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Abstract 

This essay is about salesmen in telephonestores. My purpose has been to investigate how they use 

communication strategies in order to build up the customers trust for the salesmen. The questions I 

have asked myself is not just to see how their strategies look but also to see how the theory of 

rhetorics could contribute to this and also what the theory of rhetoric could gain from analyzing 

salesmen in their work. My results have shown that the two salesmen I have been analyzing use two 

obvious types of discourse. One wich signals friendship and wich they used more frequently when 

the customers were either young, women, positive and/or insecure. The other type signals more 

respect wich they used more frequently when the customers were either old, men, negative and/or 

confident.  

The most important thing in wich the theory of rhetoric could contribute to the salesmen work is in 

my eyes the ability to analyze themselves and their work. With the tools and concepts that belongs 

to the theory of rhetoric I belive that the salesmen could learn to evaluate themselves better and get 

more efficient in their communicative strategies. From my point of view there is one obvious thing 

where the theory of rhetoric can gain something useful in analyzing salesmen; better understanding 

of what Aristoteles meant when he said that ethos could be the most efficient means of persuasion. 

My analysis showed that the salesmen had the ability not just to adapt to their customers but also to 

adjust the context in wich they were making conversation wich led to that the customers also 

adjusted themselves to the salesmen. Efficient adaption to the customers is therefore my final 

answer on my final question. 

Keywords: Retorik, ekonomi, , telefonbutik, säljare, ethos, phronesis, samtalsanalys,  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Telefonförsäljare kan vara ett ord som ringer dåligt i folks öron. När man hör ordet telefonförsäljare 

kanske man direkt tänker på lurendrejare. Vissa har själv träffat dem på stan medan andra kan ha 

hört historier om dem från bekanta. Man kan lätt dra alla telefonförsäljare över en och samma kam 

men faktum är att det finns tre olika typer av dem. Det finns de som sitter framför en telefon och 

ringer till människor. Sedan finns det de som står på till exempel tågstationer och i köpcentrum och 

försöker stanna människor som går förbi. Slutligen finns det även telefonföräljare som står i 

telefonbutiker och väntar på att kunderna själva ska komma in.  

Under början av hösten 2011 kom jag genom mitt arbete i kontakt ett par butikstelefonförsäljare 

(vilka jag i fortsättningen förenklat väljer att kalla telefonförsäljare och/eller säljare). Deras sätt att 

kommunicera med kunderna fångade mitt intresse och jag såg en möjlighet att med mina 

retorikteoretiska kunskaper kanske kunna konkretisera och effektivisera denna yrkesgrens 

arbetskompetenser. Hur säljare ska argumentera för att kunder ska köpa deras varor har det skrivits 

bokhyllor om. Där såg jag mig själv inte kunna bidra med lika mycket ny kunskap som om jag valde att 

enbart fokusera på hur säljarna i början av sina kundkontakter väcker uppmärksamhet, bygger upp 

sin trovärdighet, får respekt och på så sätt lägger en god grund för ett potentiellt kundköp. 

 Denna uppsats fokuserar på säljarnas ethos som komplement till den redan befintliga forskningen 

om försäljningsargumentationen. Detta har inte bara chansen att bidra till ökad yrkeskompetens 

utan kan även resultera i en större skara nöjdare kunder vilket i sin tur kan skapa en bättre syn på 

telefonförsäljare bland allmänheten idag. Just detta att hjälpa till att lösa problem samt 

vidareutveckla utbildningar, vetenskaper och yrkesgrenar är en av den akademiska retorikens 

potentiella styrkor.  

Att integrera retorisk teori och praktik i andra ämnen gynnar inte bara ämnena i sig utan även 

retoriken. Retoriken får då chansen att både visa upp sin användbarhet samt även visa varför den har 

kommit tillbaka för att stanna. Precis som med alla goda relationer finns det ett givande och ett 

tagande. Att retoriken hjälper till att effektivisera säljyrket behöver inte bara resultera i en 

bekräftelse på dess duglighet i andra kunskapsområden. Det kanske också kan leda till att den 

retoriska teorin själv kan utvecklas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att på ett konkret sätt ge en ökad förståelse för säljarnas varierade 

användande av kommunikativa strategier. Mer specifikt de kommunikativa strategierna i 

inledningarna av kundsamtalen i syfte att stärka sina ethos och på så sätt få så goda förutsättningar 

som möjligt att lyckas sälja varor. Resultatet av detta ska sedan visa på vad retoriken, som en 

”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande” 

(Aristoteles, in press 2011, 1.2.1), skulle kunna bidra med för att förbättra deras arbete. Frågan 

varför retoriken ska hjälpa dessa telefonförsäljare i deras arbete är densamma som frågan varför 

försäljningsbranschen ska vidareutvecklas överhuvudtaget. Svaret kan kräva eftertanke men ter sig 

som självklart när man ser frågan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi svenskar lever idag 

nämligen i en blandekonomi med både en offentlig sektor och med privatägda företag präglade av 

kapitalism. Produktionsmedlen i den kapitalistiska delen av samhället är företrädesvis i privat ägo och 

dess produktion regleras av marknadskrafterna (NE- Kapitalism). Ett utvecklande av säljares 

kommunikativa strategier blir för mig därmed tydligt gynnsamt för vår svenska ekonomi. Det blir 

gynnsamt då en effektivisering av säljares yrkeskompetens då kan bidra till att öka konkurrensen 

inom såväl företagen i sig som inom branschen överlag vilket kan öka marknadskrafterna och den 

produktion som den reglerar. Detta kan i sin tur leda till mer effektiva och konkurrenskraftiga 

företag, som vid ökade försäljningar och vinster, genererar mer pengar till den svenska staten samt 

även kan expandera och då skapa fler arbetstillfällen. En intressant fråga återstår då också i att, som 

ovan nämnt, se om och i så fall hur butikstelefonförsäljarnas redan befintliga ethosstärkande 

kommunikation skulle kunna bidra till att fördjupa den retoriska teorin. Mina frågeställningar blir 

därmed följande: 

 

1. Vilka kommunikativa strategier i syfte att stärka sitt ethos går det att finna i telefonförsäljarnas 

sätt att arbeta?  

2. Vad kan den retoriska teorin bidra med för att effektivisera deras arbete? 

3. Finns det något i säljarnas praktik som kan bidra till att fördjupa retorisk teori? 
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2. Studiens utgångspunkter 
 

Under denna kapitelrubrik kommer jag först och främst att gå igenom retoriken. Jag kommer 

redovisa dess historia, dess betydelsefulla människor och deras begrepp. Jag kommer även visa olika 

sätt att se på retoriken och vad som kan vara dess syfte. Efter detta lämnas retoriken för ett tag och 

lämnar plats åt samtalskonsten och dess analys. Där redovisas viktiga begrepp och teorier som har 

betydelse för själva analysen senare i uppsatsen. Detta följs upp av ett kapitel där min syn och 

definition av retoriken och dess ena övertygnings- och övertalningsmedel ethos förtydligas. 

Gemensamt för hela innehållet under denna huvudrubrik är att detta fungerar som mitt teoretiska 

underlag under den resterande delen av uppsatsen. 

2.1 Retorik 

Den första underrubriken i detta kapitel går igenom de historiskt betydelsefulla grekernas upptäckt 

av retoriken under antiken. Även deras olika begrepp samt sätt att se på retorikens innehåll och syfte 

förklaras. Fokus kommer lite senare i kapitlet ligga på retorikens viktigaste tänkare Aristoteles och 

hur han formade retoriken. Nästa underrubrik går kort igenom retorikens utveckling fram till dagens 

moderna syn.  

2.1.1 Vad är retorik? 

”Ett retoriskt yttrande skapas av människor för människor.”  

   Jens Elmelund Kjeldsen (Kjeldsen, 2008, s. 13) 

Detta anser Södertörns högskolas retorikprofessor Jens Kjeldsen är det som enar människors spridda 

åsikter om vad retorik egentligen är. Många har sagt och säger fortfarande mycket om retoriken men 

grunden kommer från grekerna (Andersson, 2009, s. 101). I antikens Grekland för 2500 år sedan gick 

den politiska makten över till församlingar.  Dessa styrdes genom direkt demokrati där varje fri man 

skulle vara beredd att uttrycka sin åsikt i såväl rådet som i rätten (Hellspong, 2004, s. 20). Vissa 

gjorde detta bättre än andra och viljan att göra det på bästa sätt gjorde att man lyssnade till de 

främsta talarna för att lära sig av dem (ibid). De kunskaper som antikens fria män samlade på sig, dels 

från sina egna tal samt också från de andras framföranden, sattes i system som i sin tur blev 

handböcker i att tala (ibid). Därmed uppstod retoriken. Den som kan ses som retorikens viktigaste 

tänkare är Aristoteles (Lindqvist Grinde, 2008, s. 30). Aristoteles var den förste att systematisera 

retoriken (Andersson, 2009, s. 97). Han såg på retoriken som en techne vilket är grekiska och i hans 

fall betyder ungefär hantverksmässigt konstnärligt kunnande (Lindqvist Grinde, 2008, s. 31).  
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Detta kunnande, kunde enligt Aristoteles, både studeras och läras ut vilket får till följd att retorikens 

teori och praktik inte kan skiljas åt (ibid.s.31). Denna teori och praktik kallas även rhetorica docens 

och rhetorica utens. Rhetorica docens förstår man genom att se på det latinska verbet docere som 

betyder att lära/ att undervisa. Rhetorica utens förstår man genom att se på det latinska adjektivet 

utens som betyder att ha pengar att använda. Bortser man från ordet pengar ser man att den 

förstnämnda termen docens betyder läran om retoriken/läran om teorin och termen utens det 

faktiska användandet av det, det praktiska (Kjeldsen, 2008, s.13). Ytterligare en typ av den retorik 

som är aktuell idag och i denna uppsats  är rhetorica studens som står för retorisk kritik och analys 

(ibid.s.13).  Min syn på rhetorica studens som oskiljaktigt från rhetorica docens och kanske rent utav 

inbegripet i själva begreppet docens redovisas senare under kapitelrubriken Frågeställning 2.  

Vad man ska lära sig, använda och analysera har det alltid rådit delade meningar om. Då retoriken 

under antiken till stor del enbart var talekonst ser en del forskare idag enbart detta som retorik 

(Kjeldsen, 2008, s. 14). Isokrates banade också väg för en litterär retorik (Hellspong, 2004, s. 24) som 

kan ha bidragit till att de flesta forskare idag även ser det skrivna ordet som ett retoriskt yttrande 

(Kjeldsen, 2008, s. 14). I början på 1970-talet började vissa även se retoriken ur ett bredare 

perspektiv. Det auditiva och visuella som till exempel musik och konst anses av vissa vara symbolisk 

kommunikation som också bör tillhöra retorikens domäner (Kjeldsen, 2008, s. 16).  

Synen på retorikens syfte kan jag tycka är lika delad som synen på dess nämnda domäner. Vilket syfte 

man ger retoriken påverkar hur man ser på sambandet mellan retorik och etik samt på retoriken som 

moralisk eller inte. Då grekerna var först med retoriken är det för mig deras syn som är mest 

intressant i och med att deras influenser var begränsade samt att de själva också fungerar som 

influenser än idag. På grund av  den nämnda demokratins intåg i antikens Grekland där var fri man 

skulle tala för sig själv så ökade efterfrågan på retorisk expertis som kunde lära en att tala (Hellspong, 

2004, s. 20). De som erbjöd en sådan undervisning var sofisterna. De trodde på en relativism där 

Protagoras perspektivistiska uttryck Homo mensura, människan är alltings mått (Eriksson, 2002, s. 

128) och Dissoi logoi, alla saker har minst två sätt att uppfatta dem på (Retorikförlaget- 

Projektpresentation av Topiskt lärande), blev ledande. Med detta menade de att all kunskap styrdes 

av människans sinnen och vilade på vår doxa. Ordet doxa kommer från grekiskan och betyder våra 

trosföreställningar om hur verkligheten ser ut (Johannesson, 2005, s. 17). Vissa sofister ansåg att då 

vi människor själva avgjorde med vår tro vad som var vår egen sanning kunde vi själva förändra 

moralens värde för oss. Därmed kunde vi med rätta påverka publiken till vår fördel och göra svart till 

vitt utan moraliska hämningar (Hellspong, 2004, s. 22). Filosoferna med Platon i spetsen var 

sofisternas motsats och trodde på absoluta sanningar.  
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För att nå sanningarna fick människor inte styras av doxa utan enbart deras förnuft (Johannesson, 

2005, s. 20). Hade deras förnuft byggts upp genom studier och tänkande och gjort dem till visa och 

rättrådiga kunde de använda sig av en filosofisk retorik. Dess syfte var att uppfostra andra samt leda 

dem till sanningen och dygden (ibid.s.22) och (Hellspong, 2004, s. 22-23). För Platon var man alltså 

tvungen att ha en god moral för att få använda retoriken och då använda den för att i sin tur lära ut 

en god moral. Mellan dessa två sätt att se på retoriken och dess syfte kan vi placera Isokrates. 

Isokrates skiljde sig från Platon i att han ansåg att allt inte hade någon absolut sanning utan att 

kairos, de ord och argument som är de rätta för ögonblicket, var det viktigaste i talkonsten 

(Johannesson, 2005, s. 26). Han skiljde sig även från sofisterna då han ansåg att en god moral inte 

bara var en viktig förutsättning för att bli en god talare utan att en god moral även följer med 

vältaligheten (Kjeldsen, 2008, s. 19) och (Johannesson, 2005, s. 27).  

Dessa greker har bidragit med mycket till retoriken och är betydelsefulla när man ser på hur 

retoriken har formats sedan dess och hur människor ser på den idag. Ytterligare två anledningar till 

varför jag tar upp filosofernas och sofisternas syn på retorikens syfte och moraliska ansvar är för att 

visa på konstrasterna och för att tydliggöra att det har funnits flera olika sätt att se på retoriken. Att 

dessa skillnader finns och att jag väljer att visa dem stämmer väl överens med det Aristoteles anser 

är  retorikens uppgift. För honom är det nämligen att ha att göra med det som kan vara på annat sätt 

(Aristoteles, i.p. 2011, 1.2.12). 

 Den viktigaste tänkaren i retorikens historia anses som tidigare nämnt vara Aristoteles (Lindqvist 

Grinde, 2008, s. 30). Aristoteles var först elev hos Platon för att sedan bli privatlärare åt den unge 

Alexander den store. Därefter öppnade han en egen skola där han undervisade i ett flertal 

vetenskaper. Dessa vetenskaper, däribland retoriken, försökte han ständigt systematisera och 

avgränsa från varandra och (Johannesson, 2005, s. 24). I hans bok Retorik definierade han retoriken 

som en ”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande” 

(Aristoteles, i.p. 2011, 1.2.1). Då han säger att retorikens funktion inte är att faktiskt övertyga och 

övertala utan att snarare uppfatta det som kan vara övertygande och övertalande, så hävdade han 

att retoriken var neutral (Andersson, 2009, s. 106). Detta skriver han samtidigt som han ansåg att 

dygder, som är gott (Aristoteles, i.p. 2011, 1.1.13), får oss att framstå som moraliskt trovärdiga 

(ibid.1.9.1). Dessa två förhållningssätt gör att han likt Isokrates placerar sig mellan sofisterna och 

Platon gällande retorikens syfte och relation till moralen. Han redovisar retorikens tre stora genrer 

med dess tre olika sorters tal. Det är det juridiska talet genus judiciale, det politiska talet genus 

deliberativum och det uppvisande talet genus demonstrativum. (Aristoteles, 2011, 1.3.1-5). 

Aristoteles redovisar även tre slag av övertalning och övertygning.  
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Man kan övertyga och övertala genom sin karaktär, sitt ethos som han kallar det, vilket gör att man 

framstår som trovärdig och som han anser nog är det mäktigaste övertygnings- och 

övertalningsmedlet . Man kan även lyckas med hjälp av pathos som får åhörarna att ledas till en 

känsla av talet samt med logos vilket är de argument som skapar övertalning och övertygelse 

(ibid.1.2.3-6).  

Aristoteles utvecklade även retorikens egna sätt att bevisa och argumentera vilka han ansåg var de 

enda bevisningsmedel som fanns, nämligen entymemet och exemplet (ibid.1.2.8). Dessa 

argumenttypers generella slutsatser och premisser kallade Aristoteles för sentenser (Aristoteles, i.p. 

2011, 2.21.2). Sentenserna såg han som allmängiltiga utsagor som åhörarna gläds åt om de stämmer 

överens med vad de själva tycker. Därför bör man, enligt Aristoteles, uttrycka vad man tror är 

åhörarnas uppfattningar på ett allmängiltigt sätt (ibid.2.21.15). Han säger att om sentenserna är goda 

så framstås även talaren som varande av en god karaktär (ibid.2.21.16). När han pratar om olika 

karaktärer och tar upp unga och gamlas som exempel säger han att man ska lägga sina ord så att man 

själv och det man säger framstår som en like bland dem man talar med, då alla är mottagliga för sina 

likar (ibid.2.13.16). Detta och mer skrev Aristoteles om i sin bok Retorik som är grunden till retorikens 

teori (Hellspong, 2004, s. 24). Att jag har gett Aristoteles en hel del utrymme i detta teoretiska kapitel 

beror på att hans åsikter kommer att användas vidare i detta arbete. Jag har valt att göra detta, dels 

på grund av att han var den förste att systematisera retoriken (Andersson, 2009, s.97) vilket gör 

honom till en auktorietet och dels för att hans syn på retoriken stämmer överrens med min egen. 

2.1.2 Retoriken efter antiken 

Efter grekernas upptäckt och systematisering kom retorikens roll i romarriket att handla mycket om 

att, likt Platon och Isokrates, fostra den dygdiga människan enligt Cicero (Johannesson, 2005, s. 23 

och s. 27) och den fulländade rättrådige talaren enligt Quintilianus (Hellspong, 2004, s. 27). Cicero 

bidrog bland annat med att redovisa talarens tre plikter för att påverka publiken, docére, movére och 

delectáre som betyder lära, röra och behaga på svenska. Dessa kopplas ofta samman med Aristoteles 

tre övertygnings- och övertalningsmedel, logos, pathos, ethos. Detta följdes sedan åt av att kyrkan 

under medeltiden tog över taktpinnen för retoriken och utvecklade predikokonsten (ibid.s.28). De 

lämnade sedan över den till den humanistiska renässansen vars retoriska ideal återigen var det 

antika med Cicero i spetsen (ibid.s.29). Efter detta kom först barocken på 1600-talet som 

vidareutvecklade humanisternas kultur och därefter den vetenskapliga eran som kom att bli 

retorikens såväl blomstertid som undergång under 1700-talet (ibid.s.32). En del skyller dess minskade 

intresse på vetenskapen med dess precision och formalisering och andra på romantiken med dess 

tilltro till konstnärens fria skapande (Andersson, 2009, s.98).  
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I och med detta levde retoriken därefter på sparlåga i Västvärlden. Inte förrän under första hälften av 

1900-talet ökade intresset återigen för retoriken i och med propagandans empiri och utvecklandet av 

vidare former av vetenskap inom utbildning (Andersson, 2009, s. 98). Med detta ökade intresse kom 

människor såsom Perelman, Bitzer, Watzer och Toulmin att modernisera retorikteorins begrepp, 

omfång och syfte. Om detta kan läsas vidare i Jens Kjeldsens bok från 2008 Retorik idag- En 

introduktion till modern retorikteori. 

Denna korta genomgång av retorikens historia anser jag är av vikt att kunna för att förstå hur man, 

som jag i denna uppsats, finner det användbart att använda en flera tusenårig gammal kunskap för 

att få svar på problem rörande moderna artefakter. Genom att se retorikens utveckling och 

återkommande anpassning till de rådande tidsåldrarna den varit verksam i, tycker jag mig få en 

bättre förståelse för dess duglighet som ett användbart verktyg i människans samhälle även idag.    

2.2 Samtal 

I detta kapitel går jag igenom de samtalsanalytiska begrepp och teorier som ligger till grund för den 

analysmodell jag arbetat fram och använder mig av senare i uppsatsen. Begrepp som samtalsmål, -

ämnen, -strukturer, -roller och –stilar redovisas. 

2.2.1 Vad är samtal? 

Samtala är något vi människor gör varje dag utan att tänka särskilt mycket på det (Norrby, 2004, 

s.13). En del samtal har karaktären att vara formella medan andra är mer spontana och kravlösa 

(ibid.s.13). Gemensamt är att de i huvudsak inte är monologiska som den klassiska retorikens 

kommunikationsform utan dialogiska (Hellspong, 2004, s. 299). Det finns strategiska och 

kommunikativa mål. De strategiska är de som man menar men inte säger medan kommunikativa mål 

är det som kommer fram i språkhandlingen (Svennevig, 2004, s. 66). Dessa kan liknas vid de yttre och 

inre samtalsmålen som Hellspong tar upp där de yttre målen kan motsvara retorikens tre 

talfunktioner (Hellspong, 2004, s.310).  

De yttre målen kan vara informativa vilket kan knytas till docere och dess betydelse att undervisa. De 

kan vara persuasiva vilket kan ses som movere med dess mål att röra viljan och de kan även vara 

sociala med dess motsvarighet delectare som betyder att väcka behag. Flera av dessa yttre mål kan 

finnas i ett och samma samtal men med ett som är överordnat de andra (ibid.s.310). Persuasiva och 

informativa samtal är många gånger instrumentella i den bemärkelsen att  

de fungerar som ett redskap till att uppnå en praktisk verkan.  
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Samtal, där det yttre målet istället är det sociala, är minst målinriktade men bidrar till tillit och 

gemenskap som är retorikens grund (ibid.s.301). De strategiska och yttre målen i samtalen tolkar jag 

då som samtalens syften för avsändaren. Dessa är viktiga att redovisa i detta kapitel då de i analysen 

av säljarnas kundsamtal kan ge mig förklaringar till varför säljarna agerar som de gör.    

För att komma ihåg hur vi ska kommunicera med olika sociala grupper är det viktigt att se  över 

dagbokskunskapen, vår mentala logg över tidigare samtal (Svennevig, 2004 .s.56). Med dessa uppnår 

vi de inre samtalsmålen som är nödvändiga för att samtalet ska hållas igång (Hellspong, 2004, s.301). 

De inre samtalsmålen  är förståelse, reaktion, uppmärksamhet och samförstånd. Utan dessa blir 

dialogen istället flera korsande monologer (ibid.s.302). Det finns signaler som hävdar förståelse som 

kallas tillbakameddelandesignaler (Svennevig, 2004, s. 76) och uppbackningar (Norrby, 2004, s. 147),  

som exempelvis orden hm, mm,  ja och precis. Det finns även signaler som visar på förståelse som 

kallas aktiva signaler vilka får som reaktion att man avslutar, frågar och svarar på deltagarens 

meningar (Svennevig, 2004, s. 77).  

Uppmärksamhet visar man genom att se på samtalspartnern, tilltala denne vid namn och visa att 

man lyssnar (ibid.s.303). Att visa förståelse och uppmärksamhet påverkar turtagningen och skapar 

samtalens struktur (Norrby, 2004, s. 156). Samtalens innehåll skapas däremot av den 

uppmärksamhet som samtalsdeltagarna visar genom deras val av samtalsämnen,  eller topiker som 

de även kallas (ibid). Denna samförståelse, att vara med och bidra till helheten av samtalen, är det 

sista av de inre samtalsmålen (Hellspong, 2004, s. 307). Dessa kommunikativa och inre samtalsmål 

kommer senare i uppsatsen att hjälpa mig analysera kundsamtalens struktur och innehåll vilket jag 

tror är en förutsättning för att kunna finna de ethosstärkande strategierna. 

2.2.2 Samtalsstilar och -roller 

Samtalsstilar är språkliga mönster som uppkommer i en situation (Svennevig, 2004, s. 245). Dessa 

språkliga mönster bygger på kommunikativa strategier (Norrby, 2004, s. 207) som i sin tur bygger på 

den tillgängliga kontexten (ibid.s.190). Hur en människas samtalsstil ser ut i en situation kan kopplas 

till dennes självbild, vilken bild denne vill ge av sig själv (Norrby, 2004, s. 58). Denna självbild kallas 

också för fasad vilket kan liknas vid vad Örebro universitets retorikprofessor Brigitte Mral och deras 

retoriklärare Maria Karlberg skriver om persona (Karlberg & Mral, 1998, s. 32). På tal om att 

framhäva vissa karaktärsdrag så talar de om begreppet persona som olika masker som antikens 

skådespelare bar. Dessa masker kan idag betyda ”en individs yttre hållning som en kompromiss 

mellan hennes inre och behovet att anpassa sig till omgivningen.” (Karlberg & Mral, 1998, s. 32).  
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Denna anpassning blir då ett sätt för talaren att få de egenskaper som krävs för att hantera 

situationen och bli trovärdig hos publiken (ibid.s.32). Detta skapande av självbild benämns som att 

spela sin roll i Catrin Norrbys bok Samtalsanalys. Samtalsrollen är, till skillnad från den konstanta 

identiteten, knuten till en viss aktivitetstyp (Svennevig, 2004, s. 120). En del roller är mer eller mindre 

permanenta medan andra är knutna till konkreta och tidsbundna aktiviteter. Roller fungerar bara i 

relation till andra rollfigurer och kan variera i ett och samma samtal (ibid.s.120). Den norska 

professorn i språklig kommunikation vid universitet i Oslo, Jan Svennevig ställer upp fyra relationer 

och dess roller. 

Institionella roller  Ex: arbetsgivare- anställd 

Mellanmänskliga roller    Ex: mor- dotter och vän- vän  

Aktivitetsroller   Ex: säljare- kund  

Diskursroller    Ex: talare- lyssnare    Svennevig, 2004, s. 120 

Varför jag här väljer att redogöra för vad Catrin Norrby och Jan Svennevig säger om samtalsstilar och 

roller är för att jag vill visa på sambandet mellan hur man samtalar och vilken självbild man skapar 

sig. I en genre, som bygger på språkbruk, konstruktion och kontext kan det finnas flera olika 

samtalsstilar (Svennevig, 2004, s. 260). Detta betyder alltså att man i samma genre och kontext kan 

uppfattas olika beroende på vilken roll och samtalsstil man använder. Denna möjlighet är viktig att 

redogöra i detta kapitel för att inte riskera att missa någonting i den kommande analysen.  

Det finns många samtalsroller och samtalsstilar men de två stilarna som dyker upp mest i den 

litteratur jag har läst är närhets- och engagemangsstilen respektive respekt- och hänsynsstilen 

(Norrby, 2004, s. 207) och (Svennevig, 2004, s. 137-138). Här nedan kommer nu de typiska stildragen 

i punktform hämtade från Catrin Norrbys bok Samtalsanalys, sidorna 201-211 och Jan Svennevigs 

bok Språklig samhandling, sidorna 134-139:  

 

Närhets- och engagemangsstilen är typisk i informella sammanhang och signalerar närhet och ”vi-

känsla” genom att visa sitt intresse och engagemang. 

- Man föredrar personliga ämnen 

- Man byter ämnen snabbt och abrupt 

- Det finns ett stort inslag av (personligt) upplevda berättelser 

- Många uppbackningar och simultanstöd – ”aktivt lyssnarskap” 

- Utpräglat dialogisk stil med täta talarbyten – leder till korta samtalsturer 

- Undviker pauser mellan turerna – resulterar i högt samtalstempo 

- Strategiska pauser för att betona något eller göra framställningen dramatisk 
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- Man talar fort 

- Man har en förkärlek för snabba frågor 

- Utnyttjar frågeintonation i påståenden som återkopplingssignal, motsvarar verbalt uttryckta 

vädjanden av typen eller hur?, va? 

- Det förekommer mycket skratt 

- Man har ett uttrycksfullt kroppsspråk 

- Man använder sig av retoriska figurer såsom hyperbol, litotes, metafor och metonymi för att visa på 

personligt engagemang  

- Använder enbart förnamn eller smeknamn  

- En direkt stil med mycket implicitament då man tar för givet att man har samma kunskaper och 

värderingar  

Respekt- och hänsynsstilen signalerar just hänsyn och respekt. Den är typisk i formella sammanhang 

där samtalsdeltagarna inte känner varandra så väl och kännetecknas av att vara i stort sett allt det 

motsatta av vad närhets- och engagemangsstilen är. 

- Man använder formella artighetsmarkörer 

- Man använder indirekta uttryckssätt för att inte verka påflugna 

- Låter andra tala till punkt 

- Längre pauser – leder till lägre samtalstempo 

- Uttrycker sig mer allmänt 

- En indirekt stil med garderingar 

- Man har ett stilla kroppspråk 

- Hjälper samtalsdeltagarna när de fastnat     

Dessa två stilar är alltså i stort sett varandras motsatser vilket är anledningen till att jag gjort valet att 

ta med dem här i uppsatsen. Motsatser är tydliga att se vilket jag tror kommer underlätta min analys 

då säljarnas varierade användande av kommunikativa strategier, som mitt syfte går ut på att visa, 

inte nödvändigtvis är så explicita och lätta att se. 

2.3 Aktuella begrepp 

Efter att i retorikkapitlet gått igenom ett par olika sätt att se på retoriken går jag här igenom mitt 

eget sätt som jag har valt att använda i denna uppsats. Jag berättar varför jag valt att bredda 

begreppet retorisk teori till att inte bara se och uppfatta det övertygande utan även det övertalande. 

Även begreppet ethos får en tydlig förklaring till vad det betyder för mig och hur det ska uppfattas i 

denna uppsats. 
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2.3.1 Min definition av retorik 

Jag har i raderna ovan om retoriken redovisat hur olika människor har sett på retoriken. Jag har lagt 

ett stort fokus på att visa Aristoteles syn vilket alltså beror på att det till stor del är den synen på 

retoriken som också jag har. Även jag ser retoriken som en ”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta 

det som kan vara övertygande eller övertalande” (Aristoteles, i.p. 2011, 1.2.1). Viktigt att poängtera 

är att denna svenska översättning av Aristoteles citat är gjort av Johanna Akujärvi och skiljer sig en 

del från övriga översättningar. Det grekiska ordet för övertyga betyder nämligen även övertala på 

svenska. I samtliga böcker om retorik som ligger till grund för denna teoretiska bakgrund såsom Kurt 

Johannessons Retorik eller konsten att övertyga (Johannesson, 2008, s. 12), Janne Lindqvist Grindes 

Klassisk retorik för vår tid (Lindqvist Grinde, 2008, s. 30), Jens Kjeldsens Retorik idag (Kjeldsen, 2008, 

s. 33) och Lennart Hellspongs Konsten att tala (Hellspong, 2004, s. 46) använder sig författarna 

enbart av ordet övertyga i översättningarna av Aristoteles definition.  

Svaret på varför samtliga nämnda forskare och professorer valt att göra detta val tror jag kan ligga i 

det som Lena Lid Andersson skriver om att övertalning uppfattas som ett tvång medan övertygning 

snarare är en process i lyssnaren och mellan talaren och lyssnaren (Andersson, 2009, s. 106). Jag tror 

mig då förstå att dessa människor valde begreppet övertyga för att betona det väsentliga 

mottagarperspektivet inom retoriken, att det är upp till mottagarna om det retoriska budskapet 

accepteras eller inte. För den sakens skull anser jag dock inte att det var fel av Johanna Akujärvi att ta 

med både övertala och övertyga i sin översättning. Jag ser annars nämligen en problematik här. 

Propaganda är den typ av kommunikation som jag och säkert flera med mig anser hör ihop med 

begreppet övertalning. Sändaren, till exempel nazitysklands SS- arme med Adolf Hitler i spetsen, tog 

inte hänsyn till mottagarna och motståndarna utan utövade mer ett tvång hos dem att motta och 

acceptera informationen. Det problematiska här är då om man, som tidigare ovannämnda forskare 

och professorer, enbart väljer att tolka Aristoteles definition som det som är övertygande. Vilken 

vetenskaps- och kunskapsgren tar då ansvar för att i varje enskilt fall uppfatta och kritiskt granska det 

som kan vara övertalande? Tar vi inte någon notis om det som kan vara övertalande ser jag inte hur 

vi skulle kunna förhålla oss kritiska till det.  Om inte vi kan förhålla oss kritiska till övertalning så står 

vårt försvar mot tvångsliknande kommunikativa strategier försvagat. För att ta ett starkt exempel: 

omvärlden påminner oss ständigt om förintelsen för att vi inte ska glömma och inte låta det ske igen.  

Med min syn på retoriken tar den retoriska teorin en del av detta ansvar genom att inte förneka det 

verktyg som användes för att verkställa denna systematiska utrotning. Istället tar retoriken ansvar för 

att både uppfatta och förhålla sig kritiskt till övertalandet.  
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Den konsekvens som detta val av retorikdefinition får för denna kandidatuppsats är att den ger mig 

utrymme att se om säljarnas kommunikativa strategier har nyanser av detta tvång i sig. Mitt val att 

inbegripa även det övertalande under de retorikteoretiska vingarna är inget försök till att få 

retorikteorin att uppfattas som mer omoralisk. Jag sympatiserar nämligen som sagt med Aristoteles 

definition där fokus ligger på att uppfatta och inte använda det som kan vara övertygande och 

övertalande. Retoriken blir då för mig en neutral konst, kunskap och verktyg som får kontakt med 

moralen när den sätts in i en situation med mottagare, avsändare och dennes syften. 

Då säljarna representerar sitt företag gör de ingen vidare reklam för företaget genom att använda 

övertalande säljtekniker där kunderna sedan känner sig överkörda. Detta då dessa kunder efteråt 

med största sannolikhet inte har så mycket gott att säga om säljarna och därmed företaget till sina 

bekanta. Då min andra frågeställning syftar till att se vad retorisk teori kan bidra med i säljarnas 

arbete är därmed min retorikdefinition av såväl nödvändighet som intresse för denna uppsats. 

2.3.2 Ethos 

Som redovisat i kapitlet ovan om retoriken och dess historia så är ethos ett av de tre slag av 

övertygning och övertalning som Aristoteles skriver om i sin bok Retorik (Aristoteles, i.p. 2011, 1.2.3). 

Han skriver att ethos är talarens karaktär och att man med sin karaktär kan framstå som trovärdig 

vilket kan vara det mäktigaste övertalningsmedlet (ibid.1.2.4). Ethos har även kopplats samman med 

Ciceros talarplikt delectare som betyder att väcka sympati och förtroende (Kjeldsen, 2008, s. 36). Just 

detta att göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig är det som den klassiska retoriken ser som 

talets inledande syfte (Karlberg & Mral, 1998, s. 28). På tal om ethos betydelsefullhet anser Karlberg 

och Mral också att ett starkt ethos nästan kan vara viktigare än att tala sanning (Karlberg & Mral, 

1998, s. 31). De säger även att när man studerar ethos så ser man på hur sändaren framställer sin 

identitet i situationen (ibid.s.31) vilket grundar sig i att retorisk teori är situationsbunden (ibid.s. 12). 

Detta håller jag med om då jag, likt Sigrell, anser att retoriken har att göra med normativa 

bedömningar (Sigrell, 2008, s. 5). Detta bygger på Aristoteles tidigare nämnda syn där retorikens 

uppgift har att göra med det som kan vara på annat sätt (Aristoteles, i.p. 2011, 1.2.12).  

Denna situationsbundenhet skulle en del retoriker såsom Platon och Quintilianus motsäga sig. Platon 

skulle motsäga sig detta då han ansåg att den rätta retoriken enbart existerar när talaren har en god 

karaktär (Hellspong, 2004, s. 22-23). Det är ingenting som kan framställas i en specifik situation utan 

den goda karaktären är där oavsett framställning. Quintilianus hade nickat till Platons utlåtande och 

menat att ethos just inte kan formas olika i olika situationer utan att det är talarens faktiska duglighet 

som människa, dennes verkliga natur (Hellspong, 2004, s. 51).  
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Karlberg och Mrals syn på ethos kommer alltså från Aristoteles och är den definition jag kommer att 

använda mig av i uppsatsen. Jag anser med hjälp av Aristoteles, Mral och Sigrell  att det viktigaste 

inte är att vara trovärdig oberoende av tid och rum utan att framstå som det i den aktuella 

situationen. Den tolkning jag utgår ifrån passar mitt syfte: att visa på säljarnas varierade användande 

av kommunikativa strategier. Strategisk kommunikation är för mig en mottagaranpassning på så sätt  

att man kommunicerar strategiskt beroende på vem kunden är. Att vara trovärdig behöver inte vara 

samma sak för till exempel unga som för gamla. Därmed blir det mer intressant att se hur säljarna 

framställer sig som trovärdiga beroende vilken kunden är. Med utgångspunkt från Akujärvis tolkning 

och översättning av Aristoteles syn på retoriken och min egen tolkning av begreppet ethos tar jag 

därmed på mig ett par perspektivglasögon som kommer att påverka denna uppsats på ett önskat 

sätt. Värt att tilläggas är att denna glasögonmetafor har varit ett återkommande verktyg och begrepp 

i vår retorikutbildning. Dock kan det finnas berättigad kritik till denna metafor. Vi tänker nämligen 

med hjälp av språk och språket kan vi aldrig ta av oss till skillnad mot glasögon.  

Med min tolkning slipper jag, till skillnad från om jag valt Platons syn på den rätta retoriken, leta efter 

karaktärsegenskaper hos säljarna som är konsekventa över tid och kund. Att man anpassar sig så att 

man framstår som en like med god karaktär och blir mottaglig för mottagarna ansåg nämligen 

Aristoteles vara av värde (ibid. 2.13.16 och 2.21.15-16). Detta är, som sagt ovan, främst inledningens 

syfte enligt den klassiska antika retoriken (Karlberg & Mral, 1998, s. 28). Även de övriga övertalnings- 

och övertygningsmedlen logos och pathos skulle jag kunna finna i de iakttagna kundsamtalen men då 

uppsatsens analys utgår ifrån just samtalens inledande faser så fokuserar jag på ethos.  

Jag vill gå djupare in på begreppet ethos genom att redogöra för begreppen phronesis, areté och 

eunoia som är grekiska för förstånd, dygd och välvilja (Aristoteles, 2011, 2.1.5). Dessa hjälper en att 

bli trovärdig ansåg Aristoteles (ibid). Forskaren Lena Lid Andersson skriver i sin avhandling 

Ledarskapande retorik att om man alltså visar att man önskar gott för det godas skull så visar man 

välvilja, undviker man synder är man dygdig och visar man gott omdöme så har man förstånd 

(Andersson, 2009, s. 115). Till detta vill Södertörns högskolas retorikprofessor Jens Kjeldsen lägga till 

ytterligare en dimension, vilken även jag anser behövs, nämligen autencitet. Autencitet i den formen 

av att vara spontan, personlig och engagerad (ibid.s.115). Kjeldsen vill även att begreppet autencitet 

ska innebära att man är konsekvent över tid men detta håller jag inte med om. Då jag sympatiserar 

med Karlberg och Mral om att retorikens teori är situationsbunden och med Sigrell om att den har 

att göra med normativa bedömningar (se s.9) så innebär det att den är föränderlig. Att därmed 

framställa sig som varande av en karaktär oberoende av tid och rum för att väcka trovärdighet visar 

för mig mer på bristande mottagaranpassning och är inte något min syn på ethos innehåller. 
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Phronesis ansåg Aristoteles vara den viktigaste ethosdimensionen då den avgör vilka dygder som är 

bäst (Andersson, 2009, s.138). En dygd i sig är en balans mellan två synder vilket gör att medelvägen 

blir det eftersträvansvärda (ibid.s.135). Att förståndet skulle vara den viktigaste egenskapen för att 

väcka trovärdighet anser jag också men med en något annorlunda motivering. Nämligen att den 

avgör vilka dygder som är bäst för den specifika situationen och samtalskontexten. Phronesis för mig 

står med andra ord för hur väl ens mottagaranpassning ter sig från situation till situation, vilka 

karaktärsegenskaper och dygder man därmed strategiskt väljer att framhäva.   

De fyra kardinaldygderna som kommer från den antika grekiska filosofin är phronesis, dikaiosyne, 

sofrosyne och andreia och betyder vishet, rättrådighet, måttfullhet och tapperhet (Andersson, 2009, 

s.144). Bland dessa finner vi just phronesis som alltså inte bara fungerar som en dimension av ethos 

tillsammans med dygden utan även som en dygd i sig. Av dessa fyra nyckeldygder ansåg Aristoteles 

att dikaiosyne, rättrådigheten var den viktigaste då den innefattar all dygd då den innebär att man 

gör något inte bara för sig själv utan också för någon annan (ibid.s.137). Detta passar bra in på min 

syn på ethos då ett starkt phronesis för mig, det vill säga en bra mottagaranpassning, framhäver just 

karaktärsegenskapen/dygden rättrådighet. Har man alltså förbisett autencitet i form av att vara 

konsekvent över tid och istället lagt mest fokus på sin mottagaranpassning så har man anpassat sig 

inte bara för sin egen skull för att kunna lyckas med sitt syfte utan även för mottagarnas skull för att 

få dem att känna sig säkra på talaren. Därmed har man visat på rättrådighet. Detta gör att man inte 

nödvändigtvis har samma ethos i en situation som man hade i en annan. Man har heller inte 

nödvändigtvis samma ethos genom en hel situation. I en och samma situation finns det nämligen tre 

typer av ethos, det inledande, det härledda och det slutliga (Kjeldsen, 2008, s. 133). Det jag kommer 

fokusera på i denna uppsats är främst det inledande. Vidare finns det en skillnad i att man kan se 

ethos som det som sändaren framställer eller det som mottagarna uppfattar (Andersson, 2009, 

s.118). Då jag i uppsatsen anlägger ett analytiskt rhetorica studens-perspektiv ser jag ethos ur ett 

mottagarperspektiv och därmed på hur trovärdiga säljarna uppfattas som av kunderna. 

Sammanfattningsvis ser min syn på ethos ut som följande. Dess övergripande syfte är att ge sändaren 

trovärdighet hos mottagarna genom att väcka uppmärksamhet och välvilja i inledningen av samtalet. 

Det viktiga är inte att vara trovärdig oberoende av tid och rum utan att framstå som det i den 

aktuella situationen. Detta blir sändaren först och främst om denne visar på förstånd i den 

betydelsen att han/hon kan anpassa sig till mottagarna. Sändaren kan även framstå som trovärdig 

om denne visar goda dygder/karaktärsegenskaper och då främst rättrådighet i den betydelsen att 

sändaren visar att han/hon inte bara handlar för sin egen vinning. Detta ethos med fokus på den 

inledande typen och ur ett mottagarperspektiv är det ethos som jag kommer utgå från i mitt syfte. 
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3. Beskrivning av tillvägagångssätt 

I detta kapitel förklarar jag först hur min artefakt ser ut och hur mina analysmodeller är utvecklade. 

Därefter redovisar jag de begränsningar jag gjort rörande omfånget, artefakten och 

analysmodellerna. 

3.1 Avsedd analysartefakt 

Jag har iakttagit, studerat och analyserat två säljare i en av telefonföretaget Telenors butiker i 

Sverige. Telenor är verksamma i fjorton länder och är en av världens största mobiloperatörer med 

184 miljoner mobilkunder (Telenors hemsida, 29/11-11).  De har funnits i Sverige sedan slutet på 90-

talet men blev inte en mobiloperatör förrän 2005 då de tog över Vodafones svenska verksamhet. De 

har i Sverige drygt sjuttio butiker där deras cirka 2100 anställda arbetar (ibid). Anledningen till att det 

blev just Telenor och just de två säljarna beror på att jag under hösten har fått chansen att arbeta 

med dem i deras butik. Telenor som företag har anställt en eventbyrå som har hjälpt dem med 

diverse kampanjer och uppmärksammade mobilsläpp under hösten. Jag är sedan augusti anställd hos 

byrån vilket inneburit att jag ingående fått se hur Telenors säljare arbetar. 

De två säljarna som jag har haft kontakt med har arbetsuppgifter i butiken som innebär att ge 

personlig service till människor som redan är kunder hos Telenor och behöver hjälp vid till exempel 

reparation, reklamation och installation av en vara. De tillhandahåller även service för nya kunder 

som vill köpa produkter i butiken. Varorna som finns att köpa är telefoner, datorer och tillbehör till 

båda nämnda i form av skal, abonnemang, kontantkort, internet, högtalare och hörlurar m.m. 

Säljarna har en fast månadslön och får utöver detta även provision på samtliga produkter som de 

säljer. Provisionen går enbart till den säljare som står som ansvarig för kundens köp. De kundsamtal 

som valdes ut för analys var först och främst de där kunderna var intresserade av att införskaffa 

någon vara. Sedan valdes de som först fyllde köns- och ålderskvoterna då det var jämvikt bland 

könen och åldersgrupperna som jag var intresserad av att utgå från i analysen.  

3.2 Analysmetoder 

Här går jag igenom de två analysmodeller som jag valt. Först redovisar jag den neoaristoteliska 

modellen och sedan förklarar jag hur jag anpassat den till denna uppsats. Därefter förklarar jag hur 

min egenutvecklade samtalsanalysmodell ser ut baserad på tidigare modeller, begrepp och teorier. 

Mitt syfte är att visa på Telenorsäljarnas varierade användande av kommunikativa strategier i 

inledningarna av sina kundsamtal för att stärka sina ethos. Då jag ska analysera utifrån ett retoriskt 
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perspektiv innebär det att jag kommer arbeta innanför gränserna för vad som benämns som 

rhetorica studens. Denna retorikdimension analyserar det sannolika hermeneutiskt vilket innebär att 

man tar hänsyn till hela kommunikationsprocessen (Karlberg och Mral, 1998, s. 12). Det finns flera 

analysmodeller som gör detta, varav en är den neoaristoteliska modellen. Denna modell är den 

första och vanligaste för retorisk analys och går igenom både kontexten och det retoriska yttrandets 

olika delar (Andersson, 2009, s. 109). På grund av dess hermeneutiska kommer jag använda mig av 

denna modell men dock med en del avskalningar. Att denna valda modell är antik och först anpassad 

till monologiska tal gör att den inte passar så bra ihop med dagens syn på retoriken som även 

innefattar den symboliska kommunikationem (Foss, 2009, s. 24). Därför har jag valt att modernisera 

det neoaristoteliska perspektivet med hjälp av en samtalsanalys byggd på moderna influenser.  Detta 

resulterar då i att den klassiska retorikens verbalspråk, där enbart det talade och skrivna ordet anses 

vara retoriska yttranden, kombineras med den moderna retorikens generella symboliska 

kommunikation där även visuell och auditativ kommunikation räknas in (Kjeldsen, 2008, s. 15).  

3.2.1 Neoaristotelisk retorisk analysmodell 

Den neoaristoteliska modellen var den första retoriska analysmodellen (Andersson, 2009, s. 109). Att 

analysera en retorisk artefakt utifrån den traditionella neoaristoteliska modellen innebär att se till 

dess kontext, dess disposition, hur de tre övertalnings- och övertygningsmedlena används, hur 

argumentationen ser ut samt även att se till sändarens stil.  

Min neoaristoteliska analys kommer att skilja sig en del ifrån dess traditionella upplägg. Detta då min 

uppsats fokuserar på just ethos som är främst inledningens syfte att väcka enligt den klassiska antika 

retoriken (Karlberg & Mral, 1998, s. 28). Kontextkapitlet är orört men dispositionskapitlet är halverat 

då de delar jag vill analysera är de där ethos är dominerande. När jag skulle sätta ett streck för när 

ethos lämnar plats för logos- och pathosdominans så uppstod en tankeställare. Efter övervägande 

kom jag fram till att ethos i försäljningsmiljön är viktig genom hela situationen men dominant främst i 

inledningen och i början av narratio.  

Ett inledande ethos är viktigt för att få kunden att lyssna till informationen som ges och vara 

uppmärksam samt välvilligt inställd när väl argumenten redovisas. Min uppsatsanpassade 

neoaristoteliska analysmodell ser, med hjälp av Karlberg och Mrals bok Heder och påverkan (s.21-35)  

och Renbergs bok Retorikanalys (s. 14-30), ut som följande: 
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 1. Undersöka det retoriska yttrandets kontext. Kontextens delar är: 

   (1) Vilken genre tillhör yttrandet? 

  (2) Hur ser den aktuella situationen ut? 

  (3) Vilken är publiken? (I vilken situation mottar publiken texten?) 

  (4) Vilket är talarens retoriska problem? 

  (5) Vem är talaren?  

2. Gå igenom yttrandets inledande disposition. Dess delar är: 

    (1) Exordium- inledning. Hur väcker talaren publikens uppmärksamhet och välvilja? 

  (2) Narratio- bakgrund. Hur ger talaren publiken bakgrundsinformation? 

3. Se hur de övriga två övertygningsmedlen kommer till uttryck för att förstärka ethos: 

  (1) Logos- Hur gör sig talaren förstådd? 

  (2) Pathos- Vilka känslor vill talaren väcka? 

4. Se hur talarens stil ser ut: (Se samtalsanalysen nedan) 

3.2.2 Samtalsanalys i ett vidare perspektiv 

Jag har med hjälp av synen på samtalsanalysen överlag samt Conversational analysis teorier och 

begrepp, vilka redovisats ovan under kapitelrubriken Samtal, format en egen modell där jag tar 

hänsyn till hela kontexten. 

Samtalsmål 

(1) Hur ser de strategiska målen ut? 

(2) Hur ser de kommunikativa målen ut? 

(3) Hur ser de yttre målen ut? 

(4) Hur ser de inre målen ut? 

  - Hur kommer talarens uppmärksamhet till uttryck? 

  - Hur kommer talarens förståelse till uttryck? 

  - Hur kommer talarens reaktioner till uttryck? 

  - Hur kommer talarens samförstånd till uttryck? Vilka topiker använder talaren och hur  

 kommer de in i samtalet? 

1. Samtalsroller 

(1) Vilka roller och relationer finns det i samtalen? 

2. Samtalsstilar 

(1) Hur framhäver talaren sin självbild? 

(2) Vilka samtalsstilar finns det i samtalen? 
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3.3  Medvetna begränsningar och metodproblem 

I detta kapitel förklarar jag uppsatsens omfång samt varför jag valde att inte använda den befintliga 

konversationsanalysmodellen. Jag förklarar varför jag i modellen för samtalsanalysen utgår från de 

två omnämnda samtalsstilarna närhet- och engagemangsstilen samt respekt- och hänsynsstilen som 

redovisades under kapitelrubriken Samtalsstilar och –roller.  Efter detta berättar jag om mitt motiv 

till begränsningen av omfånget i form av antalet iakttagna kundsamtal.  

3.3.1 Begränsningar gällande analysmodellerna 

Även om modellen Conversational analysis, som förkortat kallas för CA,  har något av en särställning 

inom diskursområdet (Norrby, 2008, s. 30) så kommer jag inte att använda mig av den av två skäl. För 

det första tar man med CA inte hänsyn till några yttre faktorer som till exempel de sociala och 

kulturella. För det andra går man inte heller in i analysen med några färdiga hypoteser (ibid.s.33). Då 

jag studerar ethosframställning innebär det att jag redan har ett par färdiga hypoteser och då ethos 

handlar om att anpassa sig så måste jag ta hänsyn till kontexten. CA är också motsägelsefull då 

analytikern ska anta ett deltagarperspektiv och därmed ha samma begränsningar som de övriga 

deltagarna (ibid.s.45-46). Detta samtidigt som analysmaterialet ska spelas in och transkriberas. Har 

man verkligen samma begränsningar som de övriga deltagarna när man transkriberar allt som sägs 

och uttrycks?  

Jag har alltså begränsat mig i det avseendet att jag tar med mig de samtalsanalytiska teorier och 

begrepp som redovisades i samtalskapitlet och använder dessa tillsammans med den neoaristoteliska 

modellen. Detta för att på så sätt sätta in dem i ett större sammanhang där transkribering inte blir 

nödvändig och där samtalet får kontakt med dess kontext. I den neoaristoteliska analysmodellens 

fjärde och sista steg Stilen kommer därmed samtalsanalysen in och bidrar till ökad förståelse för 

säljarnas intentioner i sina val av språkliga uttryck inom samtalsstrukturens ramar.  

Som raka motsatsen mot CA-modellen som inte går in i analysarbetet med färdiga hypoteser så har 

jag valt att utgå från en sådan i samtalsanalysen. Nämligen den att de två befintliga samtalsstilarna 

närhet- och engagemangsstilen samt respekt- och hänsynsstilen går att använda som utgångspunkt i 

analyserna. Detta dels på grund av att litteraturen i min teoretiska fördjupning förespråkar och utgår 

från dessa men också på grund av att dessa två stilar är varandras motsatser och motsatserna visar 

på skillnader. Skillnader är konkretiserande vilket ingår i mitt mål med denna uppsats att visa på 

konkreta styrkor och brister.  De två samtalsstilarna ger mig därmed de begrepp och utgångspunkter 

som hjälper mig att se och uppfatta de saker som annars hade kunnat riskera gå mig förbi. 
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3.3.2 Begränsningar gällande analysartefakten 

En uppsats med större omfång vad gällande antal företag och butiker hade kunnat väcka större 

intresse men på grund av begränsat tidsomfång fick kvalitet före kvantitet bli ledordet och därmed 

innebära enbart Telenor som företag och enbart en av deras butiker. Förklaras bör även göras för 

varför de två säljarna som iakttas och analyseras båda är män och i ungefär samma ålder. 

Anledningen är nämligen den att det enbart finns manliga säljare i den butik jag arbetat i under 

hösten. 

Antalet artefakter från de kundsamtal som iakttagits, antecknats och analyserats är tio till antalet. 

Anledningen till just denna siffra ligger i, som nämnts tidigare, omfånget på denna uppsats. Jag är 

medveten om att fler samtal hade gett denna uppsats ett större vetenskapligt djup. Uppsatsen hade 

då kunnat bli mer användbar för berörda grupper såsom retorikstudenter och butikssäljare. Då mitt 

syfte är att visa på konkreta styrkor och brister i säljarnas kommunikativa anser jag ändå att tio 

kundsamtal, fem av vardera säljare, räckte väl  att ge mig en konkret bild av hur dessa två säljare 

strategiskt kommunicerar i syfte att stärka sina ethos.  

3.4  Utförande av analysmetoder 

Under denna rubrik förklarar jag hur jag utfört mina iakttagelser av kundsamtalen. Jag förklarar även 

den analysmall jag utvecklat med hjälp av den vetenskapliga bakgrunden för att underlätta mina 

fältanteckningar. 

3.4.1 Observationsutförande och etiskt förhållningssätt 

Till att börja med vill jag här klargöra att mina observationer och de resultat dessa givit präglas av att 

det är just mitt observationsperspektiv. Jag har i mitt utförande av datainsamlingen gjort deduktiva 

strukturerade observationer med hjälp av min analysmall. Det finns det två stycken kvalitativa 

datainsamlingstekniker, intervju och observation.  I den senare som jag alltså valt att använda mig av 

finns det två olika sätt att utföra datainsamling, antingen ur ett deltagande perspektiv där man deltar 

aktivt, eller ur ett icke-deltagande perspektiv, som är vanligt inom pedagogiken och psykologin, där 

man strävar efter att påverka så lite som möjligt (Psykologiguiden, 12/1-12). Ur mitt icke-deltagande 

perspektiv som jag valt har jag velat komma så nära ett kundperspektiv som möjligt. Jag är dock  väl 

medveten om att jag som observatör alltid ser och uppfattar samtalen mellan säljarna och kunderna 

ur ett utifrånperspektiv. Det jag då tolkar som kundernas uppfattning av säljarna respektive säljarnas 

uppfattning av kunderna är alltså enbart mina egna antaganden och speglar inte dessas personliga 

uppfattningar. Detta även om det är min förhoppning att fältanteckningarna jag har gjort ska kunna 

hjälpa mig att uppnå mitt syfte.  
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Gällande mina etiska förhållningssätt angående anonymiteten för den butik och de säljare jag valt att 

utföra mina observationer på, så valde jag att inte nämna vilken specifik butik det är som jag utgått 

ifrån. Detta för att bevara anonymiteten för de säljare och kunder som varit mitt studieobjekt. Jag 

talade med butikschefen innan jag började med uppsatsarbetet och fick av honom klartecken att 

observera de två säljarna under arbetets gång. Jag fick även ett godkännande av butikschefen samt 

av säljarna själva att få benämna dem vid deras riktiga namn, men valde att inte ta med dessa då det 

inte är de specifika säljarna som är i fokus i mitt arbete. Mitt fokus ligger istället på att se dessa 

säljare som exempel på hur telefonförsäljare överlag kommunicerar strategiskt.  

3.4.2 Observationer för datainsamling 

För att kunna samla analysmaterial så smidigt som möjligt iakttog jag säljarnas kundsamtal. Det som 

gjorde att jag överhuvudtaget kunde befinna mig i butiken utan att vara i vägen och störa den 

naturliga kommunikationen i någon större utsträckning var att det fanns gott om sittplatser i butiken. 

Jag kunde sittandes se och höra allt som sades mellan säljare och kund utan att uppfattas som mer 

än en väntande, pluggande kund. För att jag sedan skulle kunna få med allt väsentligt som sades och 

uttrycktes under samtalen behövde jag en analysplan. Jag utvecklade denna med hjälp av de 

frågeställningar som finns med i analysmodellerna (se bilaga 1). Planen är uppbyggd  så att den 

förbiser kontexten som inte har direkt att göra med kunden då den delen analyserades innan 

kundsamtalen och redovisas i den neoaristoteliska analysen. Istället börjar planen med att jag först 

ser om kunden är man eller kvinna och sedan uppskattar dennes ålder. Detta gör jag då Aristoteles 

skrev att man visar karaktär om man anpassar sig till mottagarnas ålder och kön (Aristoteles, 2011, 

3.7.6).  Efter detta bildar jag mig en uppfattning om kundens humör och sinnesstämning. De begrepp 

jag valt att använda mig av är pigg/trött, glad/ledsen eller arg, positiv/negativ, lugn/stressad och 

säker/osäker.  

Dessa valdes ut av mig då jag innan uppsatsarbetet och under mitt eventarbete i butiken tyckte mig 

se att dessa drag var de tydligaste jag kunde urskilja bland kunderna. De är även varandras motsatser 

vilket jag som tidigare nämnt finner konkretiserande. När jag bildat mig en uppfattning om kundens 

humör och sinnesstämning lade jag fokus på säljaren och hur denne agerade i samtalets inledning. 

Först fokuserade jag på det första av de inre samtalsmålen, nämligen uppmärksamheten (se s. 10).  

Jag iakttog vad säljaren signalerade med sin blick och med sin hälsningsfras. Svarsalternativen var 

glädje, närhet, engagemang, respekt och/eller hänsyn. Alternativen bygger på de två samtalsstilar jag 

valt att utgå ifrån, nämligen närhet- och engagemangsstilen samt respekt- och hänsynsstilen (se s. 

12-13).  
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Därefter valde jag att se på kroppspråket hos säljaren, om det var uttrycksfullt som i närhet- och 

engagemangsstilen eller stilla som i respekt och hänsynsstilen. Sedan fokuserade jag på 

lyssnarskapet. Lyssnarskapet har som sagt att göra med ett hur man visar förståelse vilket är det 

andra av de inre samtalsmålen. Svarsalternativen, som jag gick igenom under kapitelrubriken Vad är 

samtal?  var att säljaren antingen hävdar förståelse genom små korta uppbackningar såsom orden 

hm, mm, ja och precis eller visar förståelse genom motfrågor till kunden. Ytterligare ett alternativ 

fanns och det var att säljaren inte lyssnar alls på kunden. Efter detta såg jag på vilket samtalstempo 

säljaren antog i samtalet vilket gav mig en bild av hur säljaren uppnådde det tredje inre 

samtalsmålet, reaktion. Det ena svarsaltenativet här var att säljaren reagerar snabbt på vad kunden 

säger, undviker pauser och då får ett högt tempo vilket är signifikativt för närhet och 

engagemangsstilen. Det andra alterantivet var att säljaren reagerar likt respekt och hänsynsstilen, 

vilket är långsammare och resulterar i längre pauser och ett långsammare samtalstempo (se s. 13). 

Hur det fjärde och sista inre samtalsmålet samförstånd uppfylldes tog jag reda på genom att 

uppmärksamma säljarens samtalsuttryck. Jag såg då på om säljaren använder sig av närhet- och 

engagemangsstilens typiska personliga samtalsämnen/-topiker eller respekt- och hänsynsstilens 

typiskt allmänna. Jag fokuserade även på hur säljarna samtalade om dessa ämnen. På ett direkt vis, 

vilket är signifikativt för den förstnämnda stilen, eller på ett indirekt vis vilket är typiskt för den 

sistnämnda respekt- och hänsynsstilen (se s. 13).   

Efter dessa samtalsanalytiska punkter utformade jag analysmallen så att de neoaristoteliska frågorna 

användes. Jag iakttog då säljarna med hjälp av frågorna hur uppmärksamheten och välviljan väcks 

hos mottagarna? Hur informationen ges och hur logos och pathos används i syfte att stärka ethos? 

De fältanteckningar som dessa iakttagelser resulterade i är därmed det material som analyserna 

bygger på i nästkommande resultatkapitel. Dessa är bifogade som bilagor (se bilaga 2).   
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4. Resultat 
 

Det detta kapitel går igenom är först och främst mina iakttagelser och övergripande tankar kring 

kundsamtalen med hjälp av de två analysmodellerna. Jag börjar med att steg för steg redovisa mina 

resultat från den neoaristoteliska modellen och sedan från min egenutvecklade samtalsmodell. I 

nästa underkapitel svarar jag på den första frågeställningen med hjälp dessa resultat. Efter detta 

sammanfattar jag mitt svar på den första frågeställningen och fortsätter med att besvara mina 

resterande två frågeställningar. 

4.1 Presentation av resultatet 

4.1.1 Neoaristotelisk retorisk analys 

Kontext 

Jag tolkar dessa kundsamtal i denna butik som tydligt dialogiska och ser man till de yttre 

samtalsmålen på samtalen i sina helheter ser jag en tydlig explicit persuasiv prägel. Fokuserar man 

istället på de inledande delarna som analyseras i denna uppsats så är det dominerande målet istället 

det sociala där väcka behag, tillit och gemenskap är säljarnas främsta mål. Sammanhanget för dessa 

yttre samtalsmål är möten mellan säljare och kunder i telefonbutiken. Kunderna vill ha information, 

varor och/eller tjänster och säljarna kan allt som oftast tillgodose dessa behov. Kunderna är av 

varierande ålder och kön vilket kan ses som ett tydligt retoriskt problem för säljarna då det inte finns 

något tydligt specifikt klientel som besöker dem. De säljarna som jag iakttagit är två män i 25-30 

årsåldern, båda med ett flertal års säljerfarenhet.  I fortsättningen, av de etiska skäl jag anger under 

kapitelrubriken 3.4.1 Observationsutförande och etiskt förhållningssätt  kommer de att benämnas 

som säljare A respektive säljare B.  

Disposition 

Inledning 

Iakttagelserna visar att de två säljarna väcker uppmärksamhet hos kunderna på varierande sätt 

beroende på vem kunden är. Jag gör nu här en resultatredovisning ur ett större material som går att 

finna som bilaga till denna uppsats (se bilaga 2).  

- Säljare A väckte tydlig uppmärksamhet i inledningen hos en kvinna i 60+ åldern som var positiv och 

lugn men ganska osäker. Han klargjorde då tydligt hur de normala förutsättningarna ser ut för kunder 

i hennes situation men att han kunde göra annorlunda den här gången för henne.  
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Detta tycker jag är intressant att uppmärksamma då han tydligt fick hennes förtroende genom att få 

henne att känna sig speciell. 

- När en annan kund, en pigg och glad men ganska osäker artonårig man kom in i butiken och började  

ställa frågor om ett par mobiler började säljare A annorlunda. Han jämförde då de mobiler som 

artonåringen frågade om med bilar och sa sedan att den billigaste var den bästa för med den får man 

mest för pengarna. Han tog sedan upp ett exempel som var väl anpassat till just den specifika kunden 

där han sa att kameran på den billigare mobilen var bättre att ta kort med ute på krogen. 

Anledningen till att detta samtal är värt att ta upp för vidare analys är för att jag tycker det visar på 

en tydlig anpassning och kundanalys av säljare A då han ser till kundens ålder och kön och då gissar 

sig till kundens typiska intressen. 

- Väcka kundens uppmärksamhet och tillit gjorde säljare A med en pigg, stressad och negativ man i 

35-årsåldern som agerade väldigt säker på vad han ville ha genom att visa en tydlig distans. Han 

berättade ingenting de första minuterna om butikens utbud utan ställde enbart allmänna frågor till 

kunden. Denna kontrast mot säljarens tidigare samtal med artonåringen tycker jag är av intresse att 

betona. 

- En annan man, en märkbart irriterad 50-åring med en något osäker blick berättade att han haft ett 

tidigare abonnemang som kostade avsevärt mycket mer än vad de kommit överens om i butiken. 

Säljare A drog då ned sitt samtalstempo mycket märkbart jämfört med tidigare kunder och tog 

kommandot över talandet. Han gav mycket men kort information samt sammanfattade flera gånger 

vad han sagt hittills och fortsatte aldrig utan att kunden hävdat förståelse. Här tog säljare A återigen 

kommandot över talandet på samma sätt som han gjorde med kvinnan i 60+åldern och med 18-

åringen. 

Säljare B väckte kundernas uppmärksamhet på ett relativt liknande sätt. Med en lugn och relativt 

säker kvinna i 25-årsåldern frågade han först hur mycket hon ringde och smsade varje dag. Hon 

svarade med något som fick säljaren att säga att han själv ärligt talat ansåg att de bästa och dyraste 

mobilerna inte behövs för vanliga behov. Här blev säljare B personlig mot kunden vilket tydligt gav 

honom förtroende hos kunden.  

- En annan kund, även det en kvinna, i 20- årsåldern som var väldigt glad och positiv men med ett 

relativt osäkert kroppsspråk, fick möta säljare B som integrerade in dem i sin kollegas kundsamtal. 

Samtliga fyra skrattade då åt något skämt som säljare A drog om antalet kunder inne i butiken under 

det rådande tillfället vilket jag tolkade jag som att kunden till säljare B tyckte var lugnande. 

- En 55-årig kvinna som kom in i butiken ganska stressad och osäker möttes av att säljare B kom fram 

och sa att han kunde svara på alla hennes funderingar och att det bara var att komma fram till disken 

när hon ville något. Här visade säljare B en tydlig distans vilket kändes som att kunden uppskattade. 
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- Kunderna strax efteråt var ett par i 40-45 årsåldern som var tysta och lugna när de kom in och som 

gick direkt till stativen med telefoner och tittade. De var både positiva och lite eftertänksamt 

negativa på samma gång samtidigt som de uppträdde mer eller mindre osäkra. Säljare B fick inte 

ögonkontakt med paret och väntade ett tag med att gå fram till dem och frågade om han kunde 

hjälpa till med något. Då de berättade att de tänkte köpa en smartphone till sin dotter så visade 

säljaren tydlig förståelse och frågade om åldern. Därefter tog han i princip orden ur deras mun då 

han frågade dem om de därmed ville ha en av de billigare och enklare modellerna som de förvisso 

behövde binda till ett abonnemang som sträcker sig över två år men som de kunde sätta en 

saldospärr på så att det aldrig kunde kosta mer än vad den minsta möjliga månadskostnaden var. När 

de svarade jakande sa han att de flesta föräldrar som köper en telefon till sina barn brukar lägga till 

en försäkring för alla vet ju hur lätt hänt det är att något händer. I detta samtal blev kunderna tydligt 

imponerade av säljare B  då han uttryckte vad de tänkte säga och hade samma vilja att dra ner på 

kostnaderna som de själva hade. Denna imponering tror jag säljare B kände vilket fick honom att 

uttrycka att täcknandet av en försäkring var en självklarhet. 

Narratio 

Samtliga uppmärksamhetsmarkörer som iakttagits tycker jag har även mer eller mindre att göra med 

hur man ger produktinformationen till kunderna. Att ge information strax efter en hälsning anser jag 

fortfarande kan ses som en del i inledningsfasen. Av den anledningen är det av intresse att analysera 

säljarna i narratiofasen men av samma anledning är det också det som redan har gjorts. Det som jag 

fann att tillägga som är specifikt för just narrationens infomationssyfte var att tydlighet förekom i hög 

grad i samtliga samtal. Tydlighet i hög grad men på helt skilda sätt.  

Mot en del kunder framkom en tydlighet hos både säljare A och B som kom till uttryck att de tyckte 

likadant som sina kunder. De frågade mycket och höll sedan med om det som kunden svarade. Andra 

kunder mötte säljarna när de intog ett mer pedagogiskt sätt med tydliga förklaringar om hur 

telefonernas funktioner, abonnemangens innebörder och de administrativa uppgifterna fungerar. En 

del av dessa kunder möttes i sin tur av mer konkretetion och mer siffror hos säljarna än vad de andra 

gjorde som blev bemötta med mer visualiseringar, jämförelser och personliga åsikter 

Övertalnings- och övertygningsmedel 

Logos 

De logosapeller i samtalens inledande faser som i första hand användes av säljarna, inte för att sälja 

varor, utan för att öka kundernas tillit till säljarna var även de av varierande slag.  
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Det gick att urskilja en något mer logosdominerad narratio i en del kundsamtal i form av en 

bakgrundsinformation som  präglades av mindre personliga inslag och mer av en tydlig sakfokusering 

med en hel del siffror som samtalsverktyg. Exempel på detta är två män som säljare A samtalade 

med, en i 50-60 års åldern och en 35-åring. De uppträdde som säkra på vad de ville ha och säljare A 

lugnade då ned sitt tempo jämfört med sina tidigare samtal och var tydlig i form av siffror och fokus 

på själva telefonen och den ekonomiska biten.   

Pathos 

Det förekom även kundsamtal som präglades mer av ethosframställning med hjälp av pathos. Båda 

säljarna använde då mer sin egen åsikt och sina egna erfarenheter. Säljare A integrerade till exempel 

mycket skratt in i samtalen. De båda säljarna utgav sig i vissa fall för att vilja ha en närmare relation 

med kunderna då de explicit uttryckte att de skulle vara ärliga och rekommenderade sedan inte den 

dyraste telefonen som de själva skulle få mest provision för.  

4.1.2 Samtalsanalys 

Samtalsmål 

Vad de strategiska målen var, i inledningarna av samtliga samtal utförda i den studerade kontexten, 

svarar kontexten själv på. Säljarna och kunderna befinner sig i en situation där säljarnas övergripande 

inledande mål är att väcka ett starkt behov hos kunderna. De kommunikativa målen för säljarna är 

däremot att tillgodose deras behov. De yttre samtalsmålen för de inledande samtalsfaserna blir 

därmed främst sociala samt även persuasiva då säljarna genom sin mottagaranpassning strävar efter 

att väcka någon form av behag hos kunderna för att på så sätt kunna påverka deras viljor i den 

riktningen de vill. Vad beträffande bedömningen av de inre målen så är de lika beroende av 

kundanalyser som den neoaristoteliska analysen är.  

De inre målen tar sig nämligen till uttryck på vitt skilda sätt beroende på vem kunden är. En del 

kunder möttes av en blick och ett tilltal som signalerade glädje närhet och engagemang samt ett 

uttrycksfullt kroppsspråk. Andra fick möta blickar och tilltal av allvarligare slag från säljarna som 

signalerade mer respekt och hänsyn i form av ett mer stilla kroppspråk. Denna gruppering var även 

densamma när jag såg på hur säljarna visade förståelse genom att lyssna. Bland de som i större 

utsträckning bemöttes med mer respekt och hänsyn blev samtalstempot lägre och säljarna ställde 

mer frågor som svar på kundernas uttryckta åsikter. Bland dessa visade då säljarna i högre grad mer 

förståelse än mot kunderna som möttes av mer närhet och engagemang.  Där hävdade säljarna 

istället mer förståelse genom uppbackningar som hm, mm, ja, jo i ett högre samtalstempo.  
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Vad gällande säljarnas reaktioner, uttryck och val av samtalstopiker gick det att se två stora skillnader 

i säljarnas beteenden. I en del kundsamtal använde säljarna sig mer av uttryck baserade på explicita 

personliga åsikter och erfarenheter. Samtalen var då inte lika allmänna och fokuserade på själva 

sakpunkten, det vill säga mobilerna, utan en del samtalsämnen handlade om till exempel det höstiga 

vädret utanför och om den folktomma butiken de stod i.  

Samtalsroller 

I denna kontext finns det redan ett par givna relationer med de befintliga samtalsroller som de 

innebär. Till att börja är det relationen säljare och kund med dess aktivitetsroller som yttrar sig. När 

de sedan börjar tala skapas relationen talare och lyssnare med dess diskursroller. Dessa två 

relationer och dess roller är därmed det som tydligt kan urskiljas i butikskontexten. I dessa relationer 

finns det rättigheter och skyldigheter i form av normer som rollerna har (Svennevig, 2004, s. 120). I 

aktivitetsrollerna säljare och kund är rättigheterna och skyldigheterna asymmetriska då säljaren inte 

kan agera kund och kunden inte kan agera säljare i den rådande kontexten (ibid.s.124). I 

diskursrollerna talare och lyssnare är relationens rättigheter och skyldigheter däremot symmetriska 

då både säljaren och kunden använder sig av båda rollerna under samtalets gång.  

Bland de två grupperingar som uppenbarat sig i analysen har jag funnit en skillnad. Butikkontextens 

naturliga roller säljare och kund var tydligare i de kundsamtal där kunden blev bemött mer med 

respekt och hänsyn och där samtalstopikerna, reaktionerna och uttrycken var av en mer allmän och 

sakfokuserad karaktär.  Då visade sig nämligen de asymmetriska rättigheterna och skyldigheterna sig.  

Detta påverkade även deras diskursroller där säljarna intog ett mer aktivt lyssnarskap och försiktigt 

talande. Det andra tydliga sättet som säljarna hanterade samtalsrollerna fick en prägel av mer 

symmetriska normer. Säljarnas blickar och hälsningar som signalerade närhet och engagemang och 

deras integrering av personliga erfarenheter och åsikter gav samtalen drag av att vara samtal mellan 

redan bekanta vänner. Säljarna fick då sig själva och sina kunder att uppfattas och bete sig med 

varandra i de mellanmänskliga rollerna som vän med vän där normerna till sin natur är mer 

symmetriska. 

Samtalsstilar 

Det uppenbara att konstatera som svar på frågan hur säljarnas självbild ter sig i kundsamtalen är att 

de är varierande. Inget kundsamtal är det tidigare sig likt. Det finns skillnader i varje samtal som 

säljarna utför vilket gör det problematiskt att specifikt redovisa varje självbild som säljarna 

framställer. Ser man istället på de mest konkreta gemensamma nämnarna så uppenbarar sig två 

tydliga samtalsstilar som säljare A och B använder sig av i mer eller mindre varje kundsamtal.  
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Med hjälp av de humör- och sinnesstämningarna som jag valde att använda i analysmallen och som 

jag valde ut under mina eventarbetsveckor på Telenor innan uppsatsen (se bilaga 1) har jag kunnat se 

skillnader i säljarnas kundsamtal. I de samtal där säljarna mötte de unga-, de kvinnliga-, de mer 

positivt inställda- och/eller de kunder som var mer osäkra på vad de egentligen var ute efter så antog 

de en mer informell samtalsstil som innehöll ett rörligare och uttrycksfullare kroppsspråk och en 

samtalsrelation som liknade vänners mer symmetriska normgivande. Denna bedömning görs på 

grund av att de bemötte kunderna med blickar och hälsningsfraser som signalerade närhet och en 

vilja till engagemang samt visade på ett lyssnarskap som hellre nästan avbröt kundens nästa mening 

och uttryckte det de trodde att kunden tänkte på. Detta ledde till att dessa kundsamtal många 

gånger fick ett ganska högt samtalstempo. De var också mer personliga med dessa kunder då de 

integrerade en hel del egna åsikter och erfarenheter samt uttryckte en explicit vilja att vara ärlig mot 

kunden. I samtalen med dessa kunder använde sig säljare A även sig mycket av skämt och säljare B 

sig av en hel del samtalstopiker som inte hade att göra med det aktuella telefonköpet. När säljarna 

använde sig av denna samtalsstil så gav de även bakgrundsinformationen mer generaliserande och 

på ett mer abstrakt sätt genom jämförelser och visualiseringar. De tydliga drag säljarna visade i dessa 

samtal tror jag beror på att de tolkade dessa kunder som lättare att övertala och övertyga om de fick 

känna sig mer vänskapligt bemötte.   

Detta går att jämföra med hur de kunder som var äldre, de som var män, de som var mer negativt 

inställda och/eller de som var mer säkra på vad det var dom ville ha, överlag blev bemötta av 

säljarna. Den dominerande samtalsstilen för dessa kunder var det som under samtalskapitlet 

benämns som respekt- och hänsynsstilen.  

Säljare A och B bemötte nämligen dessa överlag mer formellt med ett mer stillsamt kroppsspråk och 

accepterade den rådande naturliga relationen säljare och kund som var given i kontexten. Denna 

relation med dess asymmetriska samtalsroller och normer visade sig i att de välkomnade kunderna 

med mer distans och signalerade mer respekt och hänsyn på så sätt att kunderna själva fick ansvara 

för samtalen. Säljarna lyssnade mer genom aktiva signaler såsom mycket frågor som var av mer 

allmän karaktär och inte lika ledande som med kunderna där de använde sig mer av närhet- och 

engagemangsstilen. Då säljarna lät kunderna mer själva leda samtalet framåt blev det så att 

samtalstopikerna fick mer fokus på själva köpsituationen samt även att själva samtalstempot blev 

märkbart lägre än vid den andra samtalsstilens kundsamtal.  

I de kundsamtal där säljare A och B använde sig mer av en respekt- och hänsynsstil gav de 

bakgrundsinformationen på ett mer konkret sätt med tydliga detaljer och mer siffror.  
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Detta tror jag säljarna gjorde i dessa samtal för att de tolkade kunderna som mer mottagliga för 

säljarnas argument senare i samtalen om de fick känna att de hade kontrollen över hur och vad som 

sades.  

Detta var de två konkreta dominerande samtalsstilarna som kom fram i mina analyser. Väljer man 

dock att analysera kundsamtalen på ett djupare plan så kommer skillnaderna i vardera samtalsstil att 

bli tydligare. Här har de två stilarna gjorts tydliga i attribut och egenskaper genom att ställa dem på 

var sin sida och tydliggöra skillnader. Det som inte blir lika tydligt i detta sätt att se på analyserna blir 

att det finns mindre konkreta samtalsstilar som har egenskaper av både närhet- och 

engagemangsstilen samt respekt- och hänsynsstilen. Ta till exempel den lugna och relativt säkra 

kvinnan i 25-årsåldern som redovisades i neoaristoteliska analysens dispositionskapitel. Hon är ung 

och kvinna vilket därmed nog var orsaker till att säljare A valde att vara personlig och uttryckligen 

säga att han ville vara ärlig mot henne. Att hon även agerade säker på vad hon var ute efter kan 

också ha bidragit till att säljaren valde att använda sig av mycket siffror i bakgrundsinformationen 

samt även höll sig relativt allmän i sina samtalsuttryck och sakfokuserad i sina topiker. Detta är alltså 

resultatet av de analyser jag utfört. För att fortsätta på den röda tråden återstår nu att se hur detta 

resultat kan svara på frågeställningarna. 

4.2 Analys av resultatet 

 Vilka kommunikativa strategier i syfte att stärka sitt ethos går det att finna i butikstelefonförsäljarnas 

sätt att arbeta?  

4.2.1 Resultat från den neoaristoteliska analysen 

Efter dessa två utförda analyser ska jag nu svara på min första frågeställning. Den övergripande 

strategin som båda säljarna använder sig av är som tidigare nämnt variation. De använder varierande 

samtalsstilar baserade på mottagaranpassningar. Beroende på vem kunden är framställer de sina 

olika persona (Karlberg & Mral, 1998, s. 32) och självbilder (Norrby, 2004, s. 58) så att de får 

karaktärsegenskaper som de tror just den specifika kunden värdesätter. Erfarenheterna de har av 

säljyrket bör ha bidragit till deras anpassningsförmåga då deras dagbokskunskap (Svennevig, 2004, s. 

56) länge har utvecklats och hjälpt dem att utveckla stereotyper som kan vara effektiva pekpinnar 

som gör det lättare att förhålla sig i nya kundsamtal (Svennevig, s. 115).  

Ser vi till konkreta strategier som även går att finna i teoribildningen på området visar sig vissa tydliga 

strategier från kundsamtalen. Ett exempel är när säljare A pratade med artonåringen om de olika 

mobilerna och då själv rekommenderade den som man kan ta bäst foton med ute på krogen.  
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Med detta signalerade han att de kan ha liknande intressen fast det bör skilja ungefär ett decennium 

mellan dem i ålder. Just detta, att lägga sina ord så att man framstår som en like bland de unga 

respektive de äldre ansåg Aristoteles var något man skulle göra för att få mottagarna mottagliga för 

vad man har att säga (Aristoteles, 2011, 2.13.16). Att även använda sig av, vad man kan se som 

överdrift genom att jämföra två mobiler med bilmärkena Porsche och Ferrari är även det något som 

Aristoteles rekommenderar för att uppfattas som en like då överdrift visar på iver som är ungdomligt 

(ibid.3.11.15).  

Ett annat exempel på en medveten strategi som säljarna använder sig av är det som säljare B sade till 

den säkra 25-åriga kvinnan. Han sade nämligen att de dyraste mobilerna inte behövs för vanligt bruk. 

De allra flesta kunder vill inte betala mer pengar än nödvändigt för någonting. Det är deras 

uppfattning och när den uppfattningen yttras allmängiltigt precis som säljare B gjorde genom att 

med andra ord säga att det för en vanlig telefonanvändare är dumt att betala för de mobiler som 

kostar mest, så anser kunden att säljarens yttring är bra. Detta yttrande benämner alltså Aristoteles 

som en sentens som glädjer mottagarna när den, som här, yttras allmängiltigt och får säljaren att 

framstå som en människa med god karaktär (ibid.2.21.15-16). Säljare A använde sig även en hel del 

av skämt i inledningarna av sina kundsamtal vilket Aristoteles anser är viktigt att göra i början för att 

väcka åhörarnas uppmärksamhet (ibid.3.14.9).  

En effektiv strategi som kan få åhörarna att hålla med om det man säger anser Aristoteles kan vara 

att uttrycka något som så självklart att åhörarna håller med av skam för att inte vara utanför 

gemenskapen (ibid.3.7.7). Detta gjorde säljare B särskilt tydligt vid det tillfälle när han samtalade 

med paret som ville inhandla en telefon till sin dotter. När han kände att han fått en del tillit, genom 

att rekommendera den billigaste telefonen åt dem och därmed uttrycka sentensen att det är dumt 

att betala för mycket, så uttryckte han sig som att det är bäst att skaffa en försäkring då alla ju vet 

hur lätt det är att något händer. Paret accepterade detta, kanske med orsak för att de inte ville vara 

utanför gemenskapen alla och uppfattas som naiva som tror att just deras dotter skulle klara sig från 

skador på mobilen.  

Utöver de kommunikativa strategier som säljarna använde sig av och som även finns att finna i den 

aristoteliska teorin så är kundsamtalet med säljare A och damen i pensionsålder intressant då säljare 

A där betonar normerna som gäller för ett vanligt kundköp av hemtelefoni  i deras butik men sedan 

tummar på reglerna för hennes skull. Att få mottagaren att känna sig speciell och utvald är ett av 

kriterierna i den retoriska teorin för ett lyckat tal. Detta är de kommunikativa strategier som den 

neoaristoteliska analysen kom fram till att säljarna använder sig av. Nu återstår det att se vad 

samtalsanalysen bidrog med.  
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4.2.2 Resultat från samtalsanalysen 

Det som min samtalsanalys visar och som hjälper mig att svara på den första frågeställningen är först 

och främst säljarnas varierande användande av olika samtalsstilar. Deras strategiska och yttre mål var 

desamma i alla samtal. De inre samtalsmålen uppfylldes dock på helt olika sätt beroende på vem 

kunden var  vilket påverkade säljarnas val av samtalsstil. Samtalsanalysen bekräftar att säljarna ser 

och hälsar på kunden,  använder sitt kroppsspråk, lyssnar på kunden samt väljer samtalstopiker, 

detta på olika sätt beroende på vem de samtalar med. Många kommunikativa strategier som säljarna 

använder sig av i telefonbutiken är därmed konstaterat utförda efter vissa återkommande mönster. 

När detta nu är konstaterat kan vi se på hur dessa olika medvetna sätt att samtala kommer till 

uttryck. I fältanteckningsmallen utgick jag från samtalsanalysens vetenskapliga teori med 

utgångspunkt ur de två befintliga samtalsstilarna närhet- och engagemangsstilen samt respekt- och 

hänsynsstilen.  

Med dessa samtalsstilar till hjälp i utformandet av mallen har jag nu efter iakttagande, antecknande 

och analyserande kommit fram till en förklaring över hur säljarnas samtalsstilar ser ut beroende på 

kunden.  Detta med hjälp av motsatser. Jag har sett på hur kunderna är och hur säljarna bemöter 

kunderna med hjälp av motsatser. Man är förvisso som tidigare sagt under kapitelrubriken Utförande 

av analysmetoder nästan aldrig varken eller av någonting men en sida, vill jag ändå påstå, är oftast 

dominerande. Detta har resulterat i denna sammanfattning. 

Samtalsstil:    Kundtyp:  

Närhet och engagemangsstilen     Yngre Positiva 

    Kvinnor Osäkra 

 

Respekt- och hänsynsstilen    Äldre Negativa 

    Män Säkra 

 

Att kunder med attributen yngre, positiv, kvinna och/eller osäker då som tidigare nämnt under 

kapitelrubriken Samtalsstilar bemöttes av närhet- och engagemangstilen innebar att säljarna i större 

utsträckning än hos kundernas motsatser gav dem en blick och en hälsning som var gladare och 

vänskapligare. De använde sig av ett livligare kroppsspråk i mötet med dem och de hävdade mer 

förståelse än vad de visade genom att inte riktigt lyssna på allt de sa utan mera själva leda samtalen 

med ledande frågor och ett högt samtalstempo. Säljarna var även mer personliga i sina uttryck och 

val av samtalstopiker.  
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Säljare B använde sig av local sensitivity vilket innebär att samtala om den konkreta omgivningen när 

pauser uppstår (Svennevig, 2004, s. 166). Detta kan ha sin förklaring när man ser att kunden hade ett 

par av närhet- och engagemangsstilens attribut och därmed kan ha gjort att säljare B ville ha ett 

högre och personligare tempo. 

Detta bemötande tolkar jag som bottnande i hur säljarna själva vill bli bemötta av dessa kunder. 

Säljarna och kunderna är sedan tidigare okända för varandra men säljarna vill med sitt nära 

bemötande få kunderna att själva behandla säljarna på ett nära vis, som vänner. De vill därmed få in 

nya roller i samtalet. Nya vänskapliga roller, med lika normer för båda parter i relationen, till skillnad 

från den redan existerande aktivitetsrelationens roller säljare och kund. Detta är då motsatsen av vad 

säljarna överlag strävade efter i sina kundsamtal med de kunder som var män, äldre, negativa 

och/eller säkra på vad de ville ha. Att säljare A och B här bemötte kunderna med ett försiktigare 

kroppsspråk och med blickar och hälsningsfraser som inte var lika direkt på utan signalerade mer 

distans, respekt och hänsyn till att alla inte alltid är pratglada kan förklaras även det med hjälp av 

samtalsrollerna.  

Dessa kan även ge svar på varför säljarna var mer allmänna och konkreta i konverserandet med dessa 

kunder. Jag tolkar nämligen det som att den givna kontextens naturliga aktivitetsroller säljare och 

kund har normer som säljarna såväl accepterar som strävar efter att upprätthålla. Att som säljare 

därmed tydliggöra för kunden att man anser att normen där kunden alltid har rätt även råder för en 

själv visar på respekt och hänsyn till kundens vilja. Den typiska säljaren i människors ögon kan vara 

den som lurar kunden för sin egen vinning. För att som säljare slå hål på denna stereotyp är ett 

alternativ alltså att man tydliggör att normen där kunden alltid har rätt även gäller för en själv.  

Att man med denna norm i bagaget låter kunden leda samtalet och att man själv förhåller sig allmänt 

och konkret samt visar tydligt att man lyssnar gör därmed att kundernas potentiella bild av den 

stereotypa lurendrejande säljaren blir ogiltig. Istället kändes det i samtalen med dessa kunder som 

att kunderna till slut uppfattade det som att säljarna faktiskt arbetade för deras skull och inte bara sig 

själva. De uppfattades därmed till viss del som dikaiosyne, rättrådiga, den främsta dygden enligt 

Aristoteles (Andersson, 2009, s. 137).  

4.3  Sammanfattning av frågeställning 1 

I syfte att stärka sina ethos använde sig de två unga, manliga säljarna av en varierande 

mottagaranpassning i sina kundsamtal. Denna anpassning såg annorlunda ut beroende på vem 

kunden var. I de samtal där kunderna var kvinnor, unga, positiva och/eller osäkra på vad de ville ha 

använde sig säljarna av ett bemötande som signalerade närhet och engagemang.  
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De använde blickar, hälsningsfraser, personliga åsikter och samtalstopiker som signalerade att 

kunderna kunde behandla säljarna som mer eller mindre vänner. De ändrade därmed samtalsrollerna 

från att vara asymmetriska till att bli symmetriska. För att få dessa kunders förtroende använde sig 

säljarna av: 

- Sentenser som stämmer överrens med kundernas uppfattningar 

- Skämt 

- Självklarheter som är svåra att inte hålla med om 

-  Explicita normbrytanden för att få kunden att känna sig speciell 

- Personliga åsikter och exempel  

- Explicit vilja att vara ärlig 

- Överdrifter 

- Local sensitivity 

- Hävdad förståelse i form av uppbackningar 

- Rörligare kroppspråk 

I de samtal där kunderna inte hade något av ovannämnda attribut eller enbart ett eller ett fåtal så 

antog säljarna en annan typ av persona. Mot de kunder som överlag alltså var äldre, män, negativa 

och/eller säkra på vad de ville ha så använde sig säljarna av ett bemötande som istället signalerade 

respekt och hänsyn. Deras blickar, hälsningsfraser och sakfokuserande signalerade en distans och en 

bekräftelse på att kunden bestämde. För att få dessa kunders förtroende använde sig säljarna av: 

- Sentenser som stämmer överrens med kundernas uppfattningar 

- Visad förståelse i form av aktiva signaler såsom följdfrågor 

- Mer stilla kroppsspråk 

- Lägre samtalstempo och längre pauser 

- En vilja att kunden ska leda samtalet 

Detta är de kommunikativa strategier jag funnit som säljarna använder sig av i syfte att stärka sina 

ethos. Frågeställning två kommer nu att redovisas i syfte att visa på vad retoriken kan bidra med för 

att effektivisera dessa ethosframställningar. 

 

 



34 
 

4.4 Frågeställning 2 

 
Här kommer jag nu att svara på min andra frågeställning-  Vad kan den retoriska teorin bidra med för 

att effektivisera deras arbete? Till min hjälp kommer jag att använda mig av begreppen rhetorica 

utens, docens och studens som jag gick igenom under rubriken Retorik- Vad är retorik? (se s. 5)  

Det som denna uppsats gått ut på hittills har varit att konkretisera. Med hjälp av motsatser och 

skillnader har en systematisering av de två telenorförsäljarnas kommunikativa strategier i syfte att 

stärka sina ethos gått att urskilja. Givetvis med förbehåll för undantag. Hur man sedan efter en sådan 

här analys går vidare för att reflektera över hur man med hjälp av retoriken kan effektivisera 

säljarnas dessa strategier skall nu redovisas. Innan jag svarar kan det vara intressant att se hur jag 

kommer att göra detta. För att förtydliga vill jag göra en liknelse där jag som retorikkandidat är chef 

på ett industriföretag och där säljarna som jag iakttagit är företagets lagerarbetare. Lagerarbetarna 

har slitit hårt inom företaget i decennier medan cheferna har kommit och gått. Efter att jag som den 

nuvarande chefen gått igenom företagets papper så upptäcker jag ett par saker som jag anser kan 

effektivisera lagerarbetarnas jobb. Jag bestämmer mig då för att ta hissen ner från mitt kontor och 

åka ner till lagret i källaren för att berätta för lagerarbetarna hur de kan bli mer effektiva.  

Hur går då detta? Hur mottar lagret förslagen? Hur blir jag som chef, som för vissa av lagerarbetarna 

är den tionde i ordningen, bemött? Med detta vill jag fråga- Vem är jag, som har lite mer än ett års 

erfarenhet av teorin, att komma med förslag till säljare som tillsammans har fjorton års erfarenhet av 

praktiken? Det första självklara svaret som man kommer att tänka på är- ingenting. Men efter en del 

reflekterande är det just reflektionen som blir svaret. Just denna situation som chefen står i med sina 

lagerarbetare är det som säljarna gör varje dag utan att kanske ens tänka på det. De kommunicerar 

nämligen med människor som har helt olika bakgrunder, förutsättningar och erfarenheter än vad de 

själva har. De har förvisso redan visat att de besitter phronesis och kan anpassa sig till kunderna men 

frågeställningen lyder inte om den retoriska teorin kan ta någonting som är dåligt och göra det till 

något bra utan om den kan bidra med någonting, det vill säga komma med någonting nytt eller få 

något bra att bli ännu bättre. Detta anser jag att retoriken kan göra med mottagaranpassningen.  

Säljarna har gått den hårda praktiska vägen och de arbetssätt som de använder sig av stämmer som 

bevisat ovan väl överrens med vad bland annat Aristoteles ansåg om effektivt övertygande och 

övertalande. Det som också är bra men som jag dock anser kan förbättras är säljarnas phronesis, 

förstånd, det vill säga deras förmåga att anpassa sig så att de strategier som fungerar används för 

rätt kund. De har med sin erfarenhet av säljyrket per automatik byggt upp en dagbokskunskap som 

hjälper dem att bemöta nya kunder.  
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Det den retoriska teorin här kan hjälpa till med är att ta den automatiska dagbokskunskapen som 

sitter i ryggmärgen och göra den till en manuell doxa i huvudet, till någonting de blir medvetna om 

och reflekterar över. Nu tolkar jag det som att säljarna nästan enbart intresserar sig för om ett visst 

bemötande fungerar för en viss typ av kunder eller inte. Om de däremot börjar stanna upp och 

reflektera över varför de gör på ett visst sätt med en viss kund och hur det kommer sig att det 

fungerar eller inte så tror jag att de skulle kunna bli mer effektiva. De skulle kunna bli mer effektiva 

genom att med sina medvetna systematiseringar av olika kundtyper kunna gå ännu djupare in och 

finna fler kundtyper med mindre skillnader än de två som redovisats i detta arbete.  

Lindqvist Grinde skriver att teorin och praktiken inte kan skiljas åt i Aristoteles definition av retoriken 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 31). Rhetorica utens och rhetorica docens är därmed oskiljaktiga vilket jag 

håller med om. Det som jag anser att säljarna främst bör göra är att lära sig rhetorica studens för att 

på så sätt lära sig metareflektera. För att kunna reflektera, studera och analysera sina retoriska 

yttranden är det nödvändigt att använda sig av de retoriska begrepp och vertyg som rhetorica docens 

tillhandahåller. Därmed blir även rhetorica docens och rhetorica studens oskiljaktiga. Lena Lid 

Andersson skriver i sin avhandling att rhetorica studens bör inbegripas i begreppet rhetorica docens 

(Andersson, 2009, s. 103) vilket jag kan hålla med om och som resulterar i att jag anser att det som 

retoriken kan och bör bidra med är den retoriska teorin och dess analys tillsammans då de inte kan 

skiljas åt.  

Begreppet ethos med dess beståndsledar phronesis, areté och eunoia är tillsammans med begreppet 

kontext och dess innehåll retorisk genre, situation, publik, problem och talare exempel på retorisk 

teori som skulle kunna underlätta säljarnas rhetorica studens. Kunskap om betydelsen av att förstå 

publikens uppfattning, se det retoriska problemet i den aktuella situationen och förstå att ens 

duglighet som säljare inte nödvändigtvis enbart ligger i de argument som yttras utan även i de 

karaktärsdygder uttrycks och uppfattas. En kunskap om retoriskt ethos och ett verktyg för att 

analysera sitt eget ethos kan därmed få säljarna att utveckla den eftertänksamhet och medvetna 

mottagaranpassning som retoriker använt sedan Aristoteles tid.  

Blir säljarna mer medvetna över vad de faktiskt gör med hjälp av ovannämnda exempel kan de 

systematisera upp sina kommunikativa strategier såsom jag gjort under den första frågeställningen. 

Med denna medvetenhet skulle de kanske även kunna ta dem ett steg längre och gå från mina två  

konkreta samtalsstilar till fler, mer specifika och detaljerade stilar. De kan då, givetvis med förbehåll 

för undantag, med hjälp av en medveten metareflektion utöka sin doxa och lära sig att ge varje kund 

ett mer unikt och skräddarsytt bemötande för att på så sätt kunna stärka sitt ethos ytterligare.  
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Detta, den metareflekterande analysförmågan med hjälp av retoriska begrepp, verktyg och teorier, 

är det som retoriken som en  ”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande 

eller övertalande” (Aristoteles, 2011, 1.2.1) kan bidra med för att effektivisera telefonförsäljarnas 

arbete. Denna slutsats jag drar för telefonsäljarnas räkning är densamma som universitetslektorn i 

pedagogik och retorik vid Lunds Universitet Tina Kindeberg drar för lärarnas då hon i sin bok 

Pedagogisk retorik skriver att de klassiska retoriska begreppen kan hjälpa oss att uppmärksamma 

relationen sändare, budskap och mottagare (Kindeberg, 2011, s. 22).  Även den amerikanska 

ekonomiprofessorn Deirdre McCloskey håller med och menar att retorisk analys, för ekonomernas 

räkning, kan göra dem mer självmedvetna (McCloskey, 1986, s. 53). Återstår gör nu, att med hjälp av 

resultatet i de utförda analyserna, besvara frågeställning tre.  

4.5 Frågeställning 3  

 
Den tredje och sista frågeställningen: finns det något i säljarnas praktik som kan bidra till att fördjupa 

retorisk teori? Till min hjälp att besvara denna fråga använde jag mig av begreppen kontext, 

samtalsstil och samtalsroller. Dessa redovisar jag under kapitelrubriken Samtal- Samtalsstil och –

roller (se s. 9-10). 

Svaret anser jag ligger i säljarnas användning av samtalsrollerna och den kontext de befinner sig i. 

Säljarna står i butiken och representerar Telenor. De är därmed företagets ansikten utåt. Det Telenor 

som företag gör mot kunden får säljarna ta ansvar för. Om man då som kund kommer in i butiken 

med en åsikt om att avtalen inte är bra är det alltså säljaren i butiken som får ta företagets parti i 

diskussionen. Så brukar då normen se ut i situationer med säljare- och kundrelationer. Det som 

säljare A och B däremot gjorde i de kundsamtal där de använde närhet- och engagemangsstilen var 

att de kringgick denna norm genom att byta situationens samtalsroller och relationer.  

De gick från kontextens naturliga och asymmetriska aktivitetsrelation med rollerna säljare och kund 

till den mellanmänskliga relationen vän och vän. Genom att göra detta kom de undan från de 

skyldigheter som säljarna normalt sett har mot kunderna byggt på normen att kunden alltid har rätt. I 

vanliga fall, i dessa situationer med en ganska missnöjd kund, kan man se det som att det är säljarens 

uppgift och skyldighet att lyssna på problemet som kunden anser sig ha och lösa det åt dem. I och 

med att detta är normen finns det kanske många gånger inte något annat alternativ enligt kunden än 

att säljaren gör sitt yttersta för att lösa problemet. Detta gör att säljaren kanske inte framstår som 

särskilt extraordinär för kunden när denne då löser problemet vilket kan resultera i att säljaren inte 

får något förhöjt ethos i mottagarens ögon utan enbart ses som någon som har gett kunden något 

som tillhör dennes rätt.  
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Säljarna gjorde då som så att de ändrade samtalsrollerna och gick, från att de som säljare hade 

skyldighet att hjälpa dem som var kunder med sina problem, till att uppträda som att de som vänner 

istället hade möjlighet att hjälpa kunderna med dessa problem.  

Att säljarna gjorde klart att de hade möjlighet att göra på ett speciellt sätt för kunden signalerade att 

normen i den nya kontexten istället var att de i normala fall inte brukar göra det för andra kunder. 

Detta, att lyckas få kunden att känna sig speciell genom att framhäva säljarens skyldighet att 

tillgodose kunden som någonting frivilligt och snällt, visade sig verka ethosförstärkande för säljaren 

(se under kapitelrubriken Disposition- Inledning, s. 25). Det den retoriska teorin alltså kan dra nytta 

av i säljarnas arbete är deras förmåga att med hjälp av sin egen anpassning till mottagaren förändra 

kontextens normer så att mottagaren anpassas efter sändarens syfte. Detta, istället för att som 

Aristoteles menade, enbart anpassa sig själv så att man framstår som en like med god karaktär för 

mottagaren (Aristoteles, 2011, 2.13.16 och 2.21.15-16). Man fortsätter alltså, efter att ha anpassat 

sig själv till mottagaren, med att förändra normerna efter sitt syfte så att även mottagaren anpassas 

så som man vill.   

Detta tillägg till den retoriska teorin är en möjlig förklaring till vad Aristoteles menade med att ethos 

nog är det mäktigaste övertygnings- och övertalningsmedlet då man brukar lita mer på hederliga 

människor (Aristoteles, 2001, 1.2.4). Läser man detta skrivna rakt av kan man tolka det som att man 

övertygar och övertalar bättre om man framstås som hederlig. Men hur? Hur kan denna anpassning 

till att framstå som hederlig verka övertygande och övertalande? Jo ett möjligt svar på den frågan 

kan jag med hjälp av säljarnas arbete ge. Nämligen det att om man anpassar sig så att man framstår 

som hederlig så kan man förändra kontextens normala samtalsrelationer och roller och på så sätt 

förändra de givna normerna så att det man säger uppfattas så som man vill av mottagarna. Sett ur 

det perspektivet kan vi bättre förstå vad Aristoteles menade med att ethos nog är det mäktigaste 

övertygnings- och övertalningsmedlet då man brukar lita mer på hederliga människor. Denna 

förståelse kan säljarnas arbete därmed få fler av oss att förstå. 

För att kort sammanfatta resultatkapitlet kan jag konstatera att jag kommit fram till att relationen 

retorisk teori och butikstelefonsäljare innehåller ett starkt givande och tagande. Jag har med 

retorikteorins hjälp kunnat  analysera och uppnå mitt syfte att bilda mig en konkret uppfattning över 

hur säljarnas kommunikativa strategier i syfte att stärka sina ethos ser ut. Retorikteorins rhetorica 

studens med dess metareflekterande förmåga anser jag kan hjälpa till att vidareutveckla säljarnas 

yrkeskompetens. Dessutom har jag kommit fram till att säljarnas praktiska förmågor hjälpa 

retorikteorin till ökad kunskap om mänsklig diskurs samt ge ökad förståelse för hur retorikteorins 

största tänkare Aristoteles egentligen tänkte. Med detta sagt går vi nu vidare till diskussionskapitlet. 
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5. Diskussion 

Detta avslutande kapitel kommer jag börja med att kritiskt granska mig själv, mitt arbete och dess 

syfte, tillvägagångssätt och resultat. Jag kommer att redogöra för vad jag är nöjd med och vad jag 

hade kunnat göra annorlunda för ett annorlunda resultat. Efter detta går jag över till att diskutera 

mer med mig själv över vad jag kommit fram till, hur väl det hänger ihop med mitt syfte och mina 

perspektiv. Sist men inte minst förklarar jag kort och konkret hur forskningen inom 

försäljningsbranchen bör komma att se ut och varför.  

5.1 Metareflektion 

Sådär. Nu har jag tagit med er genom min kandidatuppsats i retorik som jag skrivit denna höst och 

vinter 2011. Ni har fått se det teoretiska stoff som jag funnit efter många veckors idogt läsande på 

biblioteket. Ni har följt med mig i mitt metodurval, mitt utformande av analysmallen och lyssnat på 

mina begränsningar. Jag har visat er resultaten av iakttagelserna och vi har tillsammans arbetat oss 

vidare och fått svar på mitt syftes tre frågeställningar. Vi är nu strax klara. Säcken ska strax knytas 

ihop av den röda tråden som vi har haft med oss genom hela uppsatsen. Återstår gör nu mitt ansvar 

att visa er min förmåga att byta glasögon till ett par som kan se hela detta arbete ur ert överskådliga 

perspektiv. Återstår gör nu alltså, att som mitt svar på den andra frågeställningen även lyder, 

metareflektera.  

Hur ser jag då själv på min uppsats när nu samtliga delar är färdigfunderade och skrivna? Hur ser jag 

på mitt val av ämne? På mitt syfte och mina frågeställningar? Valet av ämne att skriva om ska jag 

vara ärlig med att säga att det inte var lätt. Under sensommaren och början av hösten hade jag 

många olika idéer som jag tyckte var intressanta. Det var bland annat att analysera mottagarnas 

skilda förmåga att uppfatta och minnas vad de uppfattar när de ser nyheterna på TV kontra när de 

hör dem på radion. En annan idé som jag länge funderade på var att studera barnprogramledaren 

Ola Lindholms motiv och reaktioner till sitt val att tiga under upptäckten och uppståndelsen kring 

hans misstanke och åtal för narkotikabrott. Dessa alternativ fanns alltså länge med mig i min process 

men då jag under hösten började arbeta med telenorsäljarna så kom Ola Lindholm- och memoriaidén 

mer och mer i skuggan. Anledningen var att jag såg ett tydligt syfte med att skriva om dessa säljare. I 

denna kontext såg jag nämligen att det fanns möjlighet att inte bara upptäcka saker som annars inte 

syns utan även utveckla nya saker som kan vara till nytta för andra och inte bara den retoriska teorin 

i sig.  Att bistå andra med hjälp så att dessa kan utvecklas gynnar nämligen samtliga parter då det vi 

delar med oss av kommer tillbaka i andra resurser. Det är så jag, likt Christian W Jansson och Anders 

Sigrell, vill se den retoriska teorin komma till uttryck, genom att hjälpa andra.  
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Ämnet var alltså det svåraste att klura ut men när detta var spikat kom syftet och dess 

frågeställningar direkt. Att analysera ge en ökad förståelse för säljarnas varierade användande av 

kommunikativa strategier i inledningarna av sina kundsamtal i syfte att stärka sina ethos. Detta var 

syftet med denna uppsats. På detta kom frågorna vad resultatet av denna analys blev, vad 

retorikteorin kan bidra med och vad retorikteorin kan ta till sig av detta. Vad tycker jag då om syftet 

och frågeställningarna så här i efterhand? Om detta vill jag påstå att jag inte har så mycket mer att 

säga än att jag är nöjd med detta utformande, mycket tack vare min handledare som hjälpte mig att 

komma fram till detta. 

När vi sedan går vidare till att reflektera över min teoretiska bakgrund och mitt val av vetenskaplig 

litteratur som ligger till grund för denna del finner jag saker som jag hade kunnat göra annorlunda 

och bättre. Som det blev nu blev den första delen av min teoretiska bakgrund en retorikteori med 

fokus på Aristoteles. Han systematiserade upp retoriken utan möjlighet till den bredd av influenser 

som vi har idag och för det får han den uppmärksamhet som jag tycker han förtjänar. Denna vinkling 

av retorikteorin var därmed den som präglade frågeställningarna. Det jag tror skulle kunnat gynna 

min uppsats hade varit om jag istället valt att enbart använda mig av Aristoteles. Alltså inte bara 

fokuserat utan även baserat hela den retoriska teoridelen på vad han skrivit. Detta hade kunnat 

spara mig tid i läsandet och gett mig utrymme att göra uppsatsen mer kvantitativ genom att iaktta 

och analysera fler kundsamtal. Nu fick jag istället ägna mycket tid åt att komplettera Aristoteles 

åsikter med andra författare för att jag ville bredda mig.  

Jag anser givetvis att denna bredd inte är något negativt utan istället visar på god kunskap i det 

akademiska ämnet retorik. Samtidigt är jag dock av den uppfattningen att en betydande stor del av 

retorikhistoriens och dagens författare av retoriska verk ändå baserar sin retorikteoretiska syn på 

Aristoteles. De refererar till honom ofta men översätter hans verk på skilda sätt (Se kap. Min 

definition av retoriken) och i detta ser jag en problematik. Olika språk kan vi se som olika glasögon 

som med sina skilda ursprung lägger olika värde på vad som kan ses som samma ord och begrepp. 

Att göra en översättning är därmed att använda sig av ett specifikt par av glasögon som kan skilja sig 

från många andra. Att därmed använda sig av andra-, tredje- och ibland fjärdehandskällor innebär att 

man ser ursprungskällan ur ibland så mycket som fyra glasögon samtidigt, utöver ens egna. Om ändå, 

som jag ser det, majoriteten av den litteratur jag har läst baserar sig på Aristoteles, hade jag kunnat 

spara mig själv tid genom att enbart fokusera på honom. När vi nu går vidare och ser på mina val av 

perspektiv och användande av modeller i själva analysarbetet vill jag förklara mina val. Jag valde 

nämligen att använda mig av den traditionella retoriska modellen samt även en samtalsanalytisk 

modell baserad på min teoridel trots att jag hela tiden ansett att enbart retorikteorin hade kunnat 

räcka.  
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Den retorikvetenskapliga litteraturen med Hellspongs Konsten att övertyga i spetsen tar nämligen 

upp samtalskonsten nästan på samma sätt som Norrby och Svennevig. Skillnaden som gjorde att jag 

valde att fördjupa mig mer i de sistnämnda författarna var att den samtalskonst som Hellspong talar 

om förutsätter mer invecklade och specifika retoriska begrepp som jag inte hade utrymme att ta med 

i denna uppsats. Norrby och Svennevig hjälpte mig därmed att gena i kurvorna och hitta, lära mig och 

använda samtalskonsten effektivare. Anledningen till att jag heller inte valde att enbart använda mig 

av samtalsanalysen är för att det känns som att samtalskonsten mest fokuserar på vad som händer i 

samtalet och inte vad som blir konsekvenserna av det. Då säljarnas erhållna ethos hos kunderna var 

den konsekvens som jag var intresserad av ledde det till att jag kände att jag behövde även den 

retoriska teorin för att få grepp om helheten.  

Tack vare litteraturen om samtalskonsten kom jag i kontakt med de två samtalsstilarna närhet- och 

engagemangsstilen samt respekt- och hänsynsstilen. Jag använde mig till stor del av dessa i 

uppsatsen då jag formade samtalets analysmodell och analysmall efter deras innehåll samt använde 

deras begrepp under resultat- och analysdelen. Jag har under hela uppsatsprocessen funderat över 

om inte  dessa stilar tagit för stor plats och format mitt tillvägagångssätt och resultat i för stor 

utsträckning. Risken, vill jag påstå, finns alltid att detta kan ske när man applicerar befintliga teorier 

på nya arbeten. Dock är jag nu i slutet av detta arbete, när jag tar på mig de överskådliga glasögonen, 

av den klara uppfattningen att de två stilarna enbart hjälpt mig i min strävan att uppnå mitt syfte. 

Även mina självvalda humör- och sinnesstämningar som jag använde mig av i analysmallen är jag 

medveten om var en risk att använda. De riskerade att vinkla mitt resultat mer än önskat  men nu så 

här i slutet kan jag konstera att de begrepp som jag valde att använda var mer hjälpande än 

stjälpande. För som jag skriver under kapitelrubriken Medvetna begränsningar så var det konkretion 

jag var ute efter och konkretion var just det som de två stilarna och mina självvalda kundbegrepp gav 

mig.  

5.2 Diskussion kring resultatet 

Återstår för mig gör nu att se på resultatet av mina analyser. Är jag nöjd med vad jag kom fram till? 

Lyckades jag med mitt syfte? Blev det som jag hade hoppats på? Ja, ja och ja blir svaren men med tre 

tillägg av men. Jag är nöjd med det jag kom fram till men ser som tidigare nämnt möjligheten att, 

med förändringar i den teoretiska bakgrunden och i artefakterna, kunnat utföra uppsatsen 

annorlunda och kommit fram till andra och kanske intressantare resultat. Hade resultatet till exempel 

blivit annorlunda om säljarna varit kvinnor? Då de manliga säljarna jag iakttog använde sig av närhet- 

och engagemangsstilen i större utsträckning när de talade med kvinnor än med män tror jag att den 

stilen hade visat sig mer naturlig att använda som rolllbytare om säljarna själva varit kvinnor.   
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Hade resultatet blivit annorlunda och rent av intressantare och jag haft utrymme och möjlighet att få 

intervjua säljarna och kunderna och ställa deras svar mot mina observationer? Ja, tveklöst även fast 

det hade medfört ett annat etiskt förhållningssätt angående anonymiteten för de inblandade. Men 

tidsutrymmet för denna kandidatuppsats tillät tyvärr inte det.  

Hade jag haft mer tid hade jag även kunnat bredda mig angående antalet analysartefakter och 

samtalsstilar. Nu blev det tio samtal och två stilar som alltså gav mig den konkretion jag var ute efter. 

Utan denna begränsning hade jag i metodkapitlet behövt ta upp en problematik som jag nämner 

under kapitelrubriken Presentation av resultat- Samtalsanalys. Med mina två samtalsstilar kunde jag 

finna tydliga likheter och skillnader mellan kundsamtalen med förbehåll för undantag. Fler stilar och 

en mer detaljerad gruppering hade då krävt en förklaring över hur det kommer sig att säljarna väljer 

en specifik samtalsstil även fast kunden i diskursen har attribut och egenskaper som även passar in 

på andra stilar. Trots att detta inte blev riktigt aktuellt för mig i denna uppsats har jag funderat och 

kommit fram till en förklaring på denna problematik. Orsaken till detta kan nämligen ligga i säljarens 

valförmåga. Säljaren kan som sagt själv, utifrån sin dagbokskunskap, välja den samtalsstil denne vill 

använda som han/hon tror passar sitt syfte bäst.  

Detta kan också innebära att säljaren då även själv kan välja att se vilka attribut hos kunden denne 

vill ta hänsyn till. Om en säljare lättare väcker uppmärksamhet och tillit hos en 25- årig man som 

uppfattas som ganska osäker på vad det är han är ute efter genom att medvetet bortse från att han 

är en man och istället fokusera på att anpassa sig till att han är yngre och ganska osäker så är det 

något som den retoriska teorin kan lära sig av telefonförsäljarna. Denna förklaring, tillsammans med 

mitt svar på den tredje frågeställningen, där säljarna inte bara medvetet ändrar sig efter kunden utan 

även kontexten efter sitt syfte, ger avsändaren ett stort eget ansvar. Om telefonbutikssäljare kan 

anpassa sig själva, kunden och kontexten och därigenom bli bättre säljare så bör de göra det. 

Orsaken till detta yttrande är detsamma som i uppsatsens inledning. Vi lever nämligen i ett samhälle 

idag där varje strå till stacken för en starkare och stabilare svensk ekonomi spelar roll. Om ökad 

yrkeskompetens kan leda till mer effektiva och konkurrenskraftiga företag som kan generera fler 

arbetstillfällen och mer pengar till den svenska staten, så är det precis vad vi ska göra. 

5.3 Sammanfattning och vidare forskning 

Jag har alltså iakttagit kundsamtal gjorda av två säljare i en Telenorbutik i Sverige i syfte att analysera 

och ge ökad förståelse för säljarnas varierade användande av ethosdominerande kommunikativa 

strategier.  
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Mina frågeställningar har varit att se hur strategierna ser ut, vad den retoriska teorin skulle kunna 

bidra med i säljarnas kommunikation och vad den retoriska teorin kan dra för nytta av säljarnas 

kommunikativa strategier. Mitt utgångsperspektiv i denna uppsats har byggt mestadels på 

Aristoteles vilket även resulterade i att den ena utav mina två analysmodeller var den 

neoaristoteliska analysen. Den andra var en egenutvecklad modell med syfte att analysera samtalens 

struktur och stil.  

Med hjälp av samtalskonsten och den retoriska teorin analyserade jag då tio kundsamtal. Dessa 

samtal blev därmed mitt material att arbeta med i resultatkapitlet. De tio artefakterna, tillsammans 

med det jag kom fram till i teoridelen angående ethos och samtal, hjälpte mig att få fram två tydliga 

samtalsstilar som säljarna använder sig av varierat. Med hjälp av dessa stilar anpassade de sig efter 

kunderna för att väcka uppmärksamhet och välvilja.  

Det den retoriska teorin kan bidra med i detta arbete är rhetorica docens och studens, alltså den 

metareflekterande förmågan med hjälp av de retoriska begreppen och teorierna. Detta tror jag skulle 

kunna göra säljarna mer medvetna om vad de faktiskt gör och därmed effektivisera deras 

mottagaranpassningar. Det säljarnas strategier i sin tur skulle kunna bidra med till den retoriska 

teorin anser jag är ökad förståelse för Aristoteles teorier och begrepp. Säljarna anpassade sig 

nämligen inte bara till kunderna utan med hjälp av ändrade samtalsstilar och roller kunde de även 

förändra den kontext och de normer den innebar. Kontexten och dess normer passade då in på 

säljarnas syften att väcka uppmärksamhet och välvilja för att kunna sälja. Detta blir då en tydlig 

förklaring av vad Aristoteles menar med att ethos kan vara det vitkigaste övertalnings- och 

övertygningsmedlet.  

Detta är vad uppsatsen handlar om och med detta sagt vill jag nu på allvar knyta ihop säcken genom 

att redogöra för er mina tankar kring hur vidare forskning inom detta arbete kan och bör utvecklas. 

Jag tror nämligen att det är viktigt att vi retorikstudenter och forskare tar vårt ansvar i dagens 

ekonomiska läge i Europa och USA och är med och bidrar till en stabilitet och styrka. Forskningen av 

säljarnas ethos i inledningarna av sin kundsamtal är i och med denna uppsats nu påbörjad. Studierna 

om hur de gör sig förstådda under och framförallt mitt i kundsamtalen är välstuderade men deras 

avslutningsfaser där Kjeldsens slutliga ethos byggs upp och avslutas är enligt min vetskap ännu så 

gott som orörd. Det är trots allt denna typ av ethos som sätter sig kvar hos kunderna och bör vara 

den avgörande faktorn för hur de då minns och talar om säljarna. Att studera och på så sätt kunna 

effektivisera säljarnas slutliga ethos skulle därmed kunna förbättra säljarnas anseende och bidra till 

ett bättre samtalsklimat utan tankar och fördomar inom försäljningsbranschen.  
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Med denna konkreta hand som sträcker sig ut för vidare forskning inom området så knyter jag nu 

ihop säcken med min röda tråd och citerar den, sedan 2008, bortgångne latinprofessorn emeritus vid 

Lunds universitet Birger Berghs sista ord: 

   "Jag tror vi får sluta här"  

     Sydsvenskan- Minnesord 4 maj 2008 
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7. Bilagor  

Bilaga 1. Kundanalys 

 

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60        60- 

Man  Kvinna 

Humör/ Sinnesstämning 

Pigg Glad Positiv Lugn Säker 

Trött Ledsen/arg Negativ Stressad Osäker 

 

Säljaranalys 

Inledning 

Blick:  Glädje Närhet Engagemang Respekt Hänsyn 

 

Hälsning:  Glädje Närhet Engagemang Respekt Hänsyn 

 

Kroppsspråk: Uttrycksfullt  Stilla 

 

Narratio 

Lyssnarskap:  Inte alls Hävdar förståelse Visar förståelse 

 

Samtalstempo: Undviker pauser- högt tempo     Längre pauser- lågt tempo 

 

Samtalsuttryck: Personligt Allmänt Direkt Indirekt 

 

Neoaristotelisk 

Inledning- Hur väcks uppmärksamhet? 
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Narratio- Hur ges bakgrundsinformation? 

Hur kommer logos till uttryck för att stärka ethos? 

Hur kommer pathos till uttryck för att stärka ethos? 

 

Bilaga 2. Sammanställning av kund- och säljaranalysen 

 

Säljare A 

Kund 1.  60+ Kvinna Positiv, lugn, osäker  

Blick:   Glädje, närhet, engagemang 

Hälsningsfras:  Glädje, närhet, engagemang 

Kroppspråk:   Uttrycksfullt 

Lyssnarskap:  Visar förståelse 

Samtalstempo:  Undviker pauser 

Samtalsuttryck:  Personligt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Säger att såhär är det men för dig kan jag göra såhär. Använder då ordet 

kompensation 

Bakgrundsinformation: Mycket tydlighet, väntar på hävdan av förståelse innan nästa information ges 

Logos: (se bakgrundsinformationen) 

Pathos: Skämtar mycket 

Kund 2.  15-20 (18) Man Pigg, glad, osäker 

Blick:   Närhet, engagemang 

Hälsningsfras:  Närhet, engagemang 

Kroppsspråk:  Uttrycksfullt 

Lyssnarskap:   Hävdar förståelse 

Samtalstempo:  Undviker pauser 

Samtalsuttryck:  Personligt, indirekt 

Uppmärksamhet och välvilja: Genereliserade och jämförde mobiler med bilmärkena Porsche och 

Ferrari. Uttryckte sin egen åsikt genom att säga vad han själv skulle valt. Rekommenderade inte den 

dyraste mobilen 

Bakgrundsinformation: Genom jämförelse, inga små detaljer, gav sin personliga åsikt.  

Logos: Inga små detaljer, jämförelse, visualisering 

Pathos: Personlig åsikt, gav ett exempel om mobilens kamera på krogen efter att ha frågat om 

kundens ålder, visualisering 

Kund 3. 50-60 Man Pigg, positiv, säker 

Blick:   Glädje, engagemang, respekt 

Hälsningsfras:  Glädje, respekt, hänsyn 

Kroppspråk:   Stilla 

Lyssnarskap:  Visar förståelse 

Samtalstempo:  Längre pauser, lägre tempo 

Samtalsuttryck:  Personligt, indirekt 

Uppmärksamhet och välvilja: Hälsar bara på kunden med glädje och säger inget mer 

Hur ges bakgrundsinformation? Ekonomiskt med siffror och personligt exempel med pengar över till 

sitt intresse 
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Logos: (Se bakgrundsinformationen) 

Pathos: Frågar pesonligt om vad kundens intresse är 

 

 

Kund 4.  30-35 Man Pigg, stressad, negativ, säker 

Blick:   Hänsyn 

Hälsningsfras:  Hänsyn 

Kroppspråk:   Stilla 

Lyssnarskap:  Visar förståelse 

Samtalstempo: Längre pauser, lägre tempo 

Samtalsuttryck:  Allmänt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Hälsade, knappt leende, lät kunden börja tala 

Bakgrundsinformation: Mycket frågor, allmänna 

Logos: Framställde sig som att veta allt, kunna svara på allt, säker. 

Pathos: Mycket tydlig förståelse. 

Kund 5. 40-50 Man Arg, osäker 

Blick:   Respekt, hänsyn 

Hälsningsfras:  Respekt, hänsyn 

Kroppspråk:  Stilla 

Lyssnarskap:  Hävdar förståelse 

Samtalstempo:  Längre pauser, lägre tempo 

Samtalsuttryck:  Personligt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Tydlig, lugn och pedagogisk. Förklarade vid ett tillfälle att han har arbetat 

i butiken i ett år. 

Bakgrundsinformation: Med tydlighet, korta förklaringar, mycket frågor om han hänger med och flera 

summeringar av det som sagts. 

Logos: Med tydlighet och korta turer 

Pathos: Försökte skämta i början men ingen respons 

 

 

Säljare B 

Kund 1.  20-25 Kvinna Lugn, säker 

Blick:  Glädje, hänsyn 

Hälsningsfras: Mindre Glädje, hänsyn 

Kroppsspråk:  Stilla 

Lyssnarskap:  Hävdar och visar förståelse lika 

Samtalstempo: Längre pauser, lågt tempo 

Samtalsuttryck: Personligt och allmänt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Anpassade sig snabbt, sa att han skulle vara ärlig och sa då att de bästa 

och då de dyraste telefonerna inte behövs till vanliga behov 

Bakgrundsinformation: Direkt och konsekvent. Ekonomiexempel med siffror 

Logos: (Se bakgrundsinformation) 

Pathos: Sa att han skulle vara ärlig 
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Kund 2.  25-30 Man Glad, positiv, säker 

Blick:   Glädje, närhet 

Hälsningsfras: Glädje, respekt, hänsyn 

Kroppsspråk:  Stilla 

Lyssnarskap:  Visar förståelse 

Samtalstempo:  Undviker pauser, högt tempo 

Samtalsuttryck: Allmänt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Anpassade snabbt till kundens konkreta stil 

Bakgrundsinformation: Genom frågor 

Logos: Frågor, handlade bara om mobilköpet 

Pathos:- 

Kund 3.  20-25 Kvinna Glad, positiv, osäker 

Blick:  Glädje 

Hälsningsfras: Glädje, närhet, engagemang 

Kroppspråk:  Stilla 

Lyssnarskap:  Hävdar förståelse 

Samtalstempo: Undviker pauser, högt tempo 

Samtalsuttryck: Allmänt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Presenterade kunden för säljare A som då skämtade både för sin egen 

kund, säljare B och dennes kund om att det var så tomt i butiken att man hör en mobil falla. 

Bakgrundsinformation: Exempel 

Logos: (Se bakgrundsinformationen) 

Pathos: En del skratt 

Kund 4.  50-60 Kvinna Stressad, osäker 

Blick: Närhet, engagemang 

Hälsningsfras: Närhet, engagemang 

Kroppspråk: Stilla 

Lyssnarskap: Hävdar förståelse 

Samtalstempo: Längre pauser, lägre tempo 

Samtalsuttryck: Personligt, indirekt 

Uppmärksamhet och välvilja: Framträdde sig som att han visste allt och sa att han kunde ge svar på 

alla hennes funderingar och att det då bara var att komma fram till honom vid disken. 

Bakgrundsinformation: Lugnt och tydligt 

Logos: Förenklande 

Pathos: Visar tydlig förståelse och empati. Berömde henne för att hon tagit sig ut i det höstiga vädret. 

Kund 5.  40-50 Kvinna och man Positiva/negativa, osäkra 

Blick: Glädje, närhet 

Hälsningsfras: Gädje, engagemang 

Kroppsspråk: Uttrycksfullt 

Lyssnarskap: Hävdar förståelse 

Samtalstempo: Undviker pauser, högt tempo 

Samtalsuttryck: Personligt, direkt 

Uppmärksamhet och välvilja: Skulle köpa mobil till dottern och han svarar då snabbt med att fråga om 

de allltså vill ha en billigare och lite enklare modell. Innan de svara sa han att de tecknade ett tvåårs 

abonnemang isåfall men att de kunde få en saldospärr som gör att hon inte kan använda mer än vad 

som är minsta möjliga månadsbelopp. 

Bakgrundsinformation: Snabbt och med mycket förståelse och engagemang 
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Logos: Sa saker som om de vore självklara. Sa att de flesta föräldrar som köper en telefon till sina 

barn brukar lägga till en försäkring på den då alla vet hur lätt det är att något händer. 

Pathos: Förståelse, tog orden ur deras munnar 

 


