
“[...] people usually agree with persons they like” 
     (Chaiken, S., 1980)

VIDENSKABEN BAG
SALGSPSYKOLOGI

SÅDAN SÆLGER DU MERE



FORORD

SPOILER:
 
Da rigtig salgspsykologi (og ikke bare “salgspsykologi”
som buzzword) er et komplekst område, kan det godt
hænde, at nogle områder i e-bogen er detaljerede og
nørdede. 

E-bogen er et sammendrag af et 30 siders langt
videnskabeligt litteratur review, så jeg har prøvet at
skrue mest muligt ned for det nørdede, og i mange
tilfælde kan du bare springe over det lidt mere hardcore,
hvis det bliver for kedeligt.

Det er ikke meningen, at man kan læse den her e-bog
og blive ekspert. Salgspsykologi er et kæmpe teoretisk
område, hvor mange ting skal tages i betragtning. 

I stedet er det her en introduktion til noget af det mest
håndgribelige indenfor salgspsykologi - uden det
begynder at blive fluffy. 
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KAPITEL 1
KOMMUNIKATION & FORSTÅELSE
Hvordan forstår mennesker kommunikation?

Sådan påvirker du andre mennesker.

KAPITEL 2
LIKEABILITY & PERSUASION

3 ting du kan starte med at bruge i dag.

KAPITEL 3
SALGSPSYKOLOGI I PRAKSIS

Den mest effektive måde at implementere det.

KAPITEL 4
IMPLEMENTERING
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INTRO

Har du nogensinde købt et produkt og først 
efterfølgende indset, at du faktisk slet ikke
havde brug for det? Eller måske har du gjort
nogen en tjeneste, selvom du inderst inde
ikke rigtig havde lyst?

Hvis du ikke havde lyst til at købe produktet
eller til at gøre en tjeneste, hvorfor gjorde du
det så? 

‘Persuasion’ er måske svaret.

Den danske oversættelse af persuasion er
“overtalelse” eller “overbevisning”, men vi
føler slet ikke, at det dækker måden, ordet
bruges på, så vi vil fortsætte med at bruge
det engelske ord, persuasion. 
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Du har helt sikkert hørt om persuasion før.

Det er nok dét fænomen inden for
psykologien, der bedst beskriver
funktionerne i salgspsykologi. Derfor er det
også et emne, der er blevet lavet mange
forskningsstudier inden for. 

De fleste vil sandsynligvis gerne være mere
persuasive. Det kunne eksempelvis være
sælgeren, der gerne vil sælge endnu flere
produkter. Sælger han flere produkter, tjener
han flere penge og er mere succesfuld i sit
job.
Men persuasion er ikke kun relevant i en
salgskontekst. 

Det kan også være relevant i en helt
almindelig dagligdagssituation, hvor du
gerne vil have din ven eller din kæreste
til at gøre dig en tjeneste
- hvad er den bedste taktik?

Flere forskningsstudier peger på, at likeability
er din bedste chance for at persuade andre. 

Den tilnærmelsesvise danske oversættelse er
et sted mellem “behagelig”, “elskværdig” og
”sympatisk”. 
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Og netop fordi den danske definition er lidt
fluffy, vil vi fortsat bruge ordet, likeability.
I bund og grund indkapsler begrebet dét at
være en person, som folk kan lide. 

Skal man skære det ud i pap, så betyder det,
at hvis folk kan lide dig, har du langt større
mulighed for at påvirke og/eller overbevise
dem. 

Og nu sidder du jo nok og tænker:
“Jamen Peter, hvordan bliver jeg så likeable?”

Det er der selvfølgelig flere måder, du kan
blive.

Ét endegyldigt svar er dog tæt på umuligt,
og derfor vil jeg ikke prøve at give det.
I stedet vil jeg gennemgå nogle af de
studier, der er lavet inden for
sammenhængen mellem likeability og
persuasion. Den viden kan både give dig
en overordnet forståelse af emnet, men du
vil også få konkrete idéer til, hvordan det
fungerer i praksis. 

Der er dog ingen tvivl: Hvis du er likeable,
er du mere persuasive. 
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Så hvis du gerne vil vide, hvordan du bedre
kommunikerer dine budskaber, hvordan
du sælger mere, eller hvordan du generelt
positionerer dig smartere til at få ting til
at ske, som du gerne vil have dem, så læs
med i denne e-bog, Videnskaben Bag
Salgspsykologi. 
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OG OPLEVE 900% VÆKST?
VIL DU  PRØVE DET I PRAKSIS

Klik her

http://labellessmedia.com/hvad-er-prisen-p-psykologisk-marketing-ebog


KAPITEL 1
KOMMUNIKATION & FORSTÅELSE

For at forstå, hvordan likeability kan gøre dig
mere persuasive, så er vi nødt til først at
kende til nogle helt basale grundprincipper
for, hvordan mennesker forstår og
bearbejder information. Med andre ord:
Hvad sker der i hovedet på vores
målgruppe, når de modtager vores budskab?

Det handler om information processing.

Information processing kan oversættes til
“informationsbearbejdning” på dansk og
dækker over den proces, der sker, når man
modtager, sorterer, kategoriserer, beregner,
mindes og forstår en besked.

Der er primært to typer af information
processing:

- Systematic 
- Heuristic 
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Systematic information processing er en
detaljeret og præcis måde at arbejde med
den information, man har fået.

Det kunne eksempelvis være et komplekst
regnestykke eller dybe, moralske overvejelser
over et valg, du skal til at tage.

Med andre ord, så tænker man meget, og dét
kræver meget mental energi.

Netop derfor sker størstedelen af vores
bearbejdning af budskaber og beskeder som
heuristic information processing.

Vi er biologisk indrettet til at spare mest mulig
energi.

Heuristic information processing bruger
tommelfingerregler og overfladisk forståelse
til at tage hurtige, effektive beslutninger.

Du kan måske huske fra folkeskolen, hvordan
I terpede 1-til-9-tabellerne, og i dag ved du, at
9 gange 9 er lig med 81, uden du behøver at
tænke over det.

Eller måske bliver du spurgt om, hvad du
gerne vil have til aftensmad, hvis du skal vælge
mellem X, Y eller Z. 
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Hvis valget ikke er vigtigt, vil du tage et valg
uden at tænke store tanker. 

Overordnet set så anvender vi mennesker de
forskellige typer af information processing,
når det giver os den største fordel.

Er du eksempelvis dybt involveret i et emne,
eller er der store konsekvenser for dig inden
for en bestemt kontekst?

Så er der stor sandsynlighed for, at du vil
bearbejde informationen systematisk: 
Tænke grundigt over budskaber og være
velovervejet. 

MEN… Det kan også være, at det er din
politiske eller religiøse overbevisning, der er
ved at blive modargumenteret med gode
argumenter, og derfor skifter din
bearbejdning af informationen til heuristisk
og overfladisk.

I sådan et tilfælde vil du være blevet ramt af
det, vi kalder confirmation bias
- en bekræftelse af det, du tror mest på,
på baggrund af mangelfuld indsamling af
information.
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”Så er det systematic eller heuristic
information processing, der er skyld i, at vi fejl-
konkluderer?” spørger du måske nu.

Og jeg forstår godt forvirringen. Store dele af 
litteraturen siger nemlig, at det heuristics der
er skyld i, at vi som mennesker nogle gange
tager valg, der ikke er rationelle.

Og selv samme litteratur siger også, at det er
de heuristics, man kan udnytte i
adfærdsdesign.

Og det er rigtigt. Det kan man.
Men tingene er sjældent sort-hvid. Og faktisk
viser det sig, at systematic information
processing også kan lede til irrationelle valg.
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ROAS OP PÅ 7?
VIL DU BANKE DIN

Ja, tak

http://labellessmedia.com/hvad-er-prisen-p-psykologisk-marketing-ebog


KAPITEL 2
LIKEABILITY & PERSUASION

Mange videnskabelige studier har bevist,
at likeability spiller en essentiel rolle, når det
kommer til persuasion.

Indenfor dette felt har det især været source
likeability, der har spillet en rolle. Det handler
altså om personen, der formidler budskabet
og ikke budskabet i sig selv.

Og det, må man jo sige, er heldigt.
For det betyder nemlig, at du kan gøre et
utiltalende budskab langt mere tiltalende,
hvis blot DU er likeable. 

I et af studierne findes en definition, jeg selv
har arbejdet med i mine forskningsprojekter:

Source likeability can be defined as an
attitude or as an “[...] affective evaluation
(likability) [that] is linked to an object (the
source).”
(Roskos-Ewoldsen, 1992).
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Hvordan er likeability så påvist?

Et eksempel kunne bl.a. være et eksperiment
fra 2014, hvor 87 studerende blev inddelt i to
grupper og eksponeret for enten en likeable
eller en unlikeable lærer.
Den likeable lærer gav udtryk for sin
begejstring ved at arbejde med unge
mennesker, mens den unlikeable lærer gav
udtryk for sin lettere foragt.

Lærerne skulle efterfølgende overbevise
eleverne om at indføre udvidet eksamen
(altså, mere arbejde for de studerende).

Resultatet var, at både de studerendes
vurdering af og tilbøjelighed til at
foretrække udvidet eksamen steg, når det
blev præsenteret af den likeable lærer. 

Når det kommer til videnskab, er det
sjældent alle, der er enige (hvorfor
jeg heller ikke kan give et endegyldigt svar
på, hvordan man bliver likeable). 

Og i stedet for at forvirre dig fremlægger jeg
det, der er bredest  enighed om.
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Og overordnet set er der stor enighed om, at
likeability påvirker effekten af persuasion.

Som du måske kan gætte efter at have læst
kapitel 1, så er der til gengæld uenighed om,
hvorvidt effekten af likeability skyldes heuristic
eller systematic information processing.

I sidste ende handler det nok i større grad om,
hvornår effekten er forårsaget af den ene eller
den anden type af information processing.

Det betyder dog ikke det store for sælgere
og marketingsfolk i praksis. 
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VÆKST-EVENTYR I DAG?
ER DU KLAR TIL AT STARTE DIT

SE PRIS

http://labellessmedia.com/hvad-er-prisen-p-psykologisk-marketing-ebog


KAPITEL 3
SALGSPSYKOLOGI I PRAKSIS

I praksis er der to vigtige punkter at have
styr på:

1.  Du ved, likeability virker.
2.  Du ved, hvordan du bliver opfattet som 
  likeable.

Vi er kommet til punkt 2 nu (YES!).

Forskning indenfor persuasion har
traditionelt set udforsket mere end bare
likeability.

Men når studierne holdes op mod
hinanden, er der en klar tendens til, at
likeability er det mest kraftfulde element af
den simple grund, at de andre begreber er
tæt forbundet med likeability.

Så hvordan bliver man likeable?
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ATTRACTIVENESS

Det er påvist, at hvis afsenderen af et
budskab er attraktiv (enten fysisk eller
vedkommendes personlighed), så er man
generelt mere tilbøjelig til at give dem ret.

Det er svært at skelne mellem en attraktiv
personlighed og likeability, men begge dele
inkluderer, at man er varm og venlig i sin
måde at være på.
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SIMILARITY

De fleste mennesker har oplevet at have
noget tilfælles med en anden person.
Om det er det samme navn, fødselsdag,
samme værdier eller lignende.

Og dét at være ens, skaber likeability.

Der er simpelthen større sandsynlighed for,
at du bedre kan lide en person, der er similar
på både overfladiske og dybere personlige
områder.

Derfor er det vigtigt at kommunikere de
ligheder, du har med en person, du gerne
vil påvirke. 
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CREDIBILITY

Credibility har i sig selv en persuasive
effekt. Hvis man fremstår credible, har man
større indflydelse på forbrugeren.

Som med de to andre elementer, er det også
her svært at adskille credibility og likeability.

Det er som med hønen og ægget: Hvis
man er credible, er man mere likeable.
Hvis man er likeable, virker man mere 
credible.

Ikke desto mindre er pointen, at du skal
fremstå troværdig.
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Hvorfor virker det at være attractive, similar,
credible eller likeable?

Det kan forklares med begrebet, attribution
theory: Mennesker bruger den information,
de har tilgængelig, til at forklare handlinger
og sammenhænge.

Så hvis du fremstår likeable, similar eller
credible (hvilket er positive træk), så må det,
du siger, også være rigtigt (en positiv
reaktion).

Når det udpensles på den her måde, kan det
virke banalt, men det er et fænomen, der er
blevet videnskabeligt dokumenteret flere
gange.
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LAD OS SKABE VÆKST SAMMEN
IMPLEMENTER VORES VIDEN

SE MERE

http://labellessmedia.com/hvad-er-prisen-p-psykologisk-marketing-ebog


KAPITEL 4
IMPLEMENTERING

Hvordan implementerer du alt det her?

Du skal starte med at have en kanal. Er du
eksempelvis sælger i detail, er din kanal
‘fysisk interaktion’, og det er her
kommunikationen sker. Dét scenarie er
egentlig ret ligetil.

Arbejder du derimod digitalt, skal du vælge
en af de digitale platforme, der findes.
Og så er næste step, at du skal vælge det
format, du vil kommunikere i. 

Optimalt set bruger du både tekst, billede,
lyd og video, men videnskabeligt set fungerer
alle formater ikke på samme vilkår. 

Mange platformene favoriserer video, og
man skulle næsten tro, at de har haft
psykologer ind over den beslutning
(mon ikke også de har).
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Video er nemlig dokumenteret til at være
det mest engagerende format, der fanger
og bibeholder opmærksomheden.

Det betyder, at hvis du ér likeable, så vil du
have langt større indflydelse på videoformat,
end du vil have på nogle af de andre formater.

Der er mange grunde til, at det er sådan, men
du giver bl.a. forbrugeren et mere tydeligt
billede af, hvem du er. 

Men hvis du ikke er en likeable person, bør du
måske holde dig til tekst…

Så kan du altid starte på video senere, når du
har implementeret nogle af de ting, jeg har
præsenteret i denne e-bog.
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MED MARKETING I DIN VIRKSOMHED?

DETTE VAR KUN EN BRØKDEL AF
VORES PSYKOLOGISKE VIDEN. FIND UD AF MERE:

SKAL DER SIDDE EN PSYKOLOG

Klik her

http://labellessmedia.com/hvad-er-prisen-p-psykologisk-marketing-ebog


TAKEAWAY
OG HVAD SÅ?

Og hvad skal du bruge den her viden til?

Måske synes du, det virker banalt. Så er det
heldigt for mig, at e-bogen ikke indeholder
min personlige holdning, men i stedet viden
fra forskning.

Måske ér du allerede likeable eller har andre,
mere konkrete salgs- og marketing taktikker.
Jeg tror dog på, at man er nødt til at vide,
hvorfor noget fungerer, hvis man vil forbedre
det.

Det er lige meget, om du sidder med marke-
ting, salg eller kundeservice, så prøver du i 
sidste ende at sælge dine overbevisninger.

Hvis du prøver at implementere likeability,
så vend endelig tilbage, og fortæl hvordan
det gik - og så kan vi også tage en snak om
flere konkrete tilgange til likeability. 
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Tlf.: 60678708 | www.labellessmedia.com | Peter@labellessmedia.com

PSYKOLOGISK MARKETING
I PRAKSIS

”Vi oplevede en ROAS på 92, ROAS på 72 og ROAS
på 71 med vores video content fra Labelless Media”

”Vi er vækstet 900% gennem vores samarbejde
med Labelless Media, og vi har en stabil ROAS på 18”

”På blot halvandet år med video content fra Labelless
Media er vi gået fra en årsomsætning på 8 millioner
til knap 100 millioner om året”



Klik her

Tlf.: 60678708 | www.labellessmedia.com | Peter@labellessmedia.com

SKAL DU VÆRE VORES NÆSTE

SUCCES CASE?
For hver time der går, hvor du ikke kontakter os,
er der risiko for, at din konkurrent gør det.

Tag lige 5 sekunder til at være ærlig overfor dig selv:

1) Vil du helst konkurrere med den ROAS maskine,
vi skaber?
2) Eller vil du hellere spille på hold med den?

Jeg ved godt, hvad mit svar er.
Især når det er en investering i virksomheden, der
har positiv ROI.

Du kan hente vores absurd billige priser her:

http://labellessmedia.com/hvad-er-prisen-p-psykologisk-marketing-ebog
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