som 
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ställdes. Eftersom det var ett gruppsamtal på Skype gick det inte att använda kamerorna så att 

moderatorn kunde se deltagarna, men moderatorn fick en bra känsla av hur de tyckte och 

kunde genom suckar och skratt tyda om någon av de andra höll med eller tyckte tvärt emot. 

Fokusgrupp nummer två bestod av tre personer som diskuterade, det var ett mindre antal men 

av olika anledningar kunde inte fler som var tänkta att delta medverka. Det var synd då 

diskussionerna inte blev såpass långvariga som moderatorn hade velat, det blev det bra 

diskussioner med bra återkoppling samt exempel på erfarenheter som fokusgruppen varit med 

om.  

2.4 Granskning    

Under arbetets gång har det märkts av vissa brister, dessa brister var att kunna få kontakt med 

fler butiker som använder sig av gåvor vid köp. I början av arbetet bestämdes tre stycken 

butiker som arbetet skulle inrikta sig på men några komplikationer uppstod då ingen 

respondent kunde träffas vid tillfälle som passade en av dem. Det har gjort att arbetet utgått 

ifrån två butiker att hålla intervju med, det har gjort att arbetet inte fått en vidare bredd på 

variationen av butiker. De två butikerna som intervjuerna kunde hållas med är i samma 

bransch och har samma sorts kunder vilket har gjort att arbetet bara fått information om 

kunder i deras bransch. Det var önskvärt att arbetet hade kunnat få mer information från 

butikernas håll i olika branscher.  

Arbetet är som sagt tidigare fokuserat på hur konsumenter reagerar på säljknepet gåvor vid 

köp, men det har genomförts intervjuer med butiker för att kunna få en bredare kunskap om 

gåvor vid köp samt hur säljaren uppfattar kundernas beteende. Det har även märkts att det är 

svårt att få ihop en grupp för att kunna hålla en fokusgrupp, det har varit svårt att få ihop 

tillräckligt många deltagare som hade tid samtidigt. Detta har gjort att det inte deltagit så 

många personer under våra två fokusgrupper. Det som kan tänkas på vid ett annat tillfälle av 

en sådan här undersökning är att en kvantitativ datainsamling kanske skulle ge mer 

information och ett större deltagande av respondenter. Tillexempel gå till de butikerna som 

man vill undersöka och fråga kunderna direkt efter köp eller använda sig utav enkäter. Hade 

undersökningen varit utformat av en kvantitativ undersökning skulle det göra det svårare att 

hålla arbetet till den målgruppen som valts för undersökningen. När det nu valdes att använda 

kvalitativ data för att samla in information kommer arbetet inte att få en bredd av personers 

erfarenheter. Men det anses att om undersökarna får en kontakt med konsumenterna och ser 

hur de reagerar vid olika påståenden så kan det göra en bättre bedömning av hur 

konsumenterna blir påverkade vid dessa erbjudanden. Det kommer i sin tur göra att arbetet får 
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en tydligare förståelse av vår problemformulering. Genom att använda fokusgrupper samt 

individuella öppna intervjuer med butikschefer får arbetet en djupare förståelse av 

konsumenter samt hur butikerna ser på hur konsumenterna reagerar vid deras arbete av gåvor 

vid köp. Denna fördel med att få se samt höra hur respondenterna reagerar vid 

undersökningens problemformulering och frågor samt vid de andra respondenternas 

erfarenheter anses det som en viktigare del för att få fram det resultatet undersökningen vill. 

Respondenterna från fokusgrupperna var förstådda med att deras svar skulle vara med i den 

här undersökningen men det valdes att inte ta med respondenternas namn, det ansågs inte 

relevant för undersökningen. Även butikerna var införstådda med att deras svar skulle 

användas i undersökningen men här valdes det att ge ut butikernas namn för att få en bättre 

förståelse för branscher undersökningen använder sig av. Svaren från både fokusgrupperna 

och intervjuerna med butikscheferna kommer bara att användas för undersökningens syfte, 

vilket meddelades från början till alla deltagare.     

3 Teori 

3.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende förklaras ofta som ”handlingar som man tar sig an när man anskaffar, 

konsumerar och gör sig av med varor eller tjänster” (Blackwell et. al, 2001). Blackwell et. al, 

(2001) hävdar att begreppet konsument också inkluderar hur, var, när och under vilka 

omständigheter som konsumenten har tänkt använda sig av produkten. Även att anskaffa, 

konsumera och avyttra inkluderas när det pratas om definitionen konsumentbeteende. En 

konsuments beslut att köpa kan komma helt plötsligt eller vara ett planerat köp (Blackwell et. 

al, 2001). I ett planerat köp har konsumenten redan bestämt vad den ska handla, från vilket 

märke samt butik, men förekommer ett oplanerat köp görs båda dessa val av produkt och 

märke i den butiken man befinner sig i (Blackwell et. al, 2001). Många forskare har forskat 

kring konsumentbeteende, några forskare är Engel, Blackwell och Kollat (1968). Deras 

forskning har stått som en grund för andra forskares modeller och teorier. Forskarnas teori är 

baserad på hur konsumenters beslutsprocess genomförs, i denna beslutsprocess genomgår 

konsumenten fem steg (Engel et. al, 1968). De fem stegen är:  

1. Problemidentifiering- Konsumenten upptäcker eller letar efter behov 

2. Extern informationssökning- Söker information genom omvärlden och allmänheten 

3. Utvärdering av alternativ- Vad har konsumenten för alternativ till köp   
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4. Köpprocessen- Transaktionen sker  

5. Efterköpsbeteende- Utvärdering av köp 

Engel et. at, (1968) menar på att alla konsumenter blir påverkade av både de minnen de har av 

produkten sedan innan men även hur omgivningen ser på produkten. Konsumeter går igenom 

dessa steg vid ett köp för att vara säker på att produkten är något konsumenten vill ha samt 

om det var värt att köpa produkten.  Alla steg i beslutsmodellen utgör en svart låda hos 

konsumenterna som de har i sitt medvetande som med hjälp av den externa miljön resulterar i 

olika beteende (Engel et. al, 1978).   

 

Många andra forskare har använt sig av Engel et. al, (1968) beslutsmodell för att utveckla 

modellen samt förstärka deras teorier. Mullen et. al, (2013) har skrivit boken The Psychology 

of Consumers Behavior där de beskriver konsumentbeteende med hjälp av figur 2. 
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Den modellen har sitt ursprung från Engel et. al, (1968) bestlutsmodell.  Första boxen längst 

till vänster såkallad stimuli beskriver vad det är som stimulerar kunden. Muller et.al,(2013) 

menar med sin figur att köper kunden en dricka i en butik är det inte bara törst som ska 

släckas utan smaken ska även stämma in på vad konsumenten tycker om, hur flaskan för 

drickan ser ut är även en influens för att kunden ska bli nöjd. Forskarna hävdar även att boxen 

stimuli är en väldigt laddad box med många intryck för konsumenten, hur kunden är som 

person, vad den ser på reklamer, om den tycker om förpackningen och om den blir förvirrad 

av alla olika produkter som finns speglar in i den första boxen. Forskarna har sedan delat upp 

olika faktorer som stimuli har påverkats av, de beskriver att uppfattning, minne, lärande, 

känsla och motivering har stor påverkan för konsumentens avsikt att köpa en produkt. 

Faktorerna gör att konsumenterna har olika beteenden då alla har olika minnen, uppfattningar 

och avsikter med att köpa en produkt (Muller et.al, 2013). Forskarna hävdar att 

konsumenterna är den inre rektangulären i figuren där deras avsikt för produkten användning 

samt deras minnen, lärande och känsla spelar roll på hur de konsumerar. Forskarna förklarar 

även att den yttre rektangulären är den sociala världen där man får intryck från reklam och 

andra människor som marknadsför eller har använt produkten och allt det tillsammans speglar 

in på hur konsumenten beter sig vi ett köp. Den här modellen lämnar ute en del 

komplikationer av andra utarbetade modeller om konsumentbeteende, men den innehåller det 

som Muller et. al, (2013) anser som de viktigaste aspekterna hos konsumentbeteendet.           
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Detaljhandeln kan beskrivas som en plats där konsumenterna och marknaden förenas, 

butikernas varuförsäljnings ansträngningar möter konsumenternas förfrågan. Vilken butik 

eller produkt som konsumenten är ute efter bestäms i konsumtionsprocessen (Muller et.al, 

2013). Denna process går igenom en matchning av konsumentens egenskaper samt varan och 

butikens egenskaper, men konsumenten går inte igenom hela processen varje gång den ska 

konsumera (Blackwell et. al, 2001).  Som Muller et. al, (2013) menar att tidigare erfarenheter 

har en stor del av hur konsumenten kommer att relatera till produkten är det samma process 

som Blackwell et. al, (2013) vill komma fram till. Blackwell et. al, (2013) anser att butikens 

övergripande bild bestämmer i stor utsträckning vilken position butiken har i konsumentens 

medvetande.  

3.2 Reciprocitetsregeln  

Cialdini (2005) beskriver reciprocitetsregeln som att människor vill återgälda något som 

någon annan gjort för dem, det kan vara en gåva eller en tjänst. Tillexempel när en människa 

gör en tjänst till någon annan vill den personen göra en tjänst tillbaka. Detsamma gäller med 

gåvor, som exempelvis en födelsedagspresent, då bör personen som fått födelsedagspresenten 

ge en födelsedagspresent tillbaka. Eller en inbjudan till en fest, då bjuder personen igen när 

den sedan ska ha fest. Återgäldandet blir som en nästan automatisk reaktion, att livet är för 

kort för att värdera varje liten del av situationer som uppstår vilket gör att människor tar 

genvägar i sina beslut (Rieck, 1998). Reciprocitetsregeln har en kraft som gör att människor 

känner sig förpliktade att återgälda de tjänster, gåvor eller inbjudningar som de tar emot 

(Cialdini, 2005). I det ögonblicket som personer tar emot tillexempel en gåva uppstår en 

tacksamhetsskuld, detta är så vanligt att det till och med fått ett eget uttryck på flera språk 

”mycket förpliktad” som synonymt kan kopplas till ”tack” (Cialdini, 2005). För att få optimalt 

resultat av att använda sig av reciprocitet vid försäljning ska man:  

1. Vara den som är först med att ge någonting  

2. Ge någonting som är tydligt och exklusivt till fördel för personen i fråga  

3. Ge något som har stort värde för personen i fråga (Rieck, 1998).  

Det mest anmärkningsvärda med reciprocitetsregeln är att den finns i alla kulturer världen 

över, det är en regel som människan har lärt sig att följa och vet vad som händer om man 

bryter mot den (Cialdini, 2005). Den är så stor att det finns sociologer som menar att det blivit 

en underkastad regel i vissa kulturer. Enligt arkeologen Richard Leakey (1978) härstammar 

reciprocitetssystemet från våra förfäder som tidigt lärde sig att dela mat och färdigheter i ett 

vänligt syfte med förpliktelser (Leakey et. al, 1978).  
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Cialdini (2005) beskriver i sin bok att det finns ett stort förakt för den som tar utan att ge 

tillbaka, vilket också medför en rädsla för att vara just den som snyltar på andra och åker 

snålskjuts. Han hävdar även att det kan till och med vara så att människan utnyttjas och faller 

offer för de som vill vinna på vår tacksamhetsskuld för att själv undvika att vara den som bara 

tar och aldrig ger. Det visar sig också att de flesta människor tycker det är lättare att göra 

någon en tjänst om man tycker om personen i fråga (Cialdini, 2005) 

Reciprocitetsregeln är svår att undvika eftersom den är utbredd över hela världen och när den 

väl är aktiverad är den för stark för att övervinna, att tacka nej till en gåva eller en inledande 

tjänst är lättare sagt än gjort (Cialdini, 2005). Det kommer alltid att finnas generösa 

människor som följer regeln och de människor som vägrar ta emot för att slippa hamna i skuld 

hos någon annan.  

Ett bra exempel som Cialdini (2005) beskriver i sin bok är hur den religiösa sekten Hare 

Krishna Society utnyttjade reciprocitetsregeln på ett briljant sätt. Historien börjar på 1970-

talet då både medlemmarna blev fler och rikedomarna större. Sekten hade en rad olika 

aktiviteter där insamling av allmosor på offentliga platser var absolut den viktigaste, deras sätt 

att tigga till sig gåvor under deras första år i USA fick folk att uppmärksamma dem men på ett 

sätt som inte var effektivt för att samla in pengar. Folket tyckte helt enkelt inte om 

medlemmarnas utseende eller uppförande, men eftersom det hade ett samband med religiösa 

faktorer var det svårt att ändra på bara för att allmänheten tyckte de var konstiga. Hare 

Krishna insåg att de hade ett marknadsföringsproblem, frågan för sektens ledare var då hur de 

skulle ändra folkets negativa inställning (Cialdini, 2005). Som Cialdini (2005) sagt tidigare 

visade sig lösningen vara briljant, de använde sig nämligen av reciprocitetsregeln som har en 

kraft att övervinna eventuell motvilja från folket som får frågan att ge något. Istället för att 

bara be om en gåva gav de först en gåva till personen ifråga. Det kunde tillexempel vara en 

bok eller en tidning från deras egen organisation, men det mest kostnadseffektiva sättet var en 

blomma. Även om den utvalda personen inte ville ha gåvan och ville lämna tillbaka den 

vägrade insamlaren att ta tillbaka den och sa att det var en gåva till just denne personen, efter 

det att reciprocitetsregeln aktiverats bad insamlaren om ett bidrag till organisationen. Den nya 

strategin, att ge något innan man ber om något visade sig vara framgångsrik och bidrog till en 

stor ekonomisk tillväxt. Dock var strategin mest effektiv i början då den nu mist sitt värde, i 

alla fall hos Hare Krishna då tillexempel resenärer på flygplatser och tågstationer blivit mer 

på sin vakt mot sektmedlemmarna och kommit på hur man kan undvika dem att tillämpa 

regeln. Även om sektmedlemmarna tog på sig vanliga kläder blev de ändå igenkända eftersom 
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folk numera undviker att ta emot gåvor på allmänna platser. Till slut förbjöd flygplatserna 

insamlingsaktiviteter och på grund av detta fick Hare Krishna ett bakslag efter de stora 

framgångarna både med minskat antal troende och ekonomiskt (Cialdini, 2005). 

Cialdini (2005) tar även upp reciprocitetens makt inom handeln, ett säljknep som funnits 

länge är gratisprover som är ett sätt att ge kunder en chans att testa kvaliteten på den aktuella 

produkten. Det som är fördelen med just gratisprov är att det ses som en gåva vilket då 

aktiverar reciprocitetsregeln och det innebär att känslorna av förpliktelse aktiveras när man tar 

emot en gåva i form av ett gratisprov (Cialdini, 2005). Paradiset för gratisprover är varuhusen, 

där finns det ofta möjlighet att prova produkter och smaka på mat, med en leende expedit eller 

säljare nära tillhands (Tullberg, 2003). Tullberg (2003) hävdar att reciprocitetsregeln infinner 

sig starkare om en säljare är serviceinriktad med leende på läpparna. Istället för att bara gå 

därifrån köper kunden ofta i alla fall en liten grej bara för att det känns svårt att tacka nej i den 

situationen (Tullberg, 2003). Medan Cialdini (2005) hävdar att får konsumenten en gåva från 

säljaren infinner sig reciprocitetsregeln starkare.  

Cialdini (2005) berättar om en teknik som används för att kunden skall tacka ja, ”door in the 

face” eller ”backa efter avslag” på svenska. Det är en effektiv och enkel teknik där det 

används ett initialt tillmötesgående. Tekniken går till på så vis att säljaren ber om något stort 

som kunden antagligen kommer tacka nej till, vilket också är tanken för att säljaren sedan 

direkt efter avslag ska kunna erbjuda något mindre som då ska få kunden att bli lockad och 

tacka ja till erbjudandet. Det ställer krav på att säljaren bör vara strukturerad i sin 

frågeställning för att få ett tillmötesgående tillbaka av kunden. Guéguen (2011)  testade ”Door 

in the face”-tekniken på en restaurang och kom fram till att om det dröjde flera minuter 

mellan den första och andra frågeställningen fick det konsekvenser. En fördröjning fick 

besökarna att uppfatta den riktiga kostnaden för den andra begäran och såg den som ett 

separat erbjudande vilket ledde till att personalen därför fick avslag på både första och andra 

frågeställningen (Guéguen et. al, 2011). Effektiviteten av den här tekniken kommer av 

reciprocitetsregelns normer (Cialdini, 2005). När personen i fråga får den andra förfrågningen 

känner denne att säljaren har sänkt sitt erbjudande för dennes skull och vill återgälda genom 

att tacka ja (Burger et. al, 1997). 

Cialdini (2005) hävdar att när det gäller vinstsyfte har reciprocitetsregeln en egenskap som 

gör den lämplig för just det ändamålet. En liten tjänst eller gåva som är inledande till 

reciprocitet kan skapa en förpliktelse där personer vill återgälda med något större i gentjänst. 
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En förklaring enligt Cialdini (2005) är att människor inte trivs med känslan att stå i skuld till 

någon, det är en börda som de vill bli av med så fort som möjligt. Detta är ett medfött 

fenomen som finns hos människans sociala system, att det är obehagligt att stå i skuld till 

någon (Cialdini, 2005). Det finns en förklaring till, om någon bara tar utan att ge tillbaka blir 

den inte omtyckt av omgivningen med undantag för de som inte kan återgälda, människan gör 

allt för att inte bli klassad som snyltare (Cialdini, 2005). Cialdini (2005) beskriver att folk 

också kan känna att det finns en risk med att ta emot gåvor och väljer istället att avvisa dem. 

3.3 Säljknep 

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

kunden agerar automatiskt, kunden känner igen en situation som leder till att den agerar efter 

ett inlärt beteende (Cialdini, 2005). Cialdini (2005) berättar om en rad olika säljknep som 

försäljare använder i sitt dagliga arbete. Det kan vara door-in-the-face där säljaren börjar med 

ett stort erbjudande som den vet att konsumenten kommer säga nej till för att säljaren sedan 

ska kunna erbjuda ett mindre erbjudande som konsumenten kommer ha svårt att säga nej till 

(Cialdini, 2005). Säljare kan även använda kontrasteffekten där säljaren visar en vara med ett 

högt pris för att sedan visa en annan vara med ett lägre pris som konsumenten även här 

kommer ha svårt att säga nej till (Cialdini, 2005). Reciprocitetsregeln används av säljare för 

att få kunderna att känna en tacksamhetsskuld, detta gör säljarna genom att ge ut gratisprover 

samt gåvor till kunderna. Kunden får som ett exempel ett prov på en vara av säljaren samt har 

tackat ja att ta emot den då känner kunden att den står i skuld till butiken eller den säljaren i 

frågan. Detta försöker då kunden att ge tillbaka genom att återvända till butiken vid ett senare 

tillfälle och handlar (Cialdini, 2005).   

4 Empiri 

4.1 Intervju med butikschefer 

Det har genomförts två individuella intervjuer med butikschefer från två olika företag, Kicks 

och The Bodyshop som är två butiker i skönhetsbranschen. Det valdes att arbeta med dessa 

butiker eftersom de använder sig mycket av gåvor och arbetar med gratisprover. 

4.1.1 Kicks 

Kicks är en butik som erbjuder produkter inom hudvård, hårvård, makeup och parfym från 

olika märken. En intervju med butikschefen genomfördes för att få en fördjupad förståelse för 

hur Kicks arbetar med gåvor. Kicks började använda sig av gåvor för att det märktes att vissa 

butiker bara sålde av vissa märken, vilket resulterade i att en del märken knappt såldes alls. 
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Som säljare förekommer personliga favoriter som automatiskt blir lättare att sälja då de själva 

tycker om produkterna men som inte passar alla kunder. Därför började Kicks med gåvor för 

att det skulle vara lättare att erbjuda produkter från alla märken. Gåvor vid köp är alltså ett 

hjälpmedel samtidigt som det finns för att locka kunder till köp. 

Kicks arbetar med gåvor kontinuerligt, men med olika märken i olika perioder. Erbjudanden 

kan vara tillexempel ”handla två produkter från ett specifikt märke, få en gåva” eller ”handla 

produkter från ett specifikt märke för 500 kr, få en mascara”. Det är inte Kicks själva som 

bestämmer vad det är för gåvor eller vad som krävs för att få dem utan det gör leverantörerna 

själva. Det brukar vara två varumärken åt gången som erbjuder gåvor vid köp av deras 

produkter och enligt butikschefen jobbar de mer med just de produkterna under den perioden 

det erbjuder gåvor. När det gäller Kicks eget märke använder de sig av erbjudanden som ”tag 

tre betala för två”, vilket blir som en gåva men inte på samma sätt som de andra 

gåvoerbjudandena där gåvan ofta är en necessär innehållande produkter i mindre format av ett 

specifikt märke. Butikschefen uppfattar att kunderna uppskattar att få gåvor och att de många 

gånger kommer tillbaka och köper mer av en eller flera av produkterna som fanns i necessär.  

När det gäller marknadsföring av erbjudanden använder sig Kicks flitigt av mailutskick till 

sina klubbmedlemmar. Varje kampanj löper över tre veckor och medlemmarna får då mail 

med kommande erbjudande innan nästa kampanj startar. All information läggs även ut på 

hemsidan samt att det brukar förekomma en del annonseringar i tidningar. I själva butiken 

arbetar de med skyltning av erbjudandet och ställer upp gåvorna synligt så att de syns när 

kunderna kommer in i butiken. Två boxar med gåvoerbjudanden med produkterna i syntes 

direkt vid ingången, väl placerade i butiken. Hur kunderna reagerar på muntlig 

kommunikation om erbjudanden är olika men det som utmärker sig enligt butikschefen är hur 

mycket gåvan tilltalar kunderna, lockar den tar de oftast en runda till i butiken och lägger 

sedan till en produkt för att få gåvan. Är gåvan inte tillräckligt lockande tackar kunderna nej 

till erbjudandet. Det beror alltså mycket på vad som är i gåvan. 

Vid frågan om kunders tacksamhet vid extra service från personalen förklarar butikschefen att 

de alltid jobbar för att hjälpa kunden hitta rätt produkter. Berättar de om ett erbjudande är det 

inte så att de lämnar dem själva utan vill istället hjälpa till så mycket som möjligt. Kunder har 

förstås alltid rätt att tacka nej och butikschefen poängterar att de som säljare inte får tvinga 

kunder till att handla. Även om säljarna lägger ner mycket tid på att hjälpa kunden händer det 

att kunden ändå tackar nej. I det läget är det svårt för säljarna att se vad det är som gör att 
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kunden inte vill handla produkten men där gäller det att fråga om de kan hjälpa till med något 

annat. Butikschefen säger också att hon inte tror kunder känner sig tvungna att handla bara för 

att de får mycket hjälp och erbjuder erbjudanden.  

Vid frågan om hur stamkunder behandlas svarade butikchefen att är det kunder som handlar 

mycket hos dem kallar hon det för att de ”VIP:as” lite mer, att de behandlas på ett sätt som 

gör att de känner sig speciella. En fundering då var också i fall de släpper på reglerna och 

skickar med gåvor för att de är just stamkunder men där är reglerna hårda eftersom 

leverantörerna följer upp deras försäljning. Men om det finns produkter över från tidigare 

kampanjer kan de lägga med en sådan som extra gåva i påsen till just stamkunderna. 

Kicks jobbar också mycket med gratisprover, tillexempel istället för att en kund ska köpa en 

dyr ansiktskräm som sedan visar sig inte passar kunden kan säljare erbjuda gratisprover för att 

kunden skall kunna testa krämen hemma utan att köpa ”grisen i säcken”. De delar gärna ut 

gratisprover i påsen när kunder handlat men även till de som frågar efter prover, ”Vi vill ju få 

ut dem i omlopp just för att kunderna ska få upp ögonen för de produkterna som kommit och 

vad som är nytt”. 

4.1.2 The Body Shop 

The Body Shop är en butik som erbjuder hudvård, hårvård, parfym samt makeup men de 

säljer endast produkter från sitt eget märke. The Body Shop arbetar ganska mycket med 

gåvor, centralt bestämt sker det inte regelbundet men har det hela året. Det är uppbyggt med 

event varje månad och då arbetar de med event som tillexempel ansiktsevent. Till varje event 

har de olika erbjudanden, det vanligaste som förekommer när det gäller just gåvor är 

tillexempel ”handla för 400 kr och få en gåva”. De har också medlemsdagar med specifika 

erbjudanden för de som är klubbmedlemmar, då är det ofta att de får en gåva på köpet. Det 

kostar 100 kr per år att vara medlem men då får alla en värdecheck på samma summa när man 

fyller år vilket då innebär att de får tillbaka sin medlemskostnad. På medlemsdagarna kan ett 

erbjudande vara att de ska uppnå ett visst belopp för att få en mer exklusivare gåva eller så 

räcker det att bara handla för att få en minde gåva. Dessa bestämmelser angående erbjudanden 

kommer centralt från företaget och används för att trigga konsumenterna att handla för ett 

högre belopp. På lokal nivå skiljer det sig lite från butik till butik då butikschefen får 

bestämma lite själv. I Lidköping kan medlemmar få en goodiebag med produkter och prover, 

det är ingen regelbundet erbjudande utan används då de vill trigga kunder lite extra till att 

vilja gå med i kundklubben. 
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De gåvor som ges ut är produkter som finns i butiken, vid gratisprodukter är de i mindre 

format som inte finns i det ordinarie sortimentet och som är specialtillverkade för speciella 

tillfällen. Är det istället en gåva vid köp för en viss summa kan det vara en gåva i normal 

storlek. Ibland på klubbdagar kan medlemmarna få ett prov på en produkt som ska komma in 

i sortimentet som butiken vill promota. Erbjudanden där kunderna skall handla för en viss 

summa för att få en gåva gäller för alla men medlemmar har ibland speciella erbjudanden som 

endast är för dem för att de ska känna sig ”VIP:ade”. Enligt butikschefen är gåvor mycket 

uppskattat och mer triggande till köp än vad rabatter är, oavsett om kunderna är medlemmar 

eller inte.  

”Det är verkligen något som lockar mer än alla andra rabatter som finns kan jag säga”. 

The Body Shop marknadsför sig mycket med hjälp av skyltar, både utanför och innanför 

butiken. Det kan vara stora skyltar i skyltfönstren och små skyltar på hyllorna vid 

produkterna. De går även ut mail och sms till alla klubbmedlemmar samt att säljarna 

personligen pratar mycket med kunderna i butiken, butikschefen säger att erbjudanden är 

något som kunderna ska få reda på när de är inne i butiken. De vill att kunderna ska får reda 

på dagens erbjudanden redan innan de bestämmer sig för att köpa en produkt. De jobbar 

därför mycket med trestegsmetoden, vilket innebär att kunden ska få reda på erbjudanden 

hemma först, sedan bli påminda utanför butiken och sedan även inne i butiken med hjälp av 

säljarna. Det är en medveten strategi menar butikschefen som också säger att det är väldigt 

ofta som kunderna stannar till utanför och läser vad de har för erbjudanden och att de sedan 

går in för att de vill handla. I kassan är det en självklarhet att säljarna berättar om deras 

erbjudanden, tillexempel om en kund handlar för 200 kr och gränsen för att få en gåva är 400 

kr frågar de alltid om det är något mer de behöver i fall de vill komma upp i den summan och 

sedan få en gåva. Butikschefen säger att mer än hälften nappar på erbjudandena för att få en 

gåva.  

”Det är väldigt triggande, en gåva är alltid en gåva även om man handlar för mer än vad 

man tänkt sig, så är den ändå en gåva”.  

Vid frågan om kunder kan bli arga för att de inte får en gåva om de är vana att få det svara 

butikschefen att det alltid är en balansgång för ett företag. Det gäller att inte tjata ut gåvor, tar 

kunden det för givet att få en gåva varje gång har man gått för långt. Det pratas mycket inom 

marknadsföring om att inte tjata ut ett erbjudande utan det ska vara en bra blandning och just 

därför tror butikschefen att The Body Shop inte alltid har erbjudanden med just gåvor vid köp. 
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Däremot läggs det alltid ner gratisprover i kundernas påsar, det är något som säljarna alltid 

ska göra.  

Tacksamhet hos kunder för att de fått extra hjälp märker de av ofta och de tror att många 

kommer dit för att The Body Shop ger en mer personlig service. Tillexempel erbjuder säljarna 

alltid hjälp med att prova ut en foundation i ansiktet istället för bara på handen. Det är också 

många som säger att de blivit rekommenderade att gå dit för att få hjälp med makeup just för 

att de ger bra service. Butikschefen berättar att man kan påverka kunden att handla mer i ett 

sådant läge, som exempelvis om hon hjälpt en kund lägga en foundation och sedan lägger på 

en ögonskugga köper kunden ofta ögonskuggan också. Så ja hon tycker det märks att 

kunderna blir tacksamma när de får hjälp. Butikschefen säger också att merförsäljning är det 

enda du kan konkurrera med idag då E-handeln ökar och måste därför hitta sätt för att locka 

kunderna att ta sig till butiken. Personalen får hela tiden utbildning om merförsäljning och de 

har möten regelbundet för att diskutera hur viktigt det är med merförsäljning. 

Vid frågan om stamkunder behandlas annorlunda och om de släpper på reglerna vad gäller 

gåvor för stamkunder blir svaret att de inte är stenhårda på något sätt men att köpgränser är 

köpgränser och dem håller de fast vid. Det har inte varit något problem heller då både kunder 

och stamkunder förstår att är det en köpgräns så är det. Där blir säljarnas roll att sälja något 

mer till kunden utan att den känner sig tvingad, produkten ska fylla ett behov. Naturligtvis vill 

de ha nöjda kunder och enligt butikschefen har kunden alltid rätt. De går oftast inte in i 

diskussioner med kunden men såklart finns det gränser för vad som är rätt och fel. Överlag 

vad gäller gåvor säger butikschefen att det är mycket roligt att ge bort gåvor.  

”Det måste vara det roligaste som finns, att få kunna ge någon något!” 

Som säljare är gåvor ett hjälpmedel för att visa uppskattning när kunder lägger ner mycket 

pengar på deras produkter, de blir väldigt glada över gåvor och många blir glada bara över att 

få gratisprover. Och just gratisprover är eftertraktat av den yngre generationen men även 

vuxna kommer in och ber om att få prover. Eftersom The Body Shop erbjuder gratisprover 

delar de ut det till dem som frågar, är det yngre personer får man tänka att det är tänkbara 

kunder i framtiden. Det finns de som utnyttjar systemet men det är inget stort problem 

förklarar butikschefen. 
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4.2 Fokusgrupp 

De båda fokusgrupperna startades med att fråga deltagarna om de hade handlat något den 

senaste veckan, just bara för att få igång diskussioner samt för att få in dem på rätt spår. Alla 

som deltog i fokusgrupperna hade handlat något under den senaste veckan.  

Följande fråga som ställdes var, erbjöd butiksbiträdet er något när ni betalade? Under den 

frågan blev de flesta lite fundersamma och var tvungna att fundera en liten stund men kom 

fram till att de inte erbjöd något mer produkter vid köpet. 

Syftet med dessa frågor var att få deltagarna att komma in i tänket vad som händer under ett 

köp, så den kommande frågan var även den att de skulle tänka på vad som händer under ett 

köp. Frågan lydde, när ni var vid kassan märkte ni av någon merförsäljning då? Alla som 

deltog under de två fokusgrupperna instämde väldigt snabbt att ja i alla de butiker de hade 

vart i fanns det nått litet vid kassaområdet som en deltagare uttryckte sig: ”Jag tycker nästan 

alla butiker har något litet man kan kolla på när man står i kön”.  

En annan deltagare uttryckte sig: ”Men Bikbok är nog värst på det!”  

Detta höll majoriteten av deltagarna med om. När alla deltagare var eniga om att de lägger 

märke till merförsäljning var det en självklar fråga från vårt håll, brukar ni köpa av dessa 

produkter. Även här var deltagarna eniga om att är det något de behöver så köper de av dessa 

produkter, men nästa alla deltagare hade vissa produkter som de är lite extra svaga för.  

När deltagarna kom in i diskussionen och kände sig bekväma med varandra kom de frågor 

som hade med gåvor att göra. Vår första fråga som handlar om gåvor var om ni får ett 

erbjudande vi kassan när ni ska betala, brukar ni ta del av det erbjudandet? Tillexempel ”Vi 

har erbjudande på läppglans idag för 59kr”, till denna fråga var de lite olika reaktioner några 

sa blankt nej medan några menade på vad det är för något. En deltagare sa att ” Inte sådana 

där små grejer men det kan vara om man har valt två produkter och dem säger du vet att vi 

har två för tre? Då går jag och plockar den tredje saken. Men jag brukar inte köpa små 

saker”.  

Detta höll några med på och en sa även att ”Säger det i kassan att de har halvapriset på 

smycken, som tillexempel är i närheten av kassan, då går jag nästan jämt och kollar på det”.  

De frågades även om ifall butiken har ett erbjudande att man får en gåva, tillexempel necessär 

eller ett smycke på köpet om man handlar för 500kr och ni har valt produkter för 450kr går ni 
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och väljer något mer för att komma upp i summan? Då svarade en deltagare snabbt ”När jag 

var inne på Bikbok fick jag välja ett smycke, då var det ändå fina smycken att välja på. Och 

då la jag till för att få ett smycke men det var inte så mycket pengar, men hade det skilt typ 

100 kr så hade jag nog inte lagt till för att få det.  

Här var de andra deltagarna väldigt eniga att är det ett erbjudande som man vill ta del av och 

att gåvan är något man känner att man vill ha eller behöver då kan de lägga till produkter så 

man kommer upp i summan. Är det inget erbjudande som lockar så känner alla deltagare att 

de inte har något behov av att komma upp i den köpsumman som gäller för erbjudandet. Har 

ett erbjudande fått deltagarna att impulshandla var även det en aspekt vi ville kolla på. Här var 

deltagarna eniga igen om att är det ett erbjudande man vill ta del av, som ta två betala för tre, 

så går de och hämtar en tredje produkt. 

Deltagarna fick då frågan om de får se gåvan före dem bestämt sig för att ta del av det är 

bättre än att få en goodiebag där man inte får se gåvan. Här var alla eniga om att det är bättre 

att få se vad gåvan innehåller än att det blir en överraskning. En deltagare sa: ”Men 

tillexempel ett sminkkit, något som man ändå använder. Är det ett bra märke kan jag tänka 

mig lägga till pengar för att få just den gåvan”.  

Om det är en gåva som man inte får välja själv men som man får veta vad det är för sorts gåva 

så har de flesta lagt till en till vara för att komma upp i summan för att kunna få gåvan.  

De diskuterades även om det är lättare att ta del av ett erbjudande med en köpgräns för att få 

gåvan om man ser skyltar i butiken om det eller om butiksbiträdet säger det till kunden i 

kassan när den redan har bestämt sig för att handla. En deltagare kände att ” Men man är 

ändå medveten om det och kan välja något mer i lugn och ro om man vill komma upp till 

erbjudandet. Säger de det i kassan blir det bara stressigt men vet man innan kanske jag köper 

liksom”. 

Detta höll de andra deltagarna med om. Deltagarna menade på att det är bättre att se skyltar 

utanför butiken eller inne i butiken om erbjudandet än att butiksbiträdet bara säger det i 

kassan. En deltagare sa även att ” Det är kul om man vet att man ska köpa något dyrare och 

ser ett erbjudande om att man får en gåva då kan man ju gå in och kolla”. 

Det var något som vissa deltagare höll med om medan några av deltagarna blir nyfikna och 

går in i affären för att kolla. Men kanske inte gör det om det är i en dyrare affär utan i en 

sådan affär som man annars skulle kunna impulshandla i.  
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Under diskussionen kom det även på tal om rabattkuponger och om det är bättre än att få en 

gåva vid samband av köp. En deltagare tyckte att det var mer lockande än att få en gåva vid 

köpet. Men nästan alla kände att det var stressande med rabattkuponger, för att det känns som 

om man måste handla något när man fått dem. Då ställdes frågan är det bättre att få 

rabattkuponger än att få en gåva och i den frågan var alla eniga om att det var det.      

Den kommande frågan handlade om man får ett gratisprov vid kassan i sammanband med köp 

eller om säljaren är extra trevlig och lägger ner mycket tid med att hjälpa en hur känner de då? 

Här var alla deltagare eniga att det alltid är kul att få testa nya produkter speciellt om det är 

något man tänkt prova. Men en deltagare var inte med på den punkten hon tyckte att det 

berodde på vad det var för gratisprov och om hon skulle få någon användning av det, då var 

det bra annars tyckte hon det var lite jobbigt.  

Deltagarna fick även frågan om de känner att de måste gå tillbaka till den säljaren/butiken om 

de får ett gratisprov där eller om säljaren lägger ner lite extra tid på dem. Deltagarna känner 

inte att det är ett måste men att de har det i bakhuvudet att det var en butik de tyckte om och 

behöver de något som går att köpa där så går de till den butiken som var lite extra snälla. De 

var eniga om att de kommer mer ihåg om en säljare inte har vart snäll och då går de inte dit 

igen. En deltagare uttryckte sig ” Det är ju som när man klipper sig, då går man ju till den 

frisören man tycker är bra och som man trivs hos”.  

Deltagarna påstod även att handlar det om produkter som de behöver hjälp med så går de 

gärna tillbaka till en butik där de tidigare har fått bra hjälp eller som de fått en gåva av. Men 

deltagarna poängterade att det kan gå till en överdrift, en deltagare menade på att: ”Nja men 

som på Vero moda där är dem ju nästan för trevliga så det blir irriterat” 

En annan deltagare menade även på att ”Det finns en väldigt fin gräns på att vara trevlig eller 

gå till överdrift, ibland känns det liksom för mycket”.  

Men hur är det då att säga nej till en säljare som är extra trevlig är det svårt? Här tyckte 

deltagarna att det är svårt att säga nej när säljaren har hjälpt till, de flesta kände att de både tar 

sin egen tid samt säljarens tid när de fått hjälp och det gör att det blir svårare att sälja nej. Men 

de var även eniga om att om det är något de verkligen inte vill ha och som de inte tänk köpa 

så säger man nej.  
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5 Analys    

5.1 Gåvor  

Från konsumenternas sida utifrån resultatet av fokusgruppsintervjuerna var engagemanget för 

gåvor lågt. Det antogs från början av undersökningen att gåvor vid köp skulle ha större 

påverkan på konsumenternas köpbeteende än det visade sig ha. Gåvor i sig lockade inte 

konsumenterna till köp om de inte var i behov av någon vara från just den butiken där 

erbjudandet fanns. Gåvan måste tilltala konsumenterna mycket, speciellt om de behöver köpa 

till en extra produkt för att få en gåva. Evans et. al, (2006) beskriver att konsumenter strävar 

efter att tillfredställa sina behov samt att butikerna jobbar för att se vilka behov deras 

produkter kan tillfredsställa. Enligt deltagarna i fokusgrupperna är det värdet samt behovet av 

gåvan för konsumenten som avgör om de blir lockade till köp för att få gåvan. Denna syn på 

gåvor vid köp delade alla konsumenter i fokusgrupperna, de var eniga om att de vill veta vad 

gåvoerbjudandet innehåller innan de väljer att köpa. Speciellt när det gäller en högre summa 

vid erbjudandet för att få en gåva. Vid erbjudanden som tag tre betala för två lockades alla 

konsumenter ur fokusgrupperna till köp, de ansåg att ett sådant erbjudande var värt att ta del 

av för att de kände att de tjänade på det. De var även eniga om att de ansåg att den varan de 

får på köpet inte är en gåva, eftersom konsumenterna då själva väljer ut produkten.  

Konsumenterna kom fram till att rabattkuponger lockar mer än gåvor, precis som tidigare får 

de själva välja vilken produkt de vill ha. Detta var något som butikscheferna hade en annan 

uppfattning om. De ansåg att gåvor uppskattades mer hos konsumenterna än alla andra 

rabatter. Butikcheferna har märkt att kunder kommer tillbaka och handlar mer av den gåvan 

de fått, tack vare gåvorna får de återkommande kunder. Under arbetets gång har det 

framkommit att konsumenter och butiker har olika uppfattningar om säljknepet gåvor vid köp. 

Undersökningen har kommit fram till att gåvor vid köp inte påverkar konsumenternas 

köpbeteende märkvärt samt att de inte reflekterar över säljknepet gåvor vid köp eftersom de 

sällan tar del av ett sådant erbjudande, detta enligt resultatet från de två fokusgrupperna.   

Gratisprover använts flitigt av både The Body Shop och Kicks, enligt butikscheferna är detta 

ett bra knep för att marknadsföra sina produkter till konsumenterna, doftprover är det prov 

som lockar flest konsumenter. Butikcheferna har märkt att kunder blir återkommande genom 

att de fått gratisprover. Cialdini (2005) beskriver att gratisprover är ett välanvänt säljknep där 

konsumenterna får testa produkternas kvalité. Konsumenterna i fokusgruppen tyckte att 
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gratisprover var roligt att få, speciellt om det var av en nyhetsprodukt som de gärna velat 

testa.  

5.2 Reciprocitet 

Cialdini (2005) beskriver reciprocitetsregeln som stark och vid gåvor medför den en känsla av 

förpliktelse. Under intervjuerna med fokusgrupperna märktes det att reciprocitetsregeln 

tillfaller konsumenterna fast de inte vet om det själva. Deltagarna i fokusgruppen ansåg att 

gåvan i sig inte medförde någon förpliktelse, vilket är något som Cialdini (2005) påpekar. 

Gåvor fick inte deltagarna att känna sig tvungna att gå tillbaka till den butiken för att 

återgälda gåvan utan hade istället butiken i åtanke vid ett kommande köp. Konsumenterna i 

fokusgruppen kände istället förpliktelse att handla när en säljare tog sig tid att hjälpa dem 

hitta rätt produkt eller vara. De ansåg alltså det vara svårt att inte köpa när någon gett dem sin 

tid och sin service för att hjälpa dem. Detta kan kopplas till Tullbergs (2003) forskning kring 

reciprocitetsregeln där han hävdar att serviceinriktad personal med ett leende på läpparna får 

reciprocitetsregeln att infinna sig. Konsumenterna menade även på att reciprocitetsregeln 

framkom när ett köp handlade om högengagemangs varor som de behövde hjälp med att välja 

ut. Har konsumenten fått bra hjälp av en speciell säljare väljer personen att gå tillbaka till just 

den säljaren igen om konsumenten behöver en liknande vara. Butikscheferna påpekar precis 

som Cialdini (2005) att gåvorna påverkar kundernas köpbeteende, de blir glada över att få en 

gåva och går sedan tillbaka till butiken för att köpa produkten igen som de tidigare fått. 

Butikscheferna hävdade också att kunderna som kommer tillbaka oftast berättar att de blivit 

glada av att få den gåvan de fick senast och att dem verkligen vill köpa den. Detta blir en 

effekt av reciprocitetsregeln. Butikscheferna påstår att de inte tror att konsumenterna känner 

sig tvingade att konsumera om säljarna är serviceinriktade, vilket både Tullberg (2003) och 

konsumenterna ur fokusgrupperna inte håller med om. De anser det svårare att tacka nej till 

serviceinriktade säljare än ett gåvoerbjudande.  

5.3 Externa miljön 

Deltagarna i fokusgruppen ansåg att den externa miljön för en butik är viktig. Om butiken har 

något erbjudande vill konsumenterna helst veta det innan de går in i butiken. Deltagarna 

påpekade att det är bra när butiken har skyltar i och utanför butiken som visar butikens 

erbjudande, de ansåg då sig ha mer tid att välja om de vill ta del av erbjudandet eller inte. Om 

butiksbiträdet endast berättar om erbjudandet för konsumenten vid betalning i kassan så 

känner sig konsumenterna stressade och väljer då oftast att tacka nej till erbjudandet. 

Blackwell et. al, (2013) menar på att konsumenters minne av produkter samt butiker kommer 
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inifrån konsumenterna men att de blir påminda av den externa miljön. Det här var något som 

konsumenterna i fokusgruppen hade ett minne av, nästan alla deltagare tog upp ett exempel på 

en butik som använder sig mycket av att berätta om sina erbjudanden vid kassan. Deltagarna 

berättade att de av tidigare erfarenheter hos butiken vet att de kommer att få ett erbjudande 

vid kassan som de då redan innan bestämt sig för att tacka nej till. Här ser vi ett tydligt 

exempel på vad Blackwell et.al, (2013) tar upp i sin modell, det konsumenter ser innan eller 

får höra av andra har en stor betydelse för deras beteende. Butikscheferna är tydliga med sin 

marknadsföring av erbjudanden. De använder sig av skyltar, mail, gatupratare samt muntlig 

marknadsföring direkt till konsumenterna. De ansåg det viktigt att påminna kunderna om sina 

erbjudanden för att ge dem en chans att utnyttja det.  

5.4 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis leder undersökningen fram till att gåvan inte har så stor betydelse för 

konsumenterna som deltog i fokusgrupperna vilket var tvärtemot vad som antogs innan 

undersökningen startade. Ska de lockas att köpa extra produkter för att få en gåva måste 

gåvan i sig vara av värde för konsumenten. Enligt de båda fokusgrupperna var rabatter mer 

lockande till köp än ett gåvoerbjudande. Detta för att konsumenterna ansåg rabatter som mer 

värdefulla då de kan välja själva vad de vill spendera pengar på. Med hjälp av fokusgrupperna 

har det även framkommit att konsumenter inte känner en förpliktelse att återgälda butiken om 

de fått en gåva. Deltagarna ansåg att de har butiken i fråga i åtanke vid nästa tillfälle men 

känner sig inte tvingade att gå tillbaka. Är säljaren däremot serviceinriktad och lägger ner tid 

på konsumenten känner de en starkare förpliktelse att konsumera vilket även Tullberg (2003) 

menar på. Konsumenterna känner att det gärna går tillbaka till just den säljaren som de har 

fått hjälp av tidigare i den butiken. Kopplingen till Cialdini (2005), Tullberg (2003) och 

reciprocitetsregeln blir starkare vid en sådan situation än vid ett gåvoerbjudande.  

6. Slutsats  

Arbetets stora fråga var hur säljknepet gåvor vid köp påverkar konsumenternas köpbeteende? 

Utifrån det empiriska materialet vi samlat in från de djupare diskussionerna med de åtta 

respondenterna som deltog i undersökningen framkom att gåvor vid köp inte påverkar de till 

att känna tacksamhetsskuld. Detta innebär enligt undersökningens respondenter att 

reciprocitetsregeln inte träder i kraft vid ett gåvoerbjudande. På grund av det låga 

deltagarantalet går undersökningen inte att generalisera. Utifrån undersökningens 

respondenter stämmer Tullbergs (2003) forskning överens med deras erfarenheter. 
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Konsumenterna i fokusgruppen poängterade tydligt att vid ett gåvoerbjudande med prisnivå 

måste gåvan i sig vara lockande. Om konsumenten ändå gjort sig förtjänt av en gåva vid ett 

köp känner de ändå inte en tacksamhetsskuld gentemot butiken. Cialdini (2005) hävdar i sin 

forskning att gåvor genererar känslor av förpliktelse, vilket undersökningens respondenter 

inte höll med om. De menade på att om de fick en gåva hade de butiken i åtanke vid 

kommande köp men kände sig inte förpliktade att konsumera i gengäld. 

Innan arbetet trodde vi att gåvan skulle ha påverkan att locka kunder till köp och att gåvor har 

större betydelse för konsumenterna. Det visade sig istället att serviceinriktade säljare som gav 

sin tid och kunskap för att hjälpa konsumenterna att hitta rätt produkt fick reciprocitetsregeln 

att tillfalla. Konsumenterna hävdade att det blev svårt att tacka nej när en säljare engagerat sig 

för att hjälpa dem vilket därför oftast slutade med ett köp. Personlig service ansågs av 

undersökningens respondenter som ett effektivare säljknep vid försäljning som genererade till 

tacksamhetsskuld hos konsumenterna. Gåvoerbjudanden ansågs inte vara lika personligt hos 

konsumenterna som en serviceinriktad säljare är, därför blev det svårare för dem att tacka nej 

vid personlig service. Detta blev en ny vinkel som inte var förutspådd från början men gav 

arbetet en intressant aspekt. 

Under arbetets gång har vi fått en djupare förståelse för konsumenternas köpbeteende vilket 

gett oss en bra bild av hur säljknepet gåvor vid köp fungerar i praktiken. Konsumenterna 

uppskattar gåvor men det finns en gräns för hur långt de är villiga att gå för att få gåvan. Vi 

anser att det är betydelsefullt för detaljhandeln att använda sig av gåvor eftersom det 

uppskattas av kunderna men att arbeta med personlig service i kombination med detta 

säljknep är en bra kombination för att utnyttja reciprocitetsregelns kraft på bästa sätt.  

7. Diskussion och rekommendationer  

Arbetet kan användas av detaljhandelsbutiker då E-handeln tar över mer och mer på 

marknaden, därför är det viktigt att de fysiska butikerna tar tillvara på sina konsumenter. Att 

se undersökning utifrån företagsperspektiv är en intressant aspekt för forskningsfrågan som 

skulle kunna utvecklas. Det är intressant då företagen kan dra nytta av att se hur 

konsumenterna ser på säljknepet gåvor vid köp för att öka sin lönsamhet.  

För vidare undersökningar med forskningsfrågan hur gåvor vid köp påverkar konsumenters 

köpbeteende skulle det rekommenderas att överlägga användning av en kvantitativ 

datainsamling. Detta skulle ge ett större deltagande av respondenter vilket innebär att arbetet 

blir mer generaliserat.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1- Individuella reflektioner 

Linnea Lindström Rosenholm 

Processen med att skriva examensarbetet startade med att jag under mitt sommarjobb på 

kedjan Kicks började att fundera över vad gåvor gör för kunder. Kedjan jobbar mycket med 

att ge ut gåvor samt prover till kunder som både handlar från ett speciellt märke där ett 

erbjudande äger rum, Men även till andra kunder som vill prova på en ny kräm eller parfym. 

Jag började själv att märka av att många utav kunderna som jag gett ut ett prov eller gåva till 

blir återkommande kunder av produkterna dem har fått provat. Detta startade mina 

funderingar om hur pass mycket kunder uppskattar gåvor men även hur kunderna känner när 

säljare ger eller erbjuder erbjudanden med gåvor på köpet. När sedan andra terminen av 

butikschefsprogrammet startade och mitt sommarjobb tagit slut började vi kursen säljteknik 

och butikskommunikation. Där fick vi läsa Cialdinis (2005) bok Påverkan, i den har han 

beskrivit reciprocitetsregeln och vad den gör med människor och där fall allting på plats med 

mina funderingar.  

Jag pratade då ihop mig med min klasskamrat Amanda och berättade om mina funderingar 

och hur jag tror att reciprocitetsregeln hänger ihop med att man delar ut gåvor till 

konsumenterna. Amanda nappade på mitt förslag men vi valde ändå att avvakta och se om vi 

kunde komma underfull med något annat ämne också. Men efter några veckor och lagom tills 

att ens ämne skulle pressenteras så valde vi ämnet Gåvor vid köp, hur påverkar det 

konsumenternas köpbeteende.  

När vi började med arbetet så hade vi redan en bild av hur resultatet skulle utforma sig, för av 

det vi lärt oss i våra kurser samt hur vi själva ansåg att vi reagerar vid ett erbjudande så var 

våra tankar att andra konsumenter skulle anse lika. Men med hjälp av våra fokusgrupper och 

konsumenterna som deltog i fokusgrupperna fick vi fram ett lite annorlunda resultat än vad vi 

trodde när vi började med arbetet. Nu i efterhand tycker jag att det är kul och intressant att vi 

fått ett annat resultat än vad som troddes när arbetet började, det har gjort för mig att jag 

tänker annorlunda nu när jag ska ut i arbetslivet igen.  

Arbetsgången under arbetet tycker jag har gått bra, ingen av oss hade skrivit ett sånt här arbete 

innan så vi var båda två nervösa över hur allt skulle gå tillväga samt hur arbetet skulle läggas 

upp. Vi var båda två väldigt enade om att tiden för alla delinlämningar skulle utnyttjas väl och 
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att allt skulle bli inlämnat i tid. Detta är även något som vi har håll och som jag nu här i slutet 

känner är så otroligt bra, eftersom vi har haft andra kurser samtidigt att dela upp vår tid med. 

Både jag och Amanda är väldigt strukturerade och arbetsvilliga vilket har hjälp oss två enligt 

mig att hålla alla delinlämningar samt våra egna så deadlines så att allt blivit klar. Vi valde 

även att dela upp vissa delar i arbetet så vi kunde sitta själva och arbeta med arbetet, även 

detta anser jag som ett bra beslut av oss då arbetet tar mycket tid och det ibland kan vara 

jobbit att träffas så intensivt. Det anser jag att gjort att vi har kunnat arbeta så bra tillsammans 

som vi har gjort. Jag tror även att det är en stor hjälp till att vi kunnat hålla våra deadlines som 

vi har lagt upp till oss själva. 

Men vi har verkligen kompilerat varandra under arbetet, jag känner själv att jag inte är duktig 

på att hitta stavfel eller se när jag gjort något fel med meningsuppbyggnad eller stav fel och 

detta är något som Amanda är betydligt bättre på. Medans jag alltid är stressad och har min 

kalender i högsta hugg och pushar på att vi ska bli klara med våra deadlines.  

Nu när vi nu sitter med ett så gott som klart arbete känns det så skönt att vi lagt ner all denna 

tid och energi på arbetet så vi, eller i alla fall vad jag känner, är ett arbete som jag kommer 

vara stolt över en väldigt lång tid.        

Amanda Johansson  

Under arbetets gång har vi arbetat strukturerat och tagit tillvara på varandras kunskaper och 

egenskaper vilket har lett till ett bra samarbete oss författare emellan. Mycket diskussioner 

fram och tillbaka har lett till ett resultat som känns seriöst och genomarbetat. Vi har haft bra 

kontakt med vår handledare under tiden och tagit till oss all kritik, alla tips och råd för 

förbättring. Jag kan inte sätta fingret på något stort problem som uppstått under tiden utan vi 

har löst de problem som uppstått och lagt mycket tid på att finslipa arbetet för att få en bra 

finish.  

Min bild av säljknepet gåvor vid köp var att det var något alla ville ha, för gratis är ju gott? 

Men det resultat som kom fram från fokusgrupperna förvånade mig då jag trodde att gåvor 

var mer lockande än de visade sig vara. Vid en närmare titt in i butikernas system vad gäller 

gåvor är ”gratis inte alltid gratis”. Med det menar jag att tanken bakom gåvorna är att locka 

kunden att handla mer, vid erbjudanden med en prisnivå handlar de då extra produkter för att 

få gåvan gratis vilket ökar försäljningen för butikerna. Även om gåvan då var gratis har 

konsumenten handlat för en högre summa än denne hade tänkt från början. Tack vare 

fokusgrupperna blev bilden av gåvor vid köp utifrån konsumenternas perspektiv tydligare. 
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Resultatet blev som sagt tidigare annorlunda än vad som väntats men i efterhand kändes det 

ganska självklart, gåvan måste ha ett värde för konsumenten för att denne ska handla extra 

produkter för att få gåvan. Är inte gåvan tillräckligt attraktiv för konsumenten är de inte 

villiga att handla mer bara för att få en gratis produkt. Att reciprocitetsregeln skulle infinna 

sig vid gåvor vid ett köp var alltså inte aktuellt för konsumenterna i fokusgruppen, de kände 

istället reciprocitetens makt när en säljare gav sin tid och service för att hjälpa dem. Detta var 

en intressant diskussion och upptäckte att jag själv kunde relatera till det, att det känns svårt 

att tacka nej när en säljare gett bra service. För framtida arbete i butik var detta något som jag 

kommer bära med mig och tänka på som säljare, att personlig service skapar relationer vilket 

leder till köp och återkommande kunder.  

Att deltagarna i fokusgruppen kopplade gåvor vid köp till de två butiker som vi riktat in 

arbetet på gav oss möjlighet att få en bra överblick över studien. Det kändes enklare att arbeta 

igenom materialet från både fokusgrupperna och intervjuerna med butikscheferna när det blev 

ett sammanhängande material, där vi fick synvinklar från både butikernas och 

konsumenternas perspektiv. Personligen har jag innan detta arbete inte sett gåvor vid köp som 

ett säljknep för att kunderna ska handla mer än de tänkt sig, jag har mer tänkt att det finns för 

att locka kunder. Därför var det nyttigt att se detta säljknep från butikernas perspektiv 

eftersom jag själv som konsument endast sett det utifrån eget perspektiv utan större eftertanke 

tidigare. Men inför framtida arbete som butikschef har denna studie gett mig en bättre inblick 

i arbetet som säljare och hur konsumenter resonerar kring gåvor. Samt att reciprocitetsregelns 

kraft kommer följa med mig resten av livet i tankarna. Jag kan berätta om ett exempel som 

hände mig nyligen när jag var och handlade i en mataffär. Det stod en man och bjöd på 

smakprov av ett bröd som jag och sambon smakade på, där kände jag direkt att det var svårt 

att bara gå därifrån utan att ta med mig en limpa vilket jag också gjorde. Egentligen ville jag 

köpt ett osötat bröd som jag oftast gör men eftersom jag och sambon var själva vid 

provsmakningsbordet och fick en per personlig kontakt med säljaren kände jag mig helt 

enkelt tvungen att köpa limpan när jag hade fått ett smakprov. Det som var anmärkningsvärt 

vid detta tillfälle var att jag reagerade på att reciprocitetsregeln gick i kraft och kunde därför 

reflektera över hur och varför jag kände skuldkänslor och därför köpte brödet.  

Att ha gjort ett arbete där reciprocitetsregeln har genomsyrat arbetet har gett mig en kunskap 

om en norm som involverar alla men som oftast visar sig utan att konsumenter vet om det 

eller förstår varför. Som framtida butikschef känns det som jag bär på en hemlig kraft att med 

hjälp av reciprocitet kunna påverka konsumenter och deras köpbeteende. 
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Bilaga 2- Intervju 1: The Body Shop  

Vi har tagit reda på att ni jobbar med gåvor vi köp är det korrekt? 

Jobbar ni hela tiden med det eller är det någon gång ibland i perioder? 

De gåvor ni ger ut är det små testprodukter eller brukar ni också använda fullstorlek på 

gåvor? 

De erbjudanden ni har är det bara för klubbmedlemmar eller kan en person som inte är 

med i klubben få en gåva om den handlar för tillexempel 400kr? 

Märker ni att kunder uppskattar gåvor och kommer tillbaka? 

Hur marknadsför ni er? Med skyltar eller är det som en överraskning när kunderna 

kommer till kassan? 

Hur reagerar oftast kunderna om de ser att det är ett erbjudande i butiken och de får en 

gåva om de handlar för en viss summa? 

Kan kunder bli arga om de inte får en gåva och de är vana att ni alltid ger dem en? 

Har ni några småprover på olika krämer eller liknande som ni lägger i kundernas påsar 

när det handlar, mer som gratisprover? 

Om sådana gratisprover skulle ta slut vad gör ni då? 

Märker ni att kunder känner en tacksamhet om ni hjälper dem att tillexempel prova ut en 

foundation? 

Får ni några utbildningar om merförsäljning? 

Stamkunder behandlar ni dem nått extra? Om dem inte handlar för den summan som är 

för att få en gåva, brukar ni ge dem i alla fall? 

Tycker du att det är kul att få kunna ge gåvor till kunder? 

Finns det några kunder som vet att ni ger ut gratisprover och kommer in och frågar efter 

något utan att handla?  
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Bilaga 3- Intervju- Kicks 

Vi har tagit reda på att ni jobbar med gåvor vi köp är det korrekt? 

Jobbar ni hela tiden med det eller är det någon gång ibland i perioder? 

Vad har ni för gåvor? Är det produkter som ni får in från leverantörerna eller får ni plocka 

ihop själva?  

Företaget själva ni har inget att säga till om med gåvorna? 

Vad brukar ni ha för erbjudande? Är det en viss summa man måste handla för?  

Har ni nå erbjudande på ert eget märke? Med tanke på att ni har så många andra 

leverantörer också? 

Märker ni att kunder uppskattar att få gåvor och blir återkommande? 

Hur marknadsför ni era gåvor? Skyltar ni eller blir det som en överraskning vid kassan när 

de ska betala? 

Hur reagerar kunderna när ni erbjuder gåvor? Om de har köpt en vara från det märket ni 

har erbjudande berättar ni om erbjudandet? 

Är det olika produkter i gåvorna från samma märke under olika perioder? Eller har de 

oftast samma produkter i? 

Kan kunder bli arga om de inte får med någon gåva, utifall de är vana att få gåvor vid ett 

köp? Om tillexempel gåvorna ni fått från leverantören tagit slut? 

Märker ni att kunderna känner en tacksamhet om ni som säljare lägger ner extra mycket 

tid på att hjälpa dem hitta produkter till dem? 

Kunder som ofta är återkommande som är stamkunder, behandlar ni dem något 

annorlunda? Att dem inte behöver köpa just för det erbjudandet som gäller men får gåvan i 

alla fall? 

Varför använder ni er av gåvor vid köp?  
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Det måste vara lättare för er som säljare att kunna erbjuda en gåva, för köper man både en 

dag och natt kräm och lägger ut mycket pengar på det kan det vara bra att ni kan bjuda 

tillbaka?  

Visar ni upp produkterna i gåvorna något?  

Tycker ni att det är roligt att ge ut gåvor?  

Brukar ni ha nå små gratisprover på era produkter? 

Är det många som kommer in som vet att ni delar ut gratisprover som vi ha prov utan att 

köpa något? 

Om ni hjälper en kund att välja ut ett puder tillexempel och ni verkligen lägger ner tid på 

den kunden händer det att den tackar nej?  

 

 

Bilaga 4- Fokusgrupper 

Har ni shoppat något den senaste veckan? 

Vad har ni handlat ni som sa ja? 

Erbjöd butiksbiträdet er något när ni betalade? 

La ni märket till någon merförsäljning vid kassan när ni betalade? Eller brukar ni lägga 

märket till det? 

Brukar ni köpa av de sakerna ni ser framme vid kassan? 

Vad är ett impulsköp för er? 

Är det så att de plaggen i garderoben med prislappen kvar då är impulsköpen? 

Om ni får ett erbjudande vi kassan när ni sak betala, brukar ni ta del av de erbjudandet? 

Tex ”Vi har erbjudande på läppglans idag för 59kr” 

Om ni fått ett erbjudande som tillexempel: handla för 500 kr och få en gåva, varför väljer 

ni då att handla? 
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Men om du tillexempel skulle vara 100 kr ifrån? 

Om butiksbiträdet säger att ”du har handlat för 450kr men köper du för 500kr så får du ett 

gratis smycke” Handlar ni då för 500kr?  

Hur känner ni om ni får ett gratisprov av en säljare när ni är vid kassan och betalar? Eller 

när säljaren är väldigt trevlig? 

Om ni får ett gratisprov och säljaren är jättetrevlig, känner ni att ni måste gå tillbaka till 

den säljaren/butik? 

Är det svårt att tacka nej om en säljare är trevlig och har hjälp er mycket? 

Varför är det svårt att tacka nej? 

Om ni verkligen inte vill ha den saken som dem har hjälpt er med vad gör ni då? 

Hur reagerar ni om ni får ett erbjudande vid kassan? att ni får en lite goodiebag eller en 

necessär med produkter i? Blir ni glada eller tycker ni att det är jobbigt? 

Känner ni att ni måste ge tillbaka något till butiken? 

Om ni ser en skylt utanför en butik där det står handla för ”500kr och få en gåva” går ni in 

i den butiken? 

Om erbjudandet skulle vara för 200kr? 

Om man får se vad det är för gåva man får? 

Om de säger i kassan att ” det är ta tre betala för två” och ni har valt en sådan produkt, 

hämtar ni fler då? 

Ta tre betala för 2 anser ni att det är en gåva ni får av butiken? 

Har ett butiksbiträde fått er att komma tillbaka någon gång? 

Så det är mer så att man går tillbaka till den butiken som det handlar om produkter som 

man behöver hjälp med? 

Har ni lagt märke till butiker som erbjuder gåvor vid köp? 

Rabatten är alltså mer värt än en gåva för er?  
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Är den också mer impulsköpsdrivande än gåvan? 

Om ni står i en mataffär och de bjuder på ett smakprov på en produkt, hur känner ni då 

när ni står där och käkar? 

Om ni blir bort bjuden till någon på middag känner ni att ni vill ha med en liten gåva till 

den personen då? 

Om ni skulle få en födelsedagspresent av någon ni aldrig har köpt eller fått nått av innan 

och ni inte riktigt tycker om den här presenten, känner ni att ni måste ge en present 

tillbaka? 

Hur känner ni om ni går till ett homeparty? 

Även om det är plastburkar fast det är en kompis som bjuder dig skulle du då känna dig 

tvungen att köpa något då? 

Varför känner ni så? 

Om ni tex fyller år eller det är julafton och får en present av någon ni inte förväntat er att 

få en present av, hur känner ni då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


