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Sammanfattning 

      

Titel: Kan en köpmäklare påverka försäljningspriset? - En experimentell studie av en 

köpmäklares inverkan på försäljningspriset i en prisförhandling 

 

Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Rebecka Schelander och Veronica Pettersson  

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2017-05-30 

 

Syfte: Syftet med den här studien är att utifrån tidigare forskning ge ett bidrag till 

förståelsen för hur försäljningspriset påverkas när en köpmäklare finns representerad i 

en prisförhandling.  

 

Metod: Studien är experimentell. Forskningsansatsen utgår från ett deduktivt synsätt 

med en ontologisk inriktning, och är av explanativ art. Studien är genomförd via ett 

experiment med 48 stycken simulerade förhandlingar. Givna objekt och givna 

referenspunkter gavs inför varje enskild förhandling, metodiskt kallade försök. En 

kontrollgrupp och en experimentgrupp användes för att säkerställa den oberoende 

variabelns påverkan på den beroende variabeln. Den beroende variabeln likställs med 

försäljningspriset och den oberoende variabeln med köpmäklarens inverkan. Den 

procentuella ökningen från utgångspris till försäljningspris i kontrollgruppen ställdes 

mot den procentuella ökningen från utgångspris till försäljningspris i 

experimentgruppen för att urskilja köpmäklares representation i prisförhandlingen. 

Vidare avser forskningsdesignen att korroborera en tidigare studie gjord av Sahin et al. 

(2013) genom att utveckla och anpassa Sahins et al. (2013) forskningsdesign. En 

nollhypotes har skapats i avseende att testa den alternativa hypotesen.  

 

Resultat och analys: Studiens empiriska resultat anses vara icke signifikant och det kan 

därmed inte fastställas att en köpmäklares representation i en prisförhandling har en 

påverkan på försäljningspriset. Således indikerar experimentets genererade värden att en 



 

 

köpmäklare kan ha en viss påverkan på försäljningspriset, men skillnaden mellan 

kontrollgrupp- och experimentgrupp anses för liten för att resultatet ska kunna anses 

vara statistiskt signifikant. Detta innebär att en korroborering inte kan anses vara 

genomförd, utan en falsifiering torde vara ett mer passande begrepp. Vidare kan således 

inte tidigare forskning stödjas på området. 

 

Förslag till vidare forskning: Då den experimentella studien visar en indikation på en 

representerad köpmäklares påverkan på försäljningspriset torde en studie i större 

omfattning och skala resultera i en statistiskt signifikant påverkan och därmed förankra 

ytterligare en forskningsteori. Ett bredare urval i fortsatta studier torde även öka 

studiens generaliserbarhet. Vidare visar teorigenomgången att en studie av denna art är 

betydelsefull för forskningsområdet. 

 

Uppsatsens bidrag: Arbetets bidrag är att öka förståelsen för köpmäklarens 

representation i en prisförhandling och dess inverkan på försäljningspriset. Vidare 

bidrar arbetet med en meta-studie på forskningsområdet och utifrån arbetets empiriska 

resultat samt tidigare forskning, kan en viss skepsism riktas mot den amerikanska 

forskningen. Studien ställer en representerad köpmäklare mot avsaknaden av en 

representerad köpmäklare och fyller därmed det forskningsgap som presenteras. Vidare 

kan en falsifiering av studien gjord av Sahin et al. (2013) konstateras då det empiriska 

resultatet inte kan anses vara statiskt signifikant och ett tillägg i debatten om 

problematiken kring replikering kan således också göras.  

 

Nyckelord: Köpmäklare, Mäklare, Förhandling, Traditionell ersättningsstruktur, 

Alternativ ersättningsstruktur, Experiment 

     

    

   

   

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

      

Title: Can a buyer broker affect the selling price? - An experimental study of a buyer 

brokers effect on the selling price in a price negotiation  

    

Level: Final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration 

 

Author: Rebecka Schelander och Veronica Pettersson 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2017-05-30 

 

Aim: The purpose of this study is, based on previous research, contribute to the 

understanding of how the sales price is affected when a buyer broker is represented in a 

price negotiation. 

 

Method: The study is experimental. The research effort is based on a deductive 

approach with an ontological orientation and by an explanatory nature. The study was 

conducted through an experiment with 48 simulated negotiations. Given objects and 

given reference points were given for each individual negotiation, methodically called 

attempts. A control group and an experiment group were used to ensure the independent 

variable's influence on the dependent variable. The dependent variable is equal to the 

selling price and the insufficient variable with the effect of the buyer's agent. The 

percentage increase from the starting price to the selling price of the control group was 

set against the percentage increase from the starting price to the selling price in the 

experimental group to distinguish the sales representatives' representation in the price 

negotiation. Furthermore, the research design relates to corroborating a previous study 

by Sahin et al. (2013) by developing and adapting Sahins et al. (2013) research design.  

A zero hypothesis has been created for testing the alternative hypothesis. 

 

Result & Conclusion: The empirical results of the study are considered to be non-

significant and it can not therefore be established that a buyer broker’s representation in 

a price negotiation has an effect on the selling price. Thus, the generated values of the 



 

 

experiment indicate that a buyer broker may have a certain effect on the selling price, 

but the difference between the control group and the experiment group is considered too 

small to make the result statistically significant. This means that a corroboration can not 

be considered complete, and a falsification would be a more appropriate term. 

Furthermore, earlier research can not be supported in this area. 

 

Further research: As the experimental study shows an indication of the effect of a 

representative buyer broker’s effect on the selling price, a study to a greater extent and 

scale would result in a statistical significance impact and thus anchore a further research 

theory. A wider selection in further studies would also increase the generalization of the 

study. Furthermore, the theory review shows that a study of this nature is important for 

the research area. 

 

Contribution of the thesis: The contribution of the work is to increase the 

understanding of the buyer broker’s representation in a price negotiation and its impact 

on the selling price. Furthermore, the work contributes with a meta-study in the field of 

research and based on the empirical results of the work and previous research, some 

skepticism can be directed towards the American research. The study places a buyer 

broker against the absence of a buyer broker and thus completes the research gap 

presented. Furthermore, a falsification of the study made by Sahin et al. (2013) is noted 

as empirical results can not be considered statistically significant and thus an addition to 

the debate on the problem of replication can also be done. 

 

Key word:  Buyer broker, Broker, Negotiation, Traditional comission structure, 

Alternative comission structure, Experiment 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Den traditionella strukturen i en bostadsaffär är att mäklaren ses som en agent till säljaren och 

mäklarens åtaganden ligger gentemot säljaren. Det vanligaste arrangemanget är att en säljare ingår 

kontrakt med en mäklare för att sälja sin egendom och säljaren betalar mäklaren en ersättning vid 

försäljning, generellt i form av en procentsats av försäljningspriset (Miceli, Pancak & Sirmans, 

2000, s.32-33; Black & Nourse, 1995, s.87). I den traditionella strukturen ska mäklaren juridiskt 

sett se till säljarens ekonomiska intresse, men utvecklingen inom branschen de senaste åren har 

gjort att mäklarens roll blivit “luddig” och otydlig. Detta kan bero på flera saker, som nya krav från 

säljare och köpare i branschen, kundens ökade förståelse för mäklartjänsten eller mäklarnas 

förändrade ansvar. Mäklaren kan inte längre förväntas att bara se till säljarens intressen, utan 

förväntas se till båda parters intressen (Elder, Zumpano & Baryla, 2000, s.341). 

      

Miceli et al. (2000, s.33) menar att detta är någonting som skapar problem i relationen mellan 

parterna, och köparen, som inte representeras juridiskt av mäklaren, blir underrepresenterad. Sahin, 

Sirmans och Yavas (2013, s.265) menar vidare att en intressekonflikt uppstår när mäklaren även ska 

skydda köparens intressen då en agent till köparen bör verka för ett lägre försäljningspris, och inte 

ett högre. Om mäklarens ersättning traditionellt sett är en stigande, inte en fallande, funktion av 

försäljningspriset kan en mäklare inte se till en köpares intresse i en transaktion då ersättningen ökar 

vid ett högre försäljningspris. Detta strider mot köparens ekonomiska intresse.  

 

Marsch och Zumpano (1988, s.160) diskuterade redan år 1988 att mäklaren “idag behöver ökad 

kunskap kring de tjänster denne förmedlar och en djupare förståelse för sitt eget ansvar gentemot 

köpare och säljare”. Även Miceli et al. (2000, s.31) lade år 2000 fram att det fanns en osäkerhet 

mellan köpare, säljare och mäklare kring respektive parts lagliga uppgift gentemot varandra, och 

enligt Sahin et al. (2013, s.265) lyfte National Association of Realtors (NAR) fram denna 

problematik redan år 1993. Vidare drog Miceli et al. (2000, s.39) år 2000 slutsatsen att om köpare 

och säljare skulle tillåtas skriva avtal med en representant som enbart ser till partens intresse, skulle 

marknaden bli mer effektiv. Branschen skulle då kunna skilja på mäklarens funktioner.  

 

Vidare uttrycker Bajtelsmit och Worzala (1997, s.66) i sin forskning att en mäklare inte bör vara en 

agent för både köparen och säljaren i en transaktion. Även National Association of Realtors (NAR) 



HÖGSKOLAN I GÄVLE  REBECKA SCHELANDER 

                                                                                                                  VERONICA PETTERSSON 

 

 2 

har uttryckt en avrådan från att mäklaren ska representera båda parter med anledning av att 

mäklaren hamnar i en svår roll i förhandlingen och detta möjliggör för intressekonflikt i 

transaktionen. 

      

1.2 Problemformulering 

Elder et al. (2000, s.337) menar att utvecklingen i branschen har uppmuntrat till nya konstellationer 

av kontrakt där den största utvecklingen är ökningen gällande köparens användning av en egen 

representant. Benjamin, Jud och Sirmans (2009, s.621) menar att nyare rättsfall i frågan indikerar att 

mäklaren också ska skydda köparens intressen, något som hamnar i konflikt med mäklarens 

traditionella funktion som en agent för säljaren. Vidare menar Bajtelsmit och Worzala (2009, s.66) 

att det råder förvirring kring en mäklares obligation gällande utdelning och kostnader gentemot 

parterna i en fastighetstransaktion. Baryla och Zumpano (2009, s.1-2) menar att nettovinster kan 

genereras i form av lägre transaktions- och informationskostnader, samt att söktiden för köparen 

kan minska om köparen också anlitar en mäklare, en så kallad köpmäklare. Bajtelsmit och Worzala 

(2009, s.65) anser också att det finns en problematik kring parternas roller och juridiska åtaganden, 

och föreslår således också att problematiken kan lösas genom användandet av en köpmäklare, 

eftersom att båda parter då får en egen representant i transaktionen. De extra kostnaderna som 

uppstår vid anlitandet av en köpmäklare vägs upp av fördelarna. Elder et al. (2000, s.341-342) 

diskuterar också att användandet av en köpmäklare gör processen mindre tidskrävande och köparen 

spar tid då köpmäklaren endast ser till köparens intressen. 

 

Som ovan framställt kan en så kallad köpmäklare vara lösningen på den intressekonflikt som kan 

uppstå när en mäklare agerar agent åt båda parter i en transaktion. Dock finns det en pågående 

diskussion inom forskningen på området huruvida den aktuella ersättningsstrukturen för mäklarens 

provision kan äventyra trovärdigheten hos köpmäklaren. Zietz och Newsome (2009, s.245) lägger 

fram att det finns ett problem för marknadssegmentet som behandlar köpmäklare och dess 

ersättning; på grund av hur strukturen för ersättningen ser ut agerar inte köpmäklaren för kundens 

bästa intresse. Om säljarens mäklare förhandlar om sin ersättning med säljaren och får tillstånd att 

genom Multiple Listing Service (MLS) värva andra mäklare (“köpmäklare”) till uppdraget och dela 

provisionen med dem kan en intressekonflikt hos köpmäklaren uppstå. Värvas köpmäklaren via 

Multiple Listing Service (MLS) utbetalas köpmäklarens ersättning från säljaren i transaktionen. 

Detta är någonting som bidrar till en intresse- och förtroendeproblematik. Zietz och Newsome 
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(2009, s.245) diskuterar i sin forskning om köpmäklarens intresse gynnar kundens bästa intresse 

eller köpmäklarens egna ekonomiska vinning.  

 

Sahin et al. (2013, s.265) menar vidare att om en mäklare idag rent juridiskt får verka för köparens 

intresse, får mäklaren fortfarande en stigande ersättning från försäljningspriset. Denna fundamentala 

problematik har lett Sahin et al. (2013) till att arbeta fram en alternativ ersättningsstruktur till den 

som traditionellt idag används när en köpare anlitar en egen representant. I den alternativa 

ersättningsstrukturen är den totala ersättningen mäklarna emellan ett fast belopp. Köpmäklaren får 

mellanskillnaden mellan det fasta beloppet och den procentuella ersättning som säljarens mäklare 

får vid en försäljning. Detta innebär att köpmäklarens ersättning är en fallande funktion av 

försäljningspriset och inte en stigande. Intressekonflikter undviks och den alternativa strukturen ger 

ett bättre incitament för köparens mäklare att förhandla fram ett lägre försäljningspris och därmed 

se till kundens bästa intresse. 

      

Med bakgrund av den nuvarande intressekonflikten i branschen gällande en mäklares splittrade 

juridiska åtaganden och köparnas underrepresentation i en transaktion är det intressant att vidare 

undersöka en köpmäklares representation i en prisförhandling. Tidigare forskning på området som 

behandlar en köpmäklares representation behandlar den amerikanska marknaden och anger 

olikriktade resultat, vilket gör det intressant att ta en studie till Sverige med syfte att korroborera 

tidigare forskning vars resultat riktas mot att en representerad köpmäklare har en påverkan på 

försäljningspriset. Vidare är det intressant att beakta de ogynsamma faktorer i branschen som 

redogjorts för ovan.  

 

Därför avser den här studien att forska vidare inom området, och ta forskningen från USA till 

Sverige. Det åligger skillnader mellan Sveriges lagstiftning och den etiska kod som reglerar den 

amerikanska marknaden. Sveriges lagstiftning regleras av Fastighetsmäklarlagen (FML) och den 

etiska kod som reglerar marknaden i USA regleras av National Association of Realtors (NAR). 

Dessa skillnader finns redogjorda för i appendix 7.2.  

 

Vidare avser den här studien att ställa en representerad köpmäklare i relation till avsaknaden av en 

representerad köpmäklare, med den alternativa ersättningsstrukturen som en central variabel.  

Tidigare forskning på området har endast studerat detta med den traditionella ersättningsstrukturen 

som en central variabel, vilket således gör att studien avser att fylla det forskningsgap som finns 
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gällande en köpmäklares representation i relation till avsaknaden av en köpmäklare, med en 

alternativ ersättningsstruktur som en central variabel.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att utifrån tidigare forskning ge ett bidrag till förståelsen för hur 

försäljningspriset påverkas när en köpmäklare finns representerad i en prisförhandling.  

 

1.4 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss från andra länder än Sverige gällande experimentets utförande. 

Teorigenomgången är avgränsad till USA med anledning av att tidigare publicerad forskning på 

området endast återfinns i USA och på den amerikanska marknaden. Vi har även valt att begränsa 

oss från andra branscher än Fastighetsmäklarbranschen. Vidare har vi valt att avgränsa oss från 

forskning om fastighetsbranschen i stort, och avgränsat oss mot den forskningsgren som i första 

hand kan anses experimentell och i andra hand studerar den intressekonflikt som återges i 

bakgrunden. Vidare har vi begränsat oss från forskning om förhandling som inte berör den typ av 

prisförhandling som simuleras i studiens experiment. Ytterligare en avgränsning från att studera 

köpmäklarens påverkan på en köpares söktid har gjorts, någonting som återfinns i forskning av 

Baryla och Zumpano (2009). Vidare begränsar vi oss från att använda den traditionella 

ersättningsstrukturen och avgränsar oss mot en alternativ ersättningsstruktur som återfinns i 

forskning av Yavas och Colwell (1999) och Sahin et al. (2013). Avgränsningen ligger i att ställa 

representationen av en köpmäklare i relation till avsaknaden av en representerad köpmäklare, vilket 

medför att en avgränsning från den traditionella ersättningsstrukturen görs. Avslutningsvis råder en 

avgränsning mot att korroborera en tidigare studie av Sahin et al. (2013).   

 

1.5 Disposition 

I det inledande avsnittet ovan finns en redogörelse för problematiken i branschen gällande 

intressekonflikter, ersättningsstruktursproblematik och förtroendeproblematik mellan parterna i en 

bostadsaffär samt fördelarna med anlitandet av en köpmäklare och hur det kan möjliggöra för en 

minskad intressekonflikt. Därefter avser teorigenomgången att ge en djupgående inblick och 

genomgång av den problematik och konflikt som tidigare forskning menar påverkar parterna i en 

transaktion. Ytterligare redogörs det för forskning kring hur en tredje part påverkar en förhandling. 

Teorigenomgången avslutas med en redogörelse för de hypoteser som studien avser att testa. 
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I efterföljande del presenteras metodvalet ingående för den experimentella studien. I metodkapitlet 

förklaras och definieras den studie som den experimentella studien avser att replikera genom att 

utveckla, anpassa och vidare även korroborera. Vidare förklaras forskningsansats, forskningsdesign, 

experimentet, korroborering, variabler, urval, datainsamlingsmetod, procedur, kvalitetskriterier och 

dataanalyseringsmetod. Fortsättningsvis diskuteras metodkritik. I delen som följer presenteras 

studiens empiriska resultat utifrån T-test, Variansanalys och Regressionsanalys. Vidare redogörs en 

fördelning av experimentets deltagare. 

 

Den data som experimentet genererat presenteras i form av diagram och grafer designade i Excel 

och analyser framtagna i det statistiska datorprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Därefter följer 

analyser av det resultat som presenteras i kapitlet. 

 

Avslutningsvis framförs och lyfts en diskussion kring de empiriska resultaten och studiens 

utformning. Detta för att tydliggöra de analyser som återfinns i tidigare kapitel. Vidare avslutas 

diskussionen med en slutdiskussion där uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag framförs 

tillsammans med förslag till vidare forskning.  

 

Slutligen återfinns en Begreppsordlista i appendix 7.1 i syfte att tydliggöra begrepp och fenomen 

som tas upp i uppsatsen. Vidare hittas en sammanställning i appendix 7.2 över skillnaderna mellan 

den etiska kod som reglerar marknaden i USA och Fastighetsmäklarlagen som reglerar marknaden i 

Sverige. Appendix 7.3 innehåller vidare de instruktioner som deltagarna i experimentet 

tillhandahållits, och i appendix 7.4 återfinns en förteckning över antal bud som varje försök 

genererade.  

 

 

Figur 1. Disposition över studien (Egen) 
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2. Teorigenomgång 

 

2.1 Köpmäklarens inverkan 

2.1.1 Traditionell ersättningsstruktur 

I USA regleras marknaden av Multiple Listing Service (MLS) som i sin tur således regleras av 

National Association of Realtors (NAR). MLS är i grunden konstruerat som att alla underagenter i 

en bostadsaffär juridiskt behandlas som underagenter till säljaren. Generellt medför detta att alla 

mäklare eller agenter i en försäljning juridiskt torde se till säljarens ekonomiska intresse vid en 

transaktion. Som nämnt i ovanstående kapitel lyfte NAR denna problematik med intressekonflikt 

och mäklarens representation i en transaktion redan år 1993. Resultatet av det är att idag kan en 

agent till köparen juridiskt se till sin klients ekonomiska intresse, men får generellt sett fortfarande 

betalt från säljaren vid en försäljning (Sahin et al. 2013, s.265). Den traditionella strukturen är 

således designad att köparens agent, köpmäklaren, i en transaktion får ersättning från säljaren, 

eftersom att transaktionen går under MLS. Vidare menar Sahin et al. (2013, s.267) att 

ersättningsstrukturen och ersättningen till köpmäklaren från säljaren vanligtvis är en stigande 

funktion av försäljningspriset. 

      

Miceli, Pancak och Sirmans (2007, s.2) menar att den traditionella ersättningsstrukturen där 

köpmäklaren får betalt från säljaren är föråldrad. Detta beror enligt Miceli et al. (2007, s.2) delvis 

på den förändring som skett i förhandlingsstadiet i bostadstransaktionerna de senaste åren, och den 

utveckling som lett till att köpmäklaren idag juridiskt har rätt att representera köparen i en 

transaktion.  

 

2.1.2 Intressekonflikt 

Redan år 1999 tog Yavas och Colwell (1999, s.260) upp problemet med att en köpmäklare i en 

transaktion juridiskt sett var en underagent till säljaren då köpmäklaren fick ersättning från säljaren 

vid en affär. Detta menade Yavas och Colwell (1999, s.260) bidrog till en förskjutning av 

köpmäklarens incitament i affären då köpmäklarens ekonomiska intressen hamnar i en 

intressekonflikt med köparens ekonomiska intressen. Eftersom köpmäklarens ersättning kom från 

säljaren torde köpmäklaren arbeta för att försäljningspriset skulle bli så högt som möjligt och 

köparens torde således ha ett intresse i att försäljningspriset skulle bli så lågt som möjligt.  
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Sahin et al. (2013, s.267) och Miceli et al. (2007, s.15) menar att intressekonflikten fortfarande är 

aktuell. Miceli et al. (2007, s.15) förklarar således att köpmäklaren i matchningsfasen för en 

försäljning kan verka för köparens intressen, men att köpmäklarens intresse induceras att ändras när 

affären går in i förhandlings- och transaktionsfasen då ersättningen är en stigande funktion av 

försäljningspriset och vanligtvis betalas ut av säljaren. Detta begränsar således köpmäklarens 

agerande. Miceli et al. (2007, s.17) menar utifrån detta att utdelningen i form av en procentuell 

ersättning bidrar och har bidragit till en intressekonflikt i branschen och mellan transaktionens 

parter, då köpmäklarens ersättningsstruktur står i tydlig konflikt med klientens ekonomiska intresse. 

 

2.1.3 Köpmäklarens prispåverkan  

Nedanstående redogörelse visar på att forskningen om en köpmäklares påverkan på 

försäljningspriset är olikriktad.  

 

Bajtelsmit och Worzala (2009, s.65) menar att anlitandet av en köpmäklare till en transaktion där 

båda parter således har en representant leder till högre nettokostnader och ett lägre försäljningspris 

gentemot användandet av traditionella mäklararrangemang. Faktorerna som bidrar till denna slutsats 

menar Bajtelsmit och Worzala (2009, s.65) är marknadsförhållanden, parternas relativa 

förhandlingsstyrka, ersättningsstruktur och avslöjande av köpmäklarens status.  

 

Vidare har Sahin et al. (2013) studerat en köpmäklares representation med en alternativ 

ersättningsstruktur i förhållande till den traditionella ersättningsstrukturen. Sahin et al. (2013) 

uppvisar ett resultat som indikerar på att en köpmäklares representation har en påverkan på 

försäljningspriset. Dock kan denna påverkan endast påvisas när den alternativa 

ersättningsstrukturen är central. En mer ingående teori om strukturen återfinns i nedanstående 

kapitel.  

 

I relation till Bajtelsmit och Worzala (2009, s.65), samt Sahin et al. (2013) menar Elder et al. (2000, 

s.338)  och Yavas et al. (2001 s.252)  att en köpmäklare i större utsträckning inte bidrar till ett lägre 

försäljningspris än vad vanliga mäklararrangemang gör. Studien som Elder et al. (2000, s.338) 

utfört baseras på försäljningar från året 1996, där den traditionella ersättningsstrukturen har varit 

central, vilket även är den ersättningsstruktur som behandlas i studien gjord av Yavas et al. (2001).   
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2.2 Alternativ ersättningsstruktur i replikerad studie 

Den alternativa ersättningsstrukturen som utreds i studien av Sahin et al. (2013) är en alternativ 

ersättningsstruktur där köpmäklaren, i kontrast mot den vanligt förekommande strukturen, erhåller 

ersättning i procent från köparen. Den totala ersättningen för mäklaren och köpmäklaren är ett 

förutbestämt fast belopp som är oberoende av försäljningspriset. Mäklaren i transaktionen 

tillhandahålls en förutbestämd procent av försäljningspriset varav köpmäklarens således förses med 

resterande mellanskillnad upp till det förutbestämda fasta beloppet.  

 

 

Figur 2. Alternativ ersättningsstruktur (Egen) 

 

Sahin et al. (2013) betonar att i den alternativa ersättningsstrukturen är köpmäklarens ersättning 

således en fallande funktion av försäljningspriset, då köpmäklarens erhållna ersättning minskar när 

mäklarens ersättning i transaktionen ökar. Köpmäklarens ersättning står i direkt relation till 

försäljningspriset, men ersättningen blir med ovan visade formel en fallande funktion. Den 

alternativa ersättningsstrukturen som används av Sahin et al. (2013) kommer ursprungligen från en 

studie gjord av Yavas och Colwell (1999). Yavas och Colwell (1999, s.260) är noga med att belysa 

att ersättningsstrukturen säkerställer att ersättningen till mäklaren och köpmäklaren anpassas till rätt 

funktion av försäljningspriset. 

 

2.3 Förhandling  

 

2.3.1 Definition av förhandling 

Förhandling kan beskrivas som en symbolisk kommunikation mellan två eller fler parter som syftar 

till att nå en överenskommelse i en fråga där det finns initiala skillnader i parternas preferenser 

(Kimmel, Pruitt, Magenau, Konar-Goldband & Carnevale, 1980 s.9)  

 

Caputo (2013, s.256) menar att förhandlingsteori av normativ karaktär uppstår genom en syntes 

mellan ekonomiska-matematiska tillvägagångssätt och socialpsykologiska tillvägagångssätt. Enligt 
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Cyert och March, 1963; Simon, 1957 (citerad i Caputo, 2013 s.257) innebär förhandlingsteori att 

aktörer i en förhandling inte är helt rationella och har kognitiva och emotionella begränsningar. 

Vidare har aktörerna, enligt Lax och Sebenius, 1986 (citerad i Caputo, 2013 s.257) inte kunskap om 

motpartens möjliga intressen och beteenden. Pruitt, 1981 och Raiffa, 1982 (citerad i Caputo, 2013 

s.257) menar att förhandling kan ses som en gemensam beslutsprocess mellan två eller flera av 

varandra beroende parter som vardera har intressen och preferenser som står i konflikt till varandra.  

 

Carnevale och Pruitt (1992, s.536) menar att en förhandling kan resultera i fyra möjliga utgångar; 

Ingen överenskommelse, vinst för ena parten, en kompromiss där en medelväg förbinder parternas 

första bud och en överenskommelse där båda parter når en högre gemensam vinning än med en 

kompromiss (“win-win”). Carnevale och Pruitt (1992, s.536) hävdar att sådana överenskommelser 

(“win-win”) generellt är mer långvariga och mer välgörande för relationen mellan parterna än enkla 

kompromisser. 

 

2.3.2 Hur påverkas förhandling av tredje part 

I en förhandling kan det ibland vara svårt att nå en överenskommelse som passar båda parter och i 

en förhandlingsfas kan det finnas scenarion där en tredje oberoende part kan behövas för att 

parterna i förhandlingen ska nå en överenskommelse (Caputo, 2016 s.4304).  

 

Bazerman, Neale, Valley, Zajac och Kim (1992, s.57) skriver att en oberoende part i en förhandling 

med syfte att underlätta förhandlingen och hjälpa de bestridande parterna att nå en 

överenskommelse kan ses som en medlare i sammanhanget. Eventuell ersättning till medlaren är i 

de situationerna traditionellt oberoende av förhandlingens utgång. Kolb, 1983; Neale och 

Bazerman, 1991 (citerad i Bazerman et al., 1992 s.57) menar att om parterna hamnar i en situation 

där de är oförmögna att nå en överenskommelse kan medlaren ta en aktiv roll i förhandlingen. 

Medlarens roll blir således att sätta press på parterna, bistå med att kanalisera kommunikationen 

mellan parterna, låta parterna behålla sin värdighet, övertala och övertyga parterna mot en 

överenskommelse samt se till att parterna i förhandlingen ser förhandlingssituationen från andra 

perspektiv. 

 

En förhandling kan också kompletteras av en tredje involverad part med ett egenintresse i affären. 

Bazerman et al. (1992, s.58) menar att i en förhandling där den tredje parten har ett egenintressen 

blir försäljningspriset högre än om förhandlingen sker utan inblandningen av en tredje part eller en 
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tredje part utan egenintresse i affären. Vidare menar Bazerman et al. (1992, s.58) att användningen 

av en tredje part med egenintresse gör det svårare att nå en överenskommelse då ju fler parter som 

deltar i förhandlingen, desto större är sannolikheten för brister och snedvridningar i 

kommunikationen. Förhandling via en tredje part kan således vara mindre effektiv än en direkt 

förhandling mellan två parter på grund av flertalet inblandade som kan störa kommunikationen. Har 

den tredje parten ett egenintresse i förhandlingen och får denne ersättning beroende av utfallet 

menar Bazerman (1992, s.58) att parterna inte endast är i förhandling med varandra utan också med 

den tredje parten. Är den tredje parten istället en opartisk medlare eller mellanhand menar 

Bazerman et al. (1992, s.58) att förhandlingen blir effektivare då medlaren inte besitter ett 

egenintresse i affären utan medlarens ersättning är oberoende av förhandlingens utgång.  

 

I relation till Bazermans et al. (1992) resonemang menar Bartunek, Benton och Keys (1975, s.535) 

att representanter i en förhandling med stort ansvar arbetar hårdare för att tillfredsställa sina 

uppdragsgivare än representanter utan ansvar. Vidare är det viktigt att parterna i en förhandling är 

motiverade att nå en överenskommelse och en tredje part i förhandlingen bör agera på ett sätt som 

uppfyller klientens förväntningar.   

 

2.3.3 Referenspunkter 

Van Poucke och Buelens (2002, s.68) anser att det knappast går att förutsäga i vilken utsträckning 

resultatet kan förutspås av en specifik förhandling och vilka faktorer som måste beaktas. Krause, 

Terpend och Petersen (2006, s.4) betonar däremot att det finns olika referenspunkter som 

beslutsfattaren kan väga in i sin beslutsprocess innan ett beslut tas. Vidare menar Krause et al. 

(2006, s.4) att i förhandlingar med flera andra parter inblandade, fokuseras det ofta på att finna 

variabler som kan påverka resultatet i förhandlingen till fördel för de enskilda parterna, så kallade 

referenspunkter. Forskningen kring förhandling kan enligt Van Poucke och Buelens (2002, s.68) 

inte ge ett klart svar på frågan vilken referenspunkt som är viktigast. Däremot menar Krause (2006, 

s.5) att det finns fyra referenspunkter som visat sig ha särskild betydelse och som fått särskild 

uppmärksamhet. Dessa fyra punkter är reservationspris, prissträvan, öppningsbud och 

marknadsinformation. Krause et al. (2006, s.13) menar vidare att referenspunkter som förutbestäms 

och fastställs innan förhandlingens start kan påverka utfallet i förhandlingen. 
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2.3.3.1 Reservationspris  

Reservationspris definieras som det lägsta godtagbara priset i en förhandlingssituation (Kristensen 

& Gärling, 1997, s.489; Galinsky, Mussweiler & Medvec, 2002, s.1132). Ett reservationspris kan 

också beskrivas enligt Van Poucke och Buelens (2002, s. 68) som en likgiltig punkt där 

förhandlaren bör vara likgiltig mellan att acceptera erbjudandet eller motstå, det vill säga det lägsta 

resultatet en förhandlare är villig att acceptera. White och Neale (1994, s.303) menar vidare att ett 

reservationspris har olika innebörd för vardera part i en förhandling beroende på om förhandlaren är 

köpare eller säljare. En säljares reservationspris översätts till det lägsta accepterade 

försäljningspriset och en köpares reservationspris översätts således till det högsta accepterade 

försäljningspriset. Dessutom menar White och Neale (1994, s.303) att en positiv förhandlingszon 

skapas när det finns en överlappning mellan reservationspriserna och det genererar vidare en större 

sannolikhet för en överenskommelse.  

 

Krause et al. (2006, s.7) har utformat en figur utifrån hur en positiv förhandlingszon och en negativ 

förhandlingszon ser ut. Förhandlingsområdet i en positiv förhandlingszon omfattar köparen 

respektive säljarens reservationspris och det är inom den zonen som det är mest sannolikt att en 

överenskommelse kommer äga rum (Krause et al., 2006, s. 5).  

 

 

Figur 3. Positiv förhandlingszon (Krause et al. 2006) 

 

En negativ förhandlingszon betyder enligt Krause et al. (2006, s.5) att köparens reservationspris är 

lägre än säljarens reservationspris och med anledning av att respektive förhandlingsområde är för 
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långt ifrån varandra skapas det en negativ förhandlingszon. En negativ förhandlingzon innebär en 

risk för dödläge i förhandlingen där parterna inte lyckas nå en överenskommelse.  

 

 

Figur 4. Negativ förhandlingszon (Krause et al. 2006) 

2.3.3.2 Prissträvan 

Motsatsen till reservationspris är prissträvan. Prissträvan eller förhandlingens mål kan definieras 

som det bästa resultatet av de förhoppningar som varje part har i en förhandling där det mest 

önskade utfallet blir en överenskommelse och accepteras av motparten (Kristensen & Gärling, 

1997, s. 489-490; Van Poucke & Buelens, 2002, s.68).  

 

Kristensen och Gärling (1997, s.490) menar på att köparens prissträvan bestäms utifrån köparens 

kunskap om vad säljaren har för reservationspris. Vidare skriver Kristensen och Gärling (1997, 

s.490) att om köparen inte har någon information om säljarens reservationspris bestäms köparens 

prissträvan av ett öppningsbud i förhandlingen eller ett uppskattat marknadsvärde. 

 

2.3.3.3 Öppningsbud 

Kristensen och Gärling (2000, s.494) menar att en förhandlares referenspunkter påverkar de bud 

som tas emot av motparten i en förhandlingssituation. Ett öppningsbud kan således tolkas på olika 

sätt utifrån förhandlarens prissträvan och reservationspris. Diekmann, Tenbrunsel, Shah, Schroth 

och Bazerman (1996, s.180) pratar om “sunk costs” och benämner detta som ett tidigare 

försäljningspris, vad någon tidigare betalat för något, till exempel en fastighet. Diekmann et al. 

(1996, s.180) menar att det inte bara är säljaren som kan ha användning för fastighetens “sunk cost” 

utan att köparen i prisförhandlingen även kan finna denna information betydande för sitt val av 
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öppningsbud. Vidare hävdar Diekmann et al. (1996, s.185) att öppningsbudets effekt som 

referenspunkt vid en prisförhandling kan förtydligas ytterligare av marknadsinformationens 

påverkan på förhandlingens utfall.  

 

2.3.3.4 Marknadsinformation 

Krause et al. (2006, s.7) menar att marknadsinformation kan delas in i privata och offentliga 

variabler. De privata informationsvariablerna beskriver Krause et al. (2006, s.7) som privat 

information inom företaget och innefattar exempel som vinstmarginaler och budget. Vidare 

förklarar Krause (2006, s.7) de offentliga informationsvariablerna utifrån information som är 

tillgänglig för allmänheten. Exempel på offentliga informationsvariabler är således 

årsredovisningar, rekommendationer och prisjämförelser. 

 

White, Valley, Bazerman, Neale och  Peck (1994, s. 433) anser att marknadsinformationen kan 

definieras som ett marknadspris vilket skapas vid en jämförelse mellan olika tidigare sålda objekt 

eller liknande varor på marknaden. Vidare menar White et al. (1994, s.433) att marknadspriset har 

två funktioner. Först och främst ses det som en kognitiv fokuspunkt som bägge parter kan känna 

igen. För det andra används marknadspriset eller marknadsinformationen för att kunna definiera vad 

ett rimligt pris kan anses vara. Marknadspriset betraktas därför enligt White et al. (1994, s.432) som 

ett riktmärke som båda parter kan använda sig av för att utvärdera rättvisan i en uppgörelse, vilket 

kan fungera som en stark referenspunkt i en förhandling.  

 

2.3.4 Förhandling med bud och motbud 

En viktig del i alla slags förhandlingar är enligt Filzmoser, Hippman och Vetschera (2016, s.1175) 

den kommunikation som sker mellan parterna. Kommunikationen mellan parterna kan användas för 

att förmedla information, hot eller erbjudanden. Filzmozer et al. (2016, s.1170) menar vidare att 

forskning visar att förhandlingar påverkas av både känslomässiga faktorer och nivån på 

kommunikationen. När en part i förhandlingen känner att motparten utstrålar negativitet menar 

Filzmozer et al. (2016, s.1176) att parten är mer trolig att neka budet från motparten och således 

agera mer defensivt. Utstrålar däremot motparten positivitet i en förhandling leder det ofta till en 

bättre överenskommelse.  
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Kristensen och Gärling (2000, s.494) menar att en köpare i en förhandling tenderar att rama in de 

pris som förhandlas fram, och som köparen således ombeds att betala, som en förlust. I motsats till 

detta tenderar istället säljaren att rama in det överenskomna priset som en vinst. Vidare menar 

således Kristensen och Gärling (2000, s.494) att parter i en förhandling ser på reservationspriset 

med olika ögon och därmed värderar värdet av förhandlingen olika, även kan uppfatta bud i 

förhandlingen på olika sätt. Utgången i förhandlingen torde således påverkas av parternas olika 

uppfattningar.  

 

Kristensen och Gärling (2000, s.494) skriver också att en förankrings- och anpassningseffekt 

uppstår i en förhandling när en motpart lägger fram ett bud. Den mottagande parten värderar då 

budet och budet blir en förankringspunkt som värderas och justeras för att sedan generera i ett 

motbud. Förutom att motbudet påverkas av vilken typ av bud som mottas från motparten, så torde 

motbudet också påverkas av vilket reservationspris parten har. Vidare menar Kristensen och 

Gärling (2000, s.503) att ett motbud från ena parten i en förhandling tenderar att bli högre när 

dennes reservationspriset ligger över motpartens föreslagna försäljningspris än när 

reservationspriset ligger under motpartens föreslagna försäljningspris.  

 

2.3.5 Att nå en överenskommelse 

Yavas, Miceli och Sirmans (2001, s.251) hävdar att tiden för att nå en överenskommelse ökar när en 

informerad eller oinformerad mellanhand används i en förhandling. Således drar Yavas et al. (2001, 

s.251) slutsatsen att en mäklares representation i förhandlingsfasen inte ligger till fördel för parterna 

när det gäller att nå en överenskommelse. Detta menar Yavas et al. (2001, s.251) är oberoende om 

mäklaren är informerad eller oinformerad.   

 

Yavas et al. (2001, s.251) menar vidare att sannolikheten att nå en överenskommelse vid 

förhandling minskar vid användandet av en mäklare som mellanhand än om en överenskommelse 

nås i förhandling utan representationen av en mäklare. I relation till Yavas et al. (2001, s.251) 

hävdar Hopper 1976 (citerad i Bazerman et al., 1992 s.58) att hur sannolikheten att nå en 

överenskommelse ser ut beror på vilken typ av tredje part som är representerad i förhandlingen. Är 

en agent representerad i förhandlingen minskar sannolikheten att nå en överenskommelse av två 

skäl. För det första påverkar antalet “noder” (eller parter) i kommunikationen utfallet i 

förhandlingen och risken för utelämnande och snedvridningar av meddelanden mellan parterna blir 
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större. Vidare menar Bazerman et al. (1992, s.58) att “bruset” i kommunikationskanalen bidrar till 

en mindre sannolikhet att nå en överenskommelse.  

 

2.3.6 Förhandling ansikte mot ansikte  

Schotter, Zheng och Snyder (2000, s.248) menar att förhandlingar som sker som 

laboratorieexperiment ansikte mot ansikte kan anses effektiva. Däremot anser Schotter et al. (2000, 

s.279) att förhandlingar ansikte mot ansikte i verkliga situationer inte alltid är lika effektiva. 

Schotter et al. (2000, s.279) förklarar detta med att förhandlingar som sker ansikte i verkliga 

situationer vanligtvis inte sker direkt av huvudmän som deltagande parter utan förhandlingen sker 

således ofta genom agenter. Med anledning av att det är ombud som förhandlar ansikte mot ansikte, 

och inte huvudmännen, blir förhandlingstiden längre och mindre effektiv. 

 

Processen att driva igenom en eventuell uppgörelse eller överenskommelse vid förhandling kan 

inkluderas av ett stort spektrum känslor. Dessa känslor kan identifieras som nöje, missnöje, 

förvåning, rädsla och ilska. Under en förhandling kan de känslor som varje part uttrycker antingen 

uppfattas korrekt eller icke korrekt av motparten. En förhandling är en miljö där framgång ofta 

beror på förmågan att kommunicera, utbyta information och att göra sociala korrekta bedömningar 

(Elfenbein, Foo, White, Tan & Aik, 2007 s.209).  

 

Dessutom menar Turaga (2016, s.55) att det faktiska innehållet i de meningar vi säger är viktigt 

eftersom det representerar vad vi vill ha sagt. Således är det viktigt att reflektera över vad motparten 

är intresserad av att höra för att orden vi uttalar ska bli relevanta i sammanhanget. Vidare är 

kroppsspråk en viktig del i förhandlingsfasen, och Raghavan (2009, s.93) menar att om motparten 

har ett öppet kroppsspråk med öppna handflator visar detta på att motparten är redo att förhandla. 

Vänder motparten istället handflatorna nedåt, genom att placera dem på bordet är det ett tecken på 

att motparten är på väg att avsluta förhandlingen.  

 

2.3.7 Beslut vid tidspress  

De Dreu (2003, s.281) menar att tidsbrist och åtföljande tidspress har varit centrala variabler i 

forskning kring förhandling i årtionden. Stuhlmacher och Champagne (2000, s.471) menar att en 

förhandlare i en förhandling förväntas väga kostnader och fördelar i sitt beslutsfattande och att olika 

influenser och faktorer kan påverka beslutprocessen. En av dessa faktorer är tidspress.  
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Tidspress i förhandlingar har enligt Stuhlmacher och Champagne (2000, s.97) en betydande effekt 

då beslut som fattas under tidspress kan leda till konsekvenser för den beslutsfattande. Vidare kan 

tidspress i en förhandling förväntas ändra parternas svarsstrategier. De Dreu (2003, s.282) belyser 

även att tidspress kan förväxla beslutsfattarens upplevda tidsram med den tidsram som egentligen 

ges för förhandlingen, vilket påverkar beslutsfattarens möjlighet att bearbeta information och 

därmed kunna göra korrekta bedömningar.  

 

Vidare menar Stuhlmacher, Gillespie och Champagne (1998, s.97) att om förhandlaren inte känner 

någon press eller önskan att nå en överenskommelse, anser förhandlaren inte heller att det är värt att 

förhandla. Förhandlaren torde då uppfatta situationen som om positiva möjligheter kan förloras eller 

att negativa konsekvenser kan uppstå om en överenskommelse inte nås inom en viss tid. 

 

2.4 Teorisammanfattning 

 

2.4.1 Tidigare forskningsområde 

Med stöd av teorigenomgången kan olikriktade resultat i tidigare forskning gällande 

ersättningsstruktur och en köpmäklares påverkan återfinnas. I nedanstående figur illustreras de två 

tidigare forskningsområdena som framkommer i teorigenomgången.  

 

Figur 5. Tidigare forskningsområde (Egen)  
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2.4.2 Artikelöversikt teorigenomgång  

Nedan presenteras en artikelöversikt  över de artiklar som tas upp i teorigenomgången. Nedan kan 

det utläsas att en experimentell forskningsdesign är central i tidigare forskning på området. Vidare 

visar artikelöversikten studiens fyra huvudartiklar och således även dess inriktning.  
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Tabell 1. Artikelöversikt (Egen) 
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2.4.4 Hypoteser 

Med stöd av teorigenomgången och den experimentella studien av Sahin et al. (2013) har en 

nollhypotes (H0) skapats som avser att testas genom den alternativa hypotesen (H1).  

 

H0: Försäljningspriset i en prisförhandling är oberoende av en köpmäklares representation där 

köpmäklaren har en ersättning i en fallande funktion av försäljningspriset. 

 

H1: En köpmäklares representation i en prisförhandling där köpmäklaren har en ersättning i en 

fallande funktion av försäljningspriset bidrar till ett lägre försäljningspris än om köpmäklarens 

representation uteblir i en förhandling med likvärdiga förutsättningar. 
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3. Metod 

 

3.1 Forskningsansats 

Framställandet av datamaterialet har skett med en experimentell forskningsdesign. 

Forskningsprojektet är av explanativ art då forskningen framställs förklarande och experimentell 

vilket är en av de kategoriseringar som finns inom den kvantitativa forskningen. Olsson och 

Sörensen (2011, s.109-110) menar att det vanligaste inom de explanativa forskningsprojekten är att 

kausaliteten granskas. Dessa studier kan vara av direkt experimentell art då deltagarna i studien 

slumpmässigt fördelas till olika experimentgrupper och kontrollgrupper. Resultaten från 

kontrollgruppen jämförs sedan med resultaten från experimentgruppen vilket således innebär att 

kontroll- och experimentgruppen studeras i ett jämförande syfte. 

 

Forskningsansatsen utgår från ett deduktivt synsätt, med en ontologisk inriktning som har grund i 

objektivismen. Føllesdal (1979, s.9) förklarar att en hypotetisk-deduktiv metod syftar till att 

framställa ett antal hypoteser för de ämne som studeras. Tillsammans med tidigare forskning skapar 

dessa hypoteser ett omfattande hypotetiskt-deduktivt system som är logiskt konsekvent och passar 

in på forskningsområdet.  

 

Från detta menar Sohlberg och Sohlberg (2013, s.145) att forskaren deducerar konsekvenser som 

således måste gälla om hypotesen är sann. Forskaren prövar sin noll-hypotes, det vill säga en 

hypotes ställd i motsatt relation till den hypotes forskaren avser att visa vara sann. Om noll-

hypotesen inte stämmer kan det således antas att hypotesen kan anses riktig. Vidare menar Sohlberg 

och Sohlberg (2013, s.145) att om noll-hypotesen antas stämma, ska hypotesen förkastas, även om 

en hypotes som inte stämmer ändock är väsentlig kunskap. Björkqvist (2012, s.32) skriver vidare att 

en hypotes arbetas fram med grund i tidigare forskning och om det visar sig föreligga en skillnad 

mellan de grupper som studeras, får hypotesen stöd.  

 

Med stöd av detta kan det fastställas att forskningsansatsen utgår från ett deduktivt synsätt och en 

hypotetisk-deduktiv metod, eftersom att studien utgår från en nollhypotes baserad på tidigare 

forskning som sedermera avses att prövas mot den alternativa hypotesen i avseende att stödja eller 

avvisa tidigare forskning. 
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Kjellberg och Sörqvist (2015 s.76) menar att en hypotes bör vara formulerad som ett påstående och 

att en hypotes i grunden är ett antagande. En hypotes som ses som ett antagande och ett påstående 

underlättar arbetet med att pröva om hypotesen är sann eller falsk. Vid utformande av den 

alternativa hypotesen har detta därför legat i åtanke. 

 

I tidigare forskning kring om en representerad köpmäklare påverkar en bostadsaffär och i så fall 

hur, har studier av experimentell art gjorts, framförallt de studier som har inriktning på 

köpmäklarens påverkan i förhandling. Artikelöversikten i tabell 1 visar vilken tidigare forskning 

som är av en experimentell art, någonting som visat sig vara vanligt förekommande i tidigare 

studier på forskningsområdet. Artikelöversikten i tabell 1 stärker således valet av experiment som 

metod inom forskningsområdet. Kjellberg och Sörqvist (2015, s.15) menar att experiment används 

för att forskare ska kunna studera orsaker till fenomen. Enligt Gorard (2001, s.133) är fördelen med 

en experimentell studie dess övertygande anspråk av orsak och verkan via manipulation av andra 

avseenden i identiska grupper. Sohlberg och Sohlberg (2013, s.151) menar vidare att experimentell 

forskning kan anses vara ett främmande inslag i forskningsvardagen, men att experiment är en 

viktig metod då den visar på kausala samband mellan givna faktorer.  

 

Olsson och Sörensen (2011, s.23) skriver att det kvantitativa arbetssättet kräver att forskaren i 

möjligaste mån förhåller sig neutral och interagerar formellt med de deltagare som deltager i 

experimentet. Detta möjliggör för forskaren att hålla ett utomstående perspektiv vid 

datainsamlingen som sedan ska analyseras och bearbetas kvantitativt. Björkqvist (2012, s.25) 

skriver att utnyttjandet av kvantitativ metodik är tvingande i ett hypotestestande skede, med 

förklaringen att det annars inte är möjligt att använda sig av statistiska metoder.  

 

Eliasson (1995, s.119) menar på att en kvantitativ metod som innehåller surveyundersökningar eller 

kontrollerade experiment begärs utgå från avgränsad och styrd information utifrån tidigare 

forskning. Detta tillämpas i den aktuella studien då experimentets design avser att stå i direkt 

relation till studiens teorigenomgång. Den aktuella studien använder dock inte surveyundersökning 

med anledning av att observationerna och resultaten inte är på individnivå. 

 

3.2 Forskningsdesign  

Forskningsdesign kopplar i grunden samman de initiala forskningsfrågorna och slutsatserna med 

studiens empiriska data. Studien utgår från en experimentell inompersondesign där 
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forskningsexperimentets utformning anpassas för att stå i direkt relation till teorigenomgången. 

Kjellberg och Sörqvist (2015, s.58-60) skriver att en inompersondesign är aktuell för den 

experimentella studien om experimentet består av två eller flera betingelser från två eller flera 

grupper av samma människor, som studeras utifrån dessa betingelser. Betingelser används för att 

pröva om hypoteser som är ställda är sanna eller falska. En skillnad mellan betingelserna ger stöd 

till den ställda hypotesen. I den experimentella studien utgör avsaknaden av en köpmäklare och 

användningen av en köpmäklare i prisförhandling varsin betingelse.   

 

3.3 Experimentet 

Undersökningen utförs genom ett experiment där varje enskilt försök i experimentet utförs åtskilda 

från varandra. Vidare skapar två försök med samma förhandlingsscenario ett försökspar. Studien 

avser att till viss del replikera den experimentella studien gjord av Sahin et al. (2013) och 

experimentet avser att korroborera resultatet från denna studie. Med anledning av att studien görs i 

Sverige och att det i Sverige inte råder en kultur för köpmäklare, avses studien endast att replikera 

de delar som är relevanta för den svenska marknaden, vilka det redogörs för närmare i kapitel 3.4.2. 

Bakgrunden till replikationen av Sahin et al. (2013) är att den alternativa ersättningsstrukturen 

framtagen av Sahin et al. (2013) visade sig bidra till ett lägre överenskommet försäljningspris 

mellan parterna där en köpmäklare var representerad.  

 

Enligt Denscombe och Larson (2004, s.23) är syftet med experiment som forskningsdesign att 

kontrollera faktorer och variabler som anses kunna ha en inverkan på händelsekedjan. Kjellberg och 

Sörqvist (2015, s.20) skriver att ett experiment syftar till att belysa ett orsakssamband.  

Ett experiment består av en kontrollgrupp samt en experimentgrupp och Kjellberg och Sörqvist 

(2015, s.65) namnger den grupp som genomgår en experimentell manipulation för experimentgrupp 

och vidare den grupp som inte genomgår samma manipulation för kontrollgrupp.  

 

Med stöd av detta resonemang innehåller kontrollgruppen för den experimentella studien inte rollen 

av en köpmäklare, utan kontrollgruppens förhandling består av tre parter. De tre parterna innehar 

roller av säljare, köpare och mäklare. I linje med detta, samt med bakgrund mot syftet, består 

således experimentgruppen av fyra parter med roller av säljare, köpare, mäklare och köpmäklare. 

Den beroende variabeln är det överenskomna försäljningspriset i förhandlingen och för att 

identifiera och analysera dess påverkan lämnas kontrollgruppen omanipulerad. Experimentgruppens 

manipulation ligger således i den fjärde parten som innehar rollen som köpmäklare.  
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För att få kontroll över ovidkommande variabler ska en slumpmässig fördelning av deltagarna på 

experimentets betingelser ske. Kjellberg och Sörqvist (2015, s.23) benämner detta som 

randomisering. Personegenskaper hos deltagarna kan ses som ovidkommande variabler då de kan 

påverka resultatet, någonting som Kjellberg och Sörqvist (2015, s.23) anser är viktigt att hålla koll 

på. I den experimentella studien har en randomisering gjorts, och deltagarnas roller inför varje 

sittning har slumpmässigt delats ut. Därefter har deltagarna roterat stegvis för att säkerställa att 

ingen deltagare genomför fler än en förhandling i samma roll.  

 

Kontrollgruppens inverkan på utgången av experimentet ligger i att säkerställa manipulationens 

inverkan på den beroende variabeln genom den oberoende variabelns påverkan. Den oberoende 

variabelns påverkan består i studien av köpmäklarens inverkan på försäljningspriset.  

 

Kontrollgruppen ges samma instruktioner som experimentgruppen gällande mål för förhandlingen. 

Med försäljningspriset som den beroende variabeln möjliggörs det för en analys av den 

datainsamling som förhandlingarna genererar.  

 

3.4 Replikering och korroborering  

 

3.4.1 Problematik med replikering av studier  

Användandet av replikering i studier har visat sig vara problematiskt i vissa fall. Schooler (2014, 

s.9) menar att resultaten av många vetenskapliga experiment i efterhand har visat sig vara svåra 

eller omöjliga att replikera vid efterföljande, påbörjad eller avslutad replikering. Baker (2016, 

s.452) publicerar en studie där 70% av forskarna som deltagit angett att de försökt att replikera 

tidigare experiment men misslyckats med att reproducera den tidigare forskarens experiment. 

Ytterligare har mer än hälften av forskarna i studien inte lyckats att reproducera sina egna 

experiment. Baker (2016, s.452) menar att en bidragande faktor till problematiken med replikation 

är förfalskningen av de experiment som genomförs. En undersökning gjord av Fanelli år 2009 

(2009, s.8) fann att i genomsnitt 2% av de intervjuade forskarna erkänt att de förfalskat eller 

modifierat sin data åtminstone en gång. Vidare visade studien att 14% av forskarna personligen 

visste någon eller kände någon som förfalskat eller modifierat ett forskningsresultat. Med denna 

problematik i åtanke kan replikeringen av studien gjord av Sahin et al. (2013) medföra att resultatet 

i den experimentella studien blir missvisande med anledning av ett förfalskat eller modifierat 

tidigare resultat. Detta är något som vi inte har vetskap om och således inte kan påverka.  
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3.4.2 Utveckla och anpassa 

Den experimentella studien avser att till viss del replikera studien gjord av Sahin et al. (2013). Med 

anledning av att studien inte har kunnat replikeras fullständigt har studien avsett att utveckla och 

anpassa studien gjord av Sahin et al. (2013). Studien avser att anpassa den tidigare studien till 

Sverige där en representerad köpmäklare inte är central i den svenska marknadens struktur. Vidare 

avser den experimentella studien att korroborera det forskningsresultat som studien gjord av Sahin 

et al. (2013) lägger fram. Studien avser därmed inte att replikera den tidigare studien i sin helhet.  

 

Sahin et al. (2013, s.265) presenterar en experimentell utredning av två olika ersättningsstrukturer 

för köpmäkleri. Den experimentella utredningen avser att ställa två ersättningsstrukturer mot 

varandra. Den ena förhandlingens design utgår från den traditionella ersättningsstrukturen som 

presenterats i teorigenomgången och som i dagsläget används i branschen. Den andra 

förhandlingens design utgår från den alternativa ersättningsstruktur som redogörs för i kapitel 2.2 

Alternativ ersättningsstruktur i replikerad studie. 

 

Den alternativa ersättningsstrukturen från den experimentella utredningen gjord av Sahin et al. 

(2013) och designen där två parallella förhandlingar simuleras replikeras till datainsamlingen för 

denna studies fältexperiment. Vidare replikeras även förhandlingsdesignen där deltagarna i 

experimentet strävar efter att nå en överenskommelse kring ett givet objekt och ett försäljningspris 

som utgör den beroende variabeln. Den alternativa ersättningsstrukturen ställs i det här 

experimentet i relation till avsaknaden av en köpmäklare i en prisförhandling. Genom denna 

utveckling hamnar användandet av en köpmäklare i fokus. Ytterligare en utveckling ligger i 

tidsfristen på fem minuter. Experimentet av Sahin et al. (2013) är designat att begränsa varje enskild 

prisförhandling till fyra minuter, men i det aktuella experimentets begränsas således varje enskild 

prisförhandling till fem minuter för att minimera antalet bortfall.  

 

Vidare ligger anpassningen i att den traditionella ersättningsstrukturen som redogörs för, och 

återfinns i teorigenomgången, inte belyses eller tas med i den experimentella designen. Detta 

eftersom Sveriges köpmäklare inte är centrala i Sveriges struktur. Dessutom med en utveckling till 

att ställa den alternativa ersättningsstrukturen i relation till avsaknaden av en köpmäklare blir 

anpassningen av den tidigare studien att inte beröra den traditionella ersättningsstrukturen.   
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Ytterligare anpassning ligger i att buden i alla enskilda förhandlingar framförs ansikte mot ansikte 

genom att parterna skickar lappar med det aktuella budet. Vidare instruerades parterna att vända 

ryggen mot motparten vid mottaget bud. I experimentet gjort av Sahin et al. (2013) 

kommunicerades buden i prisförhandling genom ett datorprogram. Den aktuella studiens 

anpassning och utveckling till förhandlingar ansikte mot ansikte har för avsikt att förhandlingarna 

ska anses vara så verklighetsbaserade som möjligt. 

 

Designen på det aktuella experimentet har utvecklats och anpassats till strukturen enligt figuren 

nedan. Strukturen gällande ersättning för köpmäklaren är i en fallande funktion av försäljningspriset 

där den fallande funktionen kännetecknas av ett fast belopp oberoende av försäljningspriset. 

Mäklaren har en procentuell stigande funktion av försäljningspriset, vilket således innebär att 

parternas respektive ersättningar står i relation till varandra och därmed i direkt relation till 

försäljningspriset. Som nämnt ovan ligger den största utvecklingen i att köpmäklarens 

representation ställs i relation till avsaknaden av en representerad köpmäklare. 

 

 

 

Figur 6. Ersättning för kontroll- & experimentgrupp (Egen) 

 

3.4.3 Korroborering 

Studien avser att korroborera tidigare forskning och dess resultat gjord av Sahin et al. (2013). 

Rossman och Wilson (1985, s.634) beskriver att syftet med korroborering är att få en bekräftelse 

och överensstämmelse med resultaten jämfört med tidigare fynd. Experimentet som genomförs i 

studien avser således att korroborera det resultat som framställs i studien gjord av Sahin et al. 
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(2013). Om resultatet inte visar sig vara korroborerat och inte stämmer överens med tidigare 

studiers forskning anses resultatet istället vara falsifierat (Kluge, 1997, s.350). 

 

3.5 Oberoende och beroende variabler 

Variabler är faktorer som kan varieras, mätas och manipuleras i experiment. De variabler som i ett 

experiment är manipulerade och avsedda att studeras benämns som oberoende variabler. Således 

benämns de variabler som mäts i experimentet som beroende variabler (Svartdal, 2001 s.75-76; 

Kjellberg & Sörqvist, 2015, s.20-21)  

 

Björkqvist (2012, s.40) menar att den beroende variabeln förmodas att ändra sig utifrån 

omständigheterna och detta förhållande, som blir den påverkande faktorn, benämns som den 

oberoende variabeln. Den beroende variabeln är således det överenskomna försäljningspriset i 

prisförhandlingen, och den oberoende variabeln i studien är köpmäklarens representation. 

 

I de utförda experimenten användes även situationsvariabler. Svartdal (2001, s.75) beskriver att 

situationsvariabler förhåller sig till situationen utifrån hur givna uppgifter framställs. Detta tillämpas 

i den aktuella studien då varje försök i experimenten tilldelas nya förhållanden vilket gör att nya 

situationer uppstår inför varje nytt försök. I experimentet används sju olika “förhandlingsscenarion” 

som avser att säkerställa att deltagarna ställs inför nya situationer inför varje nytt försök.  

 

3.5.1 Variabler 

Variablerna som i studien tagits med i datainsamlingsanalysen är listade nedan. Vidare 

observerades deltagarnas kön, köparens första bud och mäklarens och köpmäklarens ersättning i 

varje försök. Dessa är variabler som inte tagits med i datainsamlingsanalysen med anledning av att 

datan i IBM SPSS Statistics 22 inte kan matas in och samtidigt särskiljas mellan de olika 

försöksparen som är önskvärt för att dessa variabler ska vara analysbara. Deltagarnas kön är inte 

medtaget i analyser av anledningen att observationer inte skett på individnivå utan på de siffror som 

varje försök genererat. Vidare har vi valt att analysera de siffror experimentet genererat i en 

procentuell ökning från givet utgångspris, då problematiken beskriven ovan även återfinns här. I 

IBM SPSS Statistics 22 matas alla siffror in och skapar en datamängd. Datan gällande de 

försäljningspris som experimentet genererat går från 995 000 till 9 500 000. Detta gör att ett 

försäljningspris på 4 700 000 anses högt vid analys i SPSS, men i det aktuella förhandlingsscenariot 

i själva verket kan anses lågt. Denna problematik gör att en procentuell ökning från det givna 
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utgångspriset ger en mer rättvisande data och således har vi valt att använda den procentuella 

ökningen som en central variabel i samtliga analyser.  

 

Figur 7. Variabelöversikt (Egen) 

 

3.6 Urval 

Vanligtvis utförs forskningsstudier på urval ur en population, och inte på en hel population. 

Banerjee och Chaudhury (2010, s.60-65) menar att den mest utmanande aspekten när det gäller att 

göra ett urval är att slumpmässigt lyckas göra ett urval från målpopulationen till vilken resultaten av 

studien kan generaliseras. Slutsatser utifrån ett urval kan således endast refereras till den valda 

målpopulationen, ur vilken urvalets gjorts. Med bakgrund av detta är målpopulationen i den 

experimentella studien personer boende i Sverige i ålder 19-35 med en gjord eller pågående 

högskole -eller universitetsutbildning. Urvalet gjordes på ekonomstudenter som har en gjord eller 

pågående ekonomutbildning.  

 

För den experimentella studien har ett bekvämlighetsurval i kombination med “snöbollsurval” 

gjorts. Benerjee och Chaudhury (2010, s.60-65) menar att ett bekvämlighetsurval och 

“snöbollsurval” är typer av icke slumpmässiga urval. “Snöbollsurval” innebär att en deltagare i 

studien identifierar andra potentiella deltagare. Vidare består ett bekvämlighetsurval av personer 

eller grupper som finns tillgängliga för forskaren. De bägge urvalen användes till kontroll- och 

experimentgruppen då ingen av grupperna hade något kriterium på utbildningskrav eller kunskap. 

Kjellberg och Sörqvist (2015, s.211) menar vidare att ett bekvämlighetsurval kan användas när 

forskningsfrågan kan anses vara så pass generell att det inte spelar någon roll om urvalet görs 

slumpmässigt eller inte. Med bakgrund av ovanstående resonemang kan ett bekvämlighetsurval 

anses försvarbart, då forskningsfrågans utformning kan anses vara generell och därmed ett verktyg 

för vidare forskning. 
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3.7 Datainsamlingsmetod 

Experimentet genomfördes mellan tisdag den 17/4 till och med lördag den 22/4 på Högskolan i 

Gävle. Två stycken grupprum användes för experimentet, ett rum för kontrollgruppen och ett rum 

för experimentgruppen. Detta gjorde att deltagarna kunde fokusera på förhandlingen utan att bli 

distraherade av yttre miljöpåverkan. Varje försök var tidsbegränsade till fem minuter vardera. 

Arbetsinsatsen per deltagare uppgick därmed totalt i 35 minuters förhandling efter sju genomförda 

försök.  

  

Med ett försök menas en förhandling per fem minuter utförd i antingen kontroll- eller 

experimentgrupp. Med ett försökspar avses parallellt pågående förhandlingar i kontroll -och 

experimentgruppen som båda behandlar ett och samma förhandlingsscenario. Varje deltagare fick 

genomföra sju förhandlingar var, och alla deltagare fick agera de olika rollerna en gång var. Efter 

varje försök bytte deltagarna roll, vilket således ledde till att ett nytt förhandlingsscenario 

presenterades för deltagarna.  

  

En sittning bestod av sju stycken deltagare vilket genererade 14 försäljningspriser då sju roterande 

byten gjordes och 14 parallella förhandlingar utfördes. I slutändan nådde experimentet tre fulla 

sittningar och en delad sittning. Totalt genererade det i 48 försök, varav 42 har analyserats. Bortfall 

beskrivs och tas upp i kap 3.7.2. Vidare bestod kontrollgruppen av tre deltagare och 

experimentgruppen av fyra deltagare. Nedan presenteras den modell som experimentet utgått från 

där de olika rollerna i respektive grupp tydliggörs.  

 

Figur 8. Ersättningsöversikt (Egen)  

 

Deltagarna fick rotera så att alla deltagare fick inneha varje roll en gång. Inför varje nytt försök gavs 

deltagarna instruktioner kring det nya förhandlingsscenariot. Ändringarna inför varje 

förhandlingsscenario innefattade ny information gällande det fiktiva objektet. Informationen om det 
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fiktiva objekt deltagarna avsåg att förhandla om innefattade parternas givna referenspunkter, typ av 

objekt, storlek, skick på objektet och ett utgångspris. Utgångspriset i alla förhandlingsscenarion 

likställdes vidare med köparens prissträvan och säljarens reservationspris. Vidare användes 

utgångspriset som referenspunkten marknadspris/marknadsinformation. Referenspunkterna avsåg 

att ge vägledning för parterna och att skapa en positiv förhandlingszon. Vidare angavs mäklarens 

och köpmäklarens ersättning i kronor vid eventuellt utfall i linje med köparens- och säljarens 

referenspunkter. Detta för att underlätta för parterna att ta med ersättning i beräkningen i 

prisförhandlingen. En teoretisk genomgång av referenspunkter i förhandling återfinns i kap 2.3.3.  

  

Viktigt att understryka är att deltagarna i experimentet inte hade någon kunskap om studiens syfte. 

Detta undanhölls från deltagarna i syfte att minimera deltagarnas egen påverkan och därmed minska 

risken för ett missvisande resultat. Vidare hade deltagarna inför varje enskild förhandling ingen 

kunskap om motpartens  referenspunkter. Detta undanhölls från deltagarna i avseende att göra 

förhandlingen så verklighetsbaserad som möjligt. Däremot gavs mäklaren respektive köpmäklaren 

information om dess motparts ersättningsstruktur och aktuell ersättning för objektet. Dessutom gavs 

muntliga instruktioner och möjligheten att ställa frågor. Både skriftliga instruktioner till ett av 

förhandlingsscenariona och de muntliga instruktioner som gavs finns bifogade i appendix 7.3. 

  

Ett poängsystem konstruerades för att locka deltagarna att maximera sina prestationer. Poängen 

likställdes med kronor och gavs ut till den mäklare eller köpmäklare som lyckats förhandla fram ett 

försäljningspris närmast sin prissträvan. Motsvarande poäng gavs till partnern i förhandlingen. 

Vidare gjordes avräkning på deltagarnas “tjänade kronor” och dividerades med deltagarnas antal 

vunna förhandlingar. Den deltagare som i genomsnitt kommit närmast sin prissträvan i 

förhandlingarna ansågs som vinnare av sittningen. 

  

Vinnarna av vardera sittning belönades med ett presentkort. Viktigt att poängtera är att det i den 

experimentella studien inte förekommer några kopplingar mellan poängsystemet räknat i kronor och 

det försäljningspris som analyseras. Poängsystemet avsåg endast öka deltagarnas prestation och 

motivation. 

  

3.7.1 Pilotförsök 

Olsson och Sörensen (2011, s.42) definierar en pilotstudie som en förberedande undersökning. 

Vidare menar Olsson och Sörensen (2011, s.42) att en pilotstudie rent praktiskt behövs för att kunna 
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se hur undersökningen och forskningsprocessens faktorer och element fungerar tillsammans med 

studiens forskningsplan. Tre pilotförsök utfördes i studien för säkerställa att datainsamlingsmetoden 

ansågs vara genomförbar.  

 

Patel och Davidson (2003, s.58) menar att en pilotstudie ska kunna jämföras med den huvudsakliga 

undersökningen fastän att pilotstudien genomförs i en mindre skala. Enligt Yin och Nilsson (2007, 

s.105) kan pilotförsöken utföras på en geografiskt passande plats eller en plats där det finns mycket 

information att hämta. De kan styras av tillgänglighet, bekvämlighetsfaktorer eller geografisk 

närhet. Pilotförsöken behöver således inte utföras i experimentets rätta miljö. Vidare menar Yin och 

Nilsson (2007, s.105) att pilotförsöken inte utgör ett preliminärt test utan är uppbyggda av en mer 

formativ och assisterande karaktär.  

 

Studiens pilotförsök avsåg också säkerställa hur experimentet skulle byggas kring positiva och 

negativa förhandlingszoner (2.3.3.2, figur 3 & figur 4 Krause et al., 2016). Resultatet av 

pilotförsöken visade att en negativ förhandlingszon minskade möjligheten för parterna att nå en 

överenskommelse. Med en positiv förhandlingszon ökade möjligheten att nå en överenskommelse. 

En positiv förhandlingszon skapades därför för överlappningen är hundraprocentig i syfte att skapa 

samma förutsättningar för parterna att vinna förhandlingen.  

 

Figur 9. Hundraprocentig förhandlingszon (Egen) 

 

3.7.2 Bortfall 

Bortfall räknades vid förhandlingar där parterna inte nådde en överenskommelse inom den angivna 

tidsfristen på fem minuter.  I studien förekom tre stycken sådana bortfall. Ett bortfall gällde 
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kontrollgruppen och två bortfall gällde experimentgruppen. Vidare togs motsvarande 

försäljningspris i “försöksparet” bort vid analys i IBM SPSS Statistics 22, då resultatet annars hade 

ansetts missvisande eftersom att försöken genomfördes i par. Det betyder följaktligen att det totalt 

blev sex stycken bortfall inför dataanalysen vilket således resulterade i 42 analyserbara 

förhandlingar.  

 

3.8 Kvalitetskriterier 

I enlighet med Eliasson (2013, s.14) fastställs trovärdigheten av en studie utifrån två kriterier; 

reliabilitet och validitet. Vidare diskuteras nedan även studiens replikerbarhet och generaliserbarhet.  

 

3.8.1 Reliabilitet  

Olsson och Sörensen (2011, s.123) anser att reliabiliteten ses som omfattningen av resultaten och 

dess likhet vid varje mätning. Det ska finnas en överensstämmelse mellan varje mätning där 

resultatet ska bli detsamma, när samma mätinstrument använts. Vidare menar Björkqvist (2012, 

s.64) att reliabilitet är ett mått på pålitlighet och samband samt avser studiens interna egenskaper. 

Interna egenskaper kan vara om de enskilda frågorna i ett frågeformulär mäter samma sak, 

beteende, attityd eller samma fenomen. Hernon och Schwartz (2009, s.73) skriver att reliabilitet och 

tillförlitlighet bestäms utifrån mätningens omfattning av att vara konsekvent. Vidare beskriver 

Hernon och Schwartz (2009, s.73) att en studie anses ha reliabilitet ifall studiens resultat blir 

detsamma om undersökningen mäts och genomförs på nytt och på samma sätt under liknande 

förhållanden.  Studiens reliabilitet anses därmed vara hög om experimentet går att utföra flera 

gånger med samma resultat. Med stöd av Olsson och Sörensen (2011) kan den här studiens 

reliabilitet anses vara hög då experimentets olika sittningar och försökspar genererat liknande utfall.  

 

3.8.2 Validitet  

Validitet avser, i motsats till reliabilitet, studiens externa egenskaper. Validitet “mäter det som är 

avsett att mäta” (Björkqvist, 2012, s.66). Olsson och Sörensen (2011, s.124) anser att hög validitet 

är lika betydelsefullt som det är att ha en hög reliabilitet i sin studie. Hernon och Schwartz (2009, 

s.73) definierar validitet till vilken omfattning som studiens resultat är generaliserbara till 

populationen (extern validitet) och huruvida mätinstrumenten mäter det som är avsett att mäta 

(intern validitet).  
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Det slag av validitet som är aktuellt att förklara närmare gällande den här studien är intern validitet. 

Denna form av validitet tar upp frågor om forskningen anses ha en korrekt tolkning av fynden och 

andra faktorer som framkommit i studien, samt om förhållanden mellan variablerna anses hållbara 

eller ej enligt Hernon och Schwartz (2009, s.73). 

 

I studien ställs försäljningspriset gentemot köpmäklarens medverkan i en förhandling. Eftersom  

alla deltagare gavs lika referenspunkter inför varje förhandlingsscenario torde det inte finnas plats 

för ytterligare förutsättningar som förvränger resultatet. Därmed anses ett samband finnas som har 

grund att bedöma studiens validiteten som god med anledning av att variablerna noggrant är 

angivna och att det inte finns yttre förutsättningar som påverkar förhandlingsresultaten.  

 

Olsson och Sörensen (2011, s.267) menar att både den interna och externa validiteten stärks genom 

överensstämmelse med eller av bekräftelse av överförbar teori. Olsson och Sörensen (2011, s.107) 

anser att det finns validitet om det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning, en 

tolkning som måste ha stöd i ett empiriskt underlag. Då studien utgår från ett deduktivt synsätt med 

avseende att stå i relation till tidigare forskning anser vi att detta kvalitetskriterium är uppfyllt.  

 

3.8.3 Replikerbarhet  

Kjellberg och Sörqvist (2015, s.224) menar att för att ett forskningsfynd ska bli allmänt accepterat 

krävs det att forskningsfyndet bekräftas i mer än en studie, att det är replikerbart. Replikationer är 

således en viktig del av den vetenskapliga utvecklingen. Vidare skriver Kjellberg och Sörqvist 

(2015, s.224) att en replikation sällan endast är en upprepning av originalstudien, utan att 

originalstudien således ingår som betingelser i replikationen.  

 

Studiens replikerbarhet anses vara hög då experimentets design är väl förankrat i 

metodbeskrivningen, något som Kjellberg och Sörqvist (2015, s.227) menar möjliggör för en 

replikering. Vidare framställs experimentet med enkelhet och tydlighet, vilket tillåter att andra 

forskare lätt kan replikera forskningsdesignen. Experimentet kan enkelt utvecklas, modifieras och 

genomföras i en större skala som ett eventuellt uppföljningsexperiment. 

 

3.8.4 Generaliserbarhet 

Denscombe och Larson (2004, s.171) beskriver generaliseringens innebörd som slutsatser som kan 

dras för en hel population utifrån information från speciella fall eller exempel. Olsson och Sörensen 
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(2011, s.257) menar att för att få ut ett fullt värde av en studie måste den data som samlas in kunna 

sättas i ett bredare perspektiv och generaliseras bortom den population som studerats. Vidare menar 

Olsson och Sörensen (2011, s.257) att de förutsättningar för att en studie ska kunna generaliseras är 

att frågorna som ställs ska kunna besvaras på ett metodologiskt sätt, att variablerna innehar en hög 

grad av reliabilitet och validitet och att alla felkällor gällande urval och urvalets representativitet är 

eliminerade. Ytterligare ska bakomliggande variablernas inverkan kontrolleras, bortfallen 

analyseras och en databearbetning ska ha gjorts där allt från kodning och dataregistrering till 

ingående variabler kontrollerats.      

    

Lynch (1982, s.226) menar att det inte går att dra någon generell slutsats för en större befolkning 

utifrån ett experiment, då det inte anses finnas några statistiska grunder för att kunna generalisera 

experimentella resultat. Däremot kan experiment utgå från händelser som skulle kunna vara 

verklighetsbaserade, vilket medför att experimentet blir mer realistiskt. Lynch (1982, s.226) menar 

vidare att ju mer realistiskt experimentet är, desto mer generaliserbara blir resultaten. Med stöd av 

Lynch (1982, s.226) torde därför detta experiment kunna anses som generaliserbart då experimentet 

som utförts kan mäta sig med verkligheten. Banerjee och Chaudhury (2010, s.60) menar däremot att 

studier som gjorts genom ett observerat urval från en bestämd population enbart kan ge ett hum för 

fortsatt forskning. För att generalisera en sådan studie krävs därför vidare forskning inom ämnet. 

 

Den aktuella experimentella studien innefattar 27 stycken deltagare som utfört totalt 48 stycken 

förhandlingar. Urvalet är ett bekvämlighetsurval taget ur målpopulationen personer boende i 

Sverige i ålder 19-35 med en gjord eller pågående högskole -eller universitetsutbildning. Med stöd 

av Banerjee och Chaudhury (2010, s.60) kan därför studiens generaliserbarhet anses vara låg. Till 

synes ställs argumenten från Lynch (1982) och Banerjee och Chaudhury (2010) mot varandra, men 

med bakgrund av Banerjee och Chaudhury (2010) behövs fortsatt forskning för att säkerställa 

studiens generaliserbarhet. 

 

3.9 Dataanalysmetod  

Resultatet av den empiriska studien har analyserats i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. I 

resultatet och analysen har ett T-test utförts för att mäta skillnader mellan kontrollgruppens 

genererade värden och experimentgruppens genererade värden. Vidare har en variansanalys gjorts 

som avser att komplettera T-testets resultat. Sedermera har en regressionsanalys gjorts för att lyfta 



HÖGSKOLAN I GÄVLE  REBECKA SCHELANDER 

                                                                                                                  VERONICA PETTERSSON 

 

 34 

fram om en köpmäklare har någon procentuell inverkan på försäljningspriset. Avslutningsvis har 

Excel används som tillägg till SPSS för att illustrera diagram och grafer.  

 

3.9.1 T-test  

Ett T-test görs när två grupper jämförs med varandra mot den beroende variabeln på 

intervallskalenivå. T-test kan också benämnas som F-test eller Fischers variansanalys (Björkqvist, 

2012, s.47). Svartdal (2001, s.220) menar att T-test är ett typiskt tillvägagångssätt för att fastställa 

om det finns olikheter mellan två grupper. För att kunna veta om de två grupperna är olika torde 

olikheten som iakttas vara en effekt av den experimentella manipulationen. Genererar de två 

grupperna olika medelvärden kan det finnas skäl att påstå att manipulationen givit effekt. Vidare 

granskar ett T-test troligheten och den signifikanta skillnaden mellan två medelvärden (Svartdal, 

2001 s.220-236). Ytterligare menar Eliasson (2013, s.130) att T-test studerar skillnader mellan 

kvotvariabler och intervaller. Sedermera undersöks olikheter för grupper för att se hur dessa 

variabler är uppdelade.  

 

Med bakgrund av ovanstående är T-test en passande analysmetod för den experimentella studien, då 

arbetets ändamål är att ställa kontrollgruppen mot experimentgruppen och kontrollera om det finns 

olikheter grupperna emellan. I studien har därför ett Independent Sample T-test gjorts och resultatet 

återfinns i tabell 3. Pallant (2016, s.109) stärker att ett Independent Sample T-test används när ett 

resultat från två olika grupper ska jämföras. Informationen som ligger till grund för analysen tas 

från en given situation men analyseras utifrån två olika grupper. Vidare menar Pallant (2016, s.247) 

att om det värde som ges i analysen är lägre än 0,05 kan det anses vara en signifikant skillnad 

mellan medelvärdet på den beroende variabeln och medelvärdet på den oberoende variabeln. 

Således anses T-testet resultat icke signifikant om värdet som ges i analysen är högre än 0,05.  

 

3.9.2 Variansanalys 

En variansanalys anses enligt Björkqvist (2012, s.44) vara den vanligaste analysmetoden gällande 

skillnader och jämförelser mellan olika grupper. Svartdal (2010, s.235) hävdar att en variansanalys 

är särskilt intressant när en oberoende variabel manipuleras utifrån två olika sorters variationer.  

 

En variansanalys framställs enligt Olsson och Sörensen (2011, s.238) för att kunna se skillnaden i 

medelvärdet hos de två olika grupperna och därmed kunna jämföra dessa med varandra för att få 

fram ett F-värde. Vidare anger F-värdet graden av förklarad varians i förhållande till graden av 
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felvarians. Eliasson (2013, s.99) betonar att F-värdet visar hur stor spridningen är och skiljer sig 

mellan grupperna jämfört med hur spridningen är inom grupperna. En variansanalys har genomförts 

i studien för att bekräfta T-testets resultat och redogörs för i tabell 4.  

 

3.9.3 Regressionsanalys 

Regressionsanalys används när sambandet mellan en eller flera oberoende variabler och en 

beroende variabel avses att undersökas. Syftet med en regressionsanalys är att finna samband 

mellan variablerna på ett så bra sätt som möjligt (Edling & Hedström, 2003, s.87). Vidare menar 

Björkqvist (2012, s.78) att sambandet mellan varje enskild variabel torde vara linjärt och inte 

kurvformat och de oberoende variabler som mäts får inte korrelera med varandra på ett sådant sätt 

att de kan anses mäta samma sak. Studien omfattar en linjär regressionsanalys och resultatet 

återfinns och presenteras i tabell 5. 

 

Vidare menar Eliasson (2013, s.98) att regressionskoefficienten likställs med ökningen i procent 

och kan användas för att påvisa hur mycket en variabel påverkar en annan variabel. Dock hävdar 

Björkqvist (2012, s.77) att en säkerställning av hur en variabel påverkar och orsakar en annan 

variabels värde inte med säkerhet går att fastställa via en regressionsanalys. Björkqvist (2012, s.77) 

betonar istället att det endast går att påvisa en indikation av hur en variabel påverkar och orsakar en 

annan variabels värde. Svartdal (2001, s.152) betonar vidare att syftet med en regressionsanalys inte 

är att hitta en korrelation, utan att syftet med en regressionsanalys således är att se om variablernas 

värden går att prediceras eller förutsägas. Vidare menar Svartdal (2001, s.152) att en stark 

korrelation även kan anses ge en stark regression. Detta betyder således att regressionsanalysen i 

den experimentella studien endast kan ses som en fingervisning snarare än ett samband för den 

beroende och de oberoende variablerna.  

 

3.10 Metodkritik  

Vi anser att det finns flera faktorer som torde påverka den experimentella studiens empiriska 

resultat. Varje deltagare i varje sittning har fått genomföra sju förhandlingar. Eftersom deltagaren 

efter den första förhandlingen skaffar sig erfarenhet och kunskap till nästkommande 

förhandlingsgenomgångar är vi medvetna om att detta kan ses som en kritiserad metod. Enligt 

Campbell och Stanley (2015, s.9) kan en testingeffekt uppstå när deltagare genomför ett experiment 

eller ett test flera gånger, och därmed presterar bättre den andra gången. Campbell och Stanley 

(2015, s.9) menar vidare att testingeffekten är oberoende av om deltagarna missat information eller 
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instruktioner den första gången, utan testingeffekten handlar om att deltagarna blir vana med testet 

och dess syfte. Med hänsyn till detta valde vi därför att inför varje ny förhandling ge deltagarna nya 

siffror att förhålla sig till i både experimentgruppen och kontrollgruppen. Detta torde minska 

deltagarnas testningseffekt och således göra att deltagarna inför varje nytt försök inte besitter någon 

kunskap om motpartens förhandlingsläge. 

 

Vi är också medvetna om att tiden för varje förhandling kan anses vara kort för ändamålet att nå en 

överenskommelse. Vi är medvetna om att kritiken mot tidsangivelsen max fem minuter per 

förhandling kan ges från två aspekter; en förhandling i verkligheten kan ta betydligt längre tid än 

fem minuter och tidsfristen i en verklighetsförankrad förhandling kan ligga långt utanför ramen för 

den faktiska förhandlingen. Dessutom delas det mer information i en verklighetsförankrad 

prisförhandling än i det experiment som utförts i den här studien. Angående tidsfristen valde vi ändå 

att begränsa oss till fem minuter. Detta med anledning av att vi inte ville ha för långa förhandlingar 

för att maximera antalet försök. Vi motiverar valet att inte låta parterna dela mer information med 

varandra med att köpmäklarens påverkan på försäljningspriset inte är beroende av en fullständig 

och utförlig information om det fiktiva objektet. Vidare är vi även medvetna om att tidsfristen på 

fem minuter kan ha bidragit till att parterna i förhandlingen fattat sådana beslut som de annars inte 

skulle ha fattat. Tidspressen kan således ha påverkat varje enskild prisförhandlings utfall. 

 

Kjellberg och Sörqvist (2015, s.66) menar att kontrollgruppen i ett experiment bör separeras, så att 

det istället bildas två kontrollgrupper och en experimentgrupp. Anledningen till detta är att det är 

svårt att separera vad som skiljer betingelserna åt. Om vi hade följt Kjellberg och Sörqvists (2015, 

s.66) råd hade vi skapat en andra kontrollgrupp där säljare och mäklare förhandlat fram ett 

försäljningspris utan en köpare som tredje part. Skillnaden mellan kontrollgrupperna hade visat hur 

stor effekt köparen har i en förhandling, och skillnaden mellan experimentgrupp och kontrollgrupp 

hade visat med hur mycket köpmäklaren bidrar utöver köparen i en förhandling. Valet att inte 

separera kontrollgruppen motiverar vi dock med att det i den tredje förhandlingen inte går att 

genomföra en korrekt förhandling om de båda parterna har samma intresse i förhandlingen. En 

separerad kontrollgrupp hade således inte bidragit med validitet till experimentet.  

 

Kjellberg och Sörqvist (2015, s.23) tar upp att randomisering i experimentell studie enbart torde 

fylla sin funktion om experimentet har många deltagare. Kjellberg och Sörqvist (2015, s.23) tar upp 

100 stycken deltagare som ett mått likställt med många deltagare. Vi är medvetna om att 
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randomiseringen som gjordes i den experimentella studien kan tappa sin funktion då deltagarantalet 

ligger under 100 stycken, vilket enligt Kjellberg och Sörqvist (2015, s.23) kan leda till att grupperna 

således inte blir jämbördiga även om slumpen avgör vilken deltagare som hamnar i vilken 

betingelse. Vidare anser vi att studiens storlek påverkat det empiriska resultatet och dess icke 

statistiska signifikans. I och med att den experimentella studien utvecklats och anpassats från den 

ursprungliga replikerade studien gjord av Sahin et al. (2013) torde omfattningen på studien ha 

betydelse för resultatet, och således också den korroborering som avsågs att genomföras. Tilläggas 

ska dock att studien gjord av Sahin et al. (2013, s.268) innehöll 60 stycken förhandlingar, vilket inte 

är långt ifrån den här studiens 48 förhandlingar. 

 

Vidare är vi medvetna om att urvalet som gjorts kan anses bristfälligt. Ur målpopulationen har ett 

bekvämlighetsurval och “snöbollsurval” gjorts. Lynch (1982, s.266) talar mot ett 

bekvämlighetsurval med argumentet att deltagarna kan sakna essentiella kunskaper och erfarenhet 

för vad studien avser att mäta eller undersöka. Vidare menar Kjellberg och Sörqvist (2015, s.211) 

att ett bekvämlighetsurval minimerar möjligheten för att stickprovet kan anses vara representativ för 

populationen. Motiveringen till det valda urvalet ligger i att det ur målpopulationen med svenskar 

boende i Sverige i ålder 19-35 och med gjord eller pågående högskole -eller universitetsutbildning, 

blev det naturligt med ett bekvämlighetsurval, och således ett “snöbollsurval”. Detta med anledning 

av att vi själva ingår i målpopulationen, och dagligen omger oss av potentiella deltagare från 

målpopulationen. Vi är även medvetna om att deltagarna i experimentet kan besitta samma sorts 

kunskaper med anledning av att deltagarna är ekonomstudenter på samma lärosäte, vilket kan 

resultera i liknande utfall. Experimentet utförs dock inte på individnivå, vilket kan anses tala för att 

det urval som gjorts.  

 

Slutligen är vi medvetna om att studiens empiriska resultat troligen hade blivit annorlunda om 

experimentets deltagare i rollerna mäklare och köpmäklare hade haft lämpliga yrkeskunskaper i 

form av fastighetsmäklare eller förhandlare. Detta kan anses vara en del i den kritik vi resonerar 

kring i ovanstående stycke gällande det urval som gjorts. Yrkeskunniga förhandlare eller 

fastighetsmäklare hade kunnat bidra till en mer verklighetstrogen förhandling, och därmed således 

också bidragit till studiens direkta koppling till branschen. 
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4. Resultat och Analys 
 

4.1 Experimentets fördelning av deltagare  

Studien avser 28 deltagare som alla är studenter med en pågående ekonomutbildning på Högskolan 

i Gävle. Tillsammans genererade experimentet 48 stycken förhandlingar. Av de 48 stycken 

förhandlingar som totalt utfördes utgjorde kontrollgruppens förhandlingar 24 stycken och 

experimentgruppens förhandlingar 24 stycken. Således genomfördes lika många förhandlingar i 

kontrollgruppen som i experimentgruppen för att på ett rättvist och precist sätt kunna jämföra 

likheter och skillnader i utfallen hos de olika grupperna.  

 

 

Figur 10. Fördelning av deltagare (Egen) 

 

Deltagarna i experimentet genomförde totalt sju förhandlingar var. Detta innebar således att de 

under en sittning ingick i både kontrollgruppen och i experimentgruppen. Deltagarnas tidigare 

kunskap och erfarenhet var i experimentet inte relevant. Därav lades ingen vikt vid en enskild 

deltagares utbildningsinriktning. Experimentet bestod av deltagare i åldern 19-35 år, med en 

medelålder på 23,4 år. Experimentdeltagarnas könsfördelning var 18 kvinnor och 10 män.  

    

4.2 T-test  

Ett “Independent Sample T-test” gjordes i syfte att jämföra medelvärdena på Kontroll- och 

Experimentgruppens procentuella ökning i försäljningspris från givet utgångspris till 

överenskommet försäljningspris. I T-testet har respektive procentuella ökning från givet utgångspris 

till överenskommet försäljningspris jämförts. 
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I rutan “Group Statistics” och via värdet “Mean” går det att utläsa att skillnaden på medelvärdena 

på den procentuella ökningen mellan Kontroll- och Experimentgruppen är 1,09524. Vidare i rutan 

“Independent Samples Test” avslöjas det att Sig. (2-talied)-värdet är över 0.05, vilket innebär att 

skillnaden i medelvärden från rutan “Group Statistics” inte kan anses statistiskt signifikant. 

Skillnaden i medelvärdet kan även utläsas och säkerställas i rutan “Mean Difference”.  

 

T-testet visar att skillnaden i medelvärdena på den procentuella ökningen i respektive grupp inte 

kan anses signifikant, men vi anser att T-testet ändock är intressant att lyfta fram. Resultatet av T-

testet indikerar att den procentuella ökningen från utgångspris till försäljningspris kan påverkas av 

en representerad köpmäklare.  

 

 

Tabell 2. Group Statistics 

 

Tabell 3. Independent Sample Test 

 

Då T-testet ger en fingervisning på att köpmäklaren har en viss inverkan på försäljningspriset kan 

teorin som Bajtelsmit och Worzala (2009, s.65) lägger fram stödjas. Teorin menar att en 

köpmäklares representation i en förhandling leder till ett lägre försäljningspris. Men eftersom att 

värdet inte kan anses vara statistiskt signifikant kan även teorin från Elder et al. (2000, s.338) 

stödjas. Elder et al. (2000) menar att köpmäklarens representation inte alls påverkar 

försäljningspriset. Då det således finns motsägande teorier om en representerad köpmäklarens 

påverkan på försäljningspriset kan den avgörande faktorn i den aktuella studien ligga i parternas 

förhandlingsstyrka, någonting som Bajtelsmit och Worzala (2009, s.65) anser vara en bidragande 

faktor till att en representerad köpmäklares påverkan på försäljningspriset.  
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Vidare är en analys av att T-testet inte kan anses signifikant av största vikt. En anledning till att 

resultatet inte kan anses statistiskt signifikant kan vara att varje förhandlingsförsök skedde ansikte 

mot ansikte, även om deltagarna instruerades att vända sin rygg mot motparten vid diskussion med 

sin partner. Instruktionerna som gavs till deltagarna återfinns, som tidigare nämnt, i appendix 7.3. 

Den replikerade studien gjord av Sahin et al. (2013) utförde sina förhandlingar med datorprogram, 

vilket således innebär att deltagarna inte såg varandras ansikten eller hade möjlighet att 

kommunicera. Vidare visade resultatet från Sahins et al. (2013) studie att försäljningspriset i en 

prisförhandling blir lägre med en representerad köpmäklare. Att den experimentella studien har 

anpassats och utvecklats kan således medföra att det empiriska resultatet torde bli anpassat till 

studiens utvecklade utformning.  

 

Vi anser att denna utveckling både kan ses som positiv och negativ. En positiv faktor med den 

experimentella studiens utformning är att parterna lätt kan kommunicera med varandra, någonting 

som de introducerades att göra. Som stöd för detta menar Turaga (2016, s.55) att det faktiska 

innehållet i de meningar som sägs är viktigt eftersom det representerar vad vi vill ha sagt. Detta 

anser vi att den anpassade utformningen har främjat. Vidare kan en negativ faktor med den 

experimentella studiens utformning vara att förhandlingarna skett ansikte mot ansikte. Detta stödjer 

vi med hjälp av forskning som tas upp i teorigenomgången. Förhandling ansikte mot ansikte kan 

anses vara mindre effektiv i verkliga situationer än i laboratorieexperiment. Vidare är kroppsspråket 

en viktig del i förhandlingsfasen och motpartens öppna eller stängda handflator kan avslöja om 

denne är redo att förhandla eller på väg att avsluta förhandlingen. Även känslor uppfattas av 

motparten, och dessa kan uppfattas korrekt eller icke korrekt (Schotter et al., 2000, s.279; 

Raghavan, 2009, s.93; Elfenbein et al., 2007, s.209). 

 

Vidare likställer vi således den experimentella studien mer som en verklig situation än som ett 

laboratorieexperiment i denna analys. Att förhandlingar ansikte mot ansikte kan anses som mindre 

effektiva har enligt Schotter et al. (2000, s.279) sin grund i att verkliga situationer ofta innefattar 

fler parter än huvudmännen och förhandlingen sker således vanligtvis genom agenter. Med 

anledning av det är ombuden i förhandlingen som kommunicerar ansikte mot ansikte blir 

förhandlingstiden längre och mindre effektiv. Vi anser således att experimentets utformning att 

innefatta fler parter än huvudmännen, kan ha bidragit till det icke signifikanta resultatet. Bazerman 

et al. (1992, s.58) stödjer denna teori genom att hävda att en förhandling där kommunikationen går 
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via flera parter kan påverkas av “störningar i kommunikationen”. 

 

4.2.1 Medelvärden i kronor 

Vidare har ett diagram tagits fram på försäljningspriserna i kronor för att stödja att skillnaden 

mellan grupperna är liten och inte kan anses signifikant. Diagrammet har till syfte att tydliggöra T-

testet och komplettera med en analys av skillnaden i kronor. Skillnaden i kronor är 35 238 kronor 

mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. 

 

 

Figur 11. Diagram medelvärden i kronor 

 

Som ovanstående diagram visar, är skillnaden i antal kronor mellan försäljningspriser i kontroll- 

och experimentgruppen liten. En anledning till detta kan vara att deltagarna getts individuella 

instruktioner som berört samma referenspunkter. Köparens individuella prissträvan likställdes i 

förhandlingen med säljarens reservationspris och tvärtom. Krause et al. (2006, s.13) menar att 

parternas referenspunkter som fastställs inför en förhandling har en inverkan på förhandlingens 

utfall. Vidare menar Krause (2006, s.5) att en positiv förhandlingszon bestäms av parternas 

prissträvan och reservationspris, och att störst chans till att nå en överenskommelse nås när 

förhandlingen hålls inom ramarna för förhandlingszonen. 
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I experimentet angavs parternas referenspunkter så att en hundraprocentig positiv förhandlingszon 

skapades utan att någon part hade en referenspunkt utanför den gemensamma zonen. I detta, och de 

givna siffror som deltagarna getts inför varje ny förhandling, kan en förklaring ligga till varför 

medelvärdet i kronor skiljer sig så pass lite åt att de inte kan anses vara statistiskt signifikanta. 

  

4.2.2 Variansanalys  

Variansanalysen nedan avser att bekräfta “Independent Sample T-test”. Det värde som är relevant i 

analysen nedan hittas under “Sig.” och går här att utläsa som 0,629. Sig-värdet överstiger således 

signifikansnivån på 0,05 och variansanalysen bekräftar därmed att skillnaden mellan den 

procentuella ökningen från utgångspriset och överenskomna försäljningspriset mellan grupperna 

inte kan anses signifikant. 

 

 

Tabell 4. Variansanalys 

 

4.3 Regressionsanalys 

En linjär regressionsanalys har gjorts i avseende att visa effekten av en köpmäklares representation 

på försäljningspriset i den experimentella studien. Variabeln “Antal bud” har också plockats in i 

regressionsanalysen för att ytterligare visa på en variabels effekt på försäljningspriset. Eftersom 

variablerna i regressionsanalysen kontrollerar varandra är regressionsanalysen nedan färgkodad för 

att tydliggöra siffrorna under varje underkapitel. 

 

4.3.1 Regressionsanalys Procentuell ökning  

En regressionsanalys har gjorts på den procentuella ökningen från det givna utgångspriset och det 

överenskomna försäljningspriset. I figuren nedan kan det under “Unstandardized Coefficients” och 

kolumn “B” utläsas att en representerad köpmäklare vid prisförhandlingar i genomsnitt genererar 

1,36% lägre försäljningspris än vid prisförhandlingar utan en representerad köpmäklare. Vidare 

visar dock Sig-värdet under “Sig.” att regressionen inte är signifikant då värdet överstiger 

signifikansnivån på 0,05.  
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 Tabell 5. Regressionsanalys Procentuell ökning 

 

Den här regressionen anses vara icke signifikant då Sig-värdet ligger över 0,05. Vi tycker dock ändå 

att den här regressionen är intressant att lyfta fram. Det icke signifikanta resultatet på att en 

representerad köpmäklare i genomsnitt genererar 1,36% lägre försäljningspris vid prisförhandlingar 

ger en första indikation på en köpmäklares påverkan i prisförhandlingar.  

 

Indikationen på att en köpmäklare kan påverka försäljningspriset stöds av teorin där studien gjord 

av Sahin et al. (2013) visar att försäljningspriset blir lägre när en köpmäklare är representerad. Dock 

kan den här regressionen inte anses signifikant, vilket gör att en vidare analys av studien gjord av 

Sahin et al. (2013) och regressionens resultat inte går att göra. Men som ovan nämnt finner vi 

indikationen ändock intressant. 

 

Även fast differensen inte kan anses vara statistiskt signifikant, pekar resultatet på att en 

köpmäklarens representation procentuellt kan sänka försäljningspriset i en prisförhandling. En 

analys av detta kan vara att köpmäklaren i prisförhandlingen har ett egenintresse i förhandlingen, 

vilket kan leda till att öppningsbuden som framställs i experimentgruppen är av en annan karaktär 

än de som framställs i kontrollgruppen. Diekmann et al. (1996, s.185) menar att ett öppningsbud 

påverkas av den aktuella marknadsinformation, vilket således kan kopplas till att öppningsbuden 

påverkats av det givna utgångspriset och i experimentgruppen har denna påverkan grund i två 

parters intresse. Vidare kan studiens deltagare själva ha fantiserat ihop ett tidigare försäljningspris 

på ett liknande objekt, en så kallad “sunk cost”. Detta är information som Diekmann (1996, s.180) 

menar kan vara av betydelse när ett öppningsbud ska konstrueras. 

 

4.3.2 Regressionsanalys Antal bud  

Till skillnad från tabell 5 visar istället nedanstående tabell således hur “Antal bud” i en 

prisförhandling påverkar den procentuella ökningen från det givna utgångspriset och det 
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överenskomna försäljningspriset. Vidare kan det utläsas från “Unstandardized Coefficients” och 

kolumnen “B” att ett bud i prisförhandlingen i genomsnitt bidrar till den procentuella ökningen med 

0,29%. Dock visar Sig-värdet även här att regressionen inte är signifikant då värdet överstiger 

signifikansnivån 0,05.  

 

Vi anser dock även här att den här regressionen är intressant att lyfta fram trots den icke 

signifikanta signifikansnivån. Detta eftersom att resultatet att ett bud i en prisförhandling genererar i 

genomsnitt 0,29% högre försäljningspris ger en fingervisning på hur antal bud i en förhandling kan 

påverka försäljningspriset.  

 

 

Tabell 6. Regressionsanalys Antal bud  

 

Den icke statistiska signifikansnivån på hur antal bud påverkas av en köpmäklare kan bero på hur 

parterna i en förhandling uppfattar motparten. Filzmoser (2016, s.1170) menar att förhandlingar 

påverkas av både känslomässiga faktorer och nivån på kommunikationen. Om en part känner att 

motparten utstrålar negativitet menar Filzmozer et al. (2016, s.1176) att parten är mer trolig att neka 

budet från motparten och således agera mer defensivt. Detta kan förklara varför antal bud varierar 

mellan försöken och därmed kan ha påverkat resultatet, då nya konstellationer av deltagare skapats 

inför varje ny förhandling. En förteckning över antal bud i varje försökspar återfinns i appendix 7.3.  

  

Kristensen och Gärling (2000, s. 494) stödjer detta genom att parterna i en förhandling betraktar 

referenspunkter med olika ögon vilket på så sätt bidrar till olika uppfattningar av värdet, vilket i sin 

tur kan leda till olika uppfattningar av buden i förhandlingen. Exempelvis kan deltagarna tolka de 

givna referenspunkterna prissträvan och reservationspris olika, vilket således också kan ha bidragit 

till en skillnad i antal bud mellan försöken och vidare till ett icke signifikant resultat. 
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4.4 Hypotesanalys 

En nollhypotes och en alternativ hypotes har i den här studiens testats. Hypoteserna ser ut som 

följande;  

 

H0: Försäljningspriset i en prisförhandling är oberoende av en köpmäklares representation där 

köpmäklaren har en ersättning i en fallande funktion av försäljningspriset. 

 

H1: En köpmäklares representation i en prisförhandling där köpmäklaren har en ersättning i en 

fallande funktion av försäljningspriset bidrar till ett lägre försäljningspris än om köpmäklarens 

representation uteblir i en förhandling med likvärdiga förutsättningar. 

 

T-testet som redovisas och analyseras ovan i Kap 4.2 visar att det inte finns en signifikant skillnad 

mellan den procentuella ökningen från utgångspris till försäljningspris i kontroll- och 

experimentgruppen. Detta innebär således att nollhypotesen inte kan avslås. Emellertid visar både 

T-testet och regressionsanalysen en viss indikation på att en representerad köpmäklare har en 

påverkan på försäljningspriset, och vi anser således att resultatet ger en fingervisning på att H1 i 

senare studier kan komma att bekräftas. Dock går det i den här studien inte att urskilja om 

indikationen beror på en faktisk skillnad i förhandlingsutfall eller om indikationen beror på 

deltagarnas prestationer i just den här studien. Eftersom signifikansnivån i samtliga analyser ligger 

över 0,05 och därmed inte kan anses signifikant går det inte heller att fastställa att det inte är 

slumpen som gett upphov till de små skillnader som studien indikerar.  

 

4.5 Försäljningspris i försökspar 

24 försökspar genomfördes i den experimentella studien vilket således resulterade i 48 

förhandlingar. Med sex stycken bortfall blev den analyserbara datan således 21 försökspar och 42 

förhandlingar. I stapeldiagrammet nedan kan det utläsas att 13 av 21 försökspar fick utfallet att 

försäljningspriset i experimentgruppen blev lägre. De förhandlingar med en representerad 

köpmäklare genererade således antalsmässigt fler lägre överenskomna försäljningspris gentemot 

förhandlingarna utan en representerad köpmäklare. Även om försäljningsprisernas procentuella 

ökning inte kan, enligt T-test, anses statistiskt signifikant påvisar antalet försökspar som indikerar 

på ett resultat likt H1 att en viss skillnad i förhandlingsutfallen förekom i studien. Diagrammet 

nedan är beräknat på medelvärde i kronor för att göra det tydligt, men resultatet är således inte 
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annorlunda mot om diagrammet skulle visa försöksparens integration gentemot varandra i 

procentuell ökning.  

 

 

Figur 12. Stapeldiagram försäljningspris i försökspar (Egen) 

 

Den icke signifikanta indikationen på att en köpmäklare påverkar försäljningspriset till det lägre 

anser vi visar på att köpmäklaren, i de förhandlingar där utfallet blivit så, sett till köparens intressen 

i transaktionen och lyckats tillgodose köparens ekonomiska intressen på ett tillfredställande sätt.  

 

Skillnaden i utfallen i försöksparen kan ha sin förklaring i att köpmäklaren, i de experimentgrupper 

som stödjer H1, känt sig ha ett stort ansvar i förhandlingen och därmed arbetat hårdare med att 

tillfredsställa köparen. Detta menar Bartunel et al. (1975, s.535) är en stor fördel med att ha en 

tredje part med i förhandling. Vidare menar Bazerman (1992, s.58) att komplexiteten i 

kommunikationen med en tredje part i förhandling kan ta överhand över fördelarna och den tredje 

partens egenintresse tar således över. Detta kan vara förklaringen till att en del utfall i 

experimentgrupperna stödjer H0. 

 

Grafen nedan visar hur kontroll-och experimentgruppens försäljningspriser följs åt och behandlar 

experimentets försäljningspriset i kronor i avseende att grafen tydlig. 
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Figur 13. Linjediagram försäljningspris för kontroll- & experimentgrupp (Egen) 

 

En teori om varför försäljningspriserna i kontroll- och experimentgruppen inte påvisar en 

signifikant skillnad kan vara att parterna i försöksparen fått samma givna siffror att utgå från. Den 

positiva förhandlingszonen konstruerades för att öka parternas sannolikhet för att nå en 

överenskommelse. Att köparens prissträvan i ett enskilt försök likställdes med säljarens 

reservationspris kan ha bidragit till att skillnaderna i försöksparen är små. Däremot visar 

ovanstående graf att experimentgruppens försäljningspriser i större utsträckning ligger under 

kontrollgruppens försäljningspriser. 

 

Viktigt att notera är att de empiriska resultaten som framförs och analyseras i ovanstående kapitel 

inte kan anses vara en produkt av ersättningsstrukturen som en fallande funktion av 

försäljningspriset och strukturen har därmed inte analyserats i ovanstående kapitel. Den alternativa 

ersättningsstrukturen ställd i relation till ingen representerad köpmäklare avser att möjliggöra för 

avsaknaden av en intressekonflikt. Vidare avser den alternativa ersättningsstrukturens centrala del i 

experimentet att fylla det forskningsgap som presenteras i problemformuleringen.  
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5. Diskussion 

Den här studiens oberoende variabel och faktor är köpmäklaren och dess representation i en 

prisförhandling. Tidigare forskning av Elder et al. (2000) och Yavas et al. (2001) visar att en 

köpmäklares representation inte påverkar försäljningspriset i en prisförhandling när den traditionella 

ersättningsstrukturen, där ersättningen är en stigande funktion av försäljningspriset utbetalad av 

säljaren, är central. I relation till den forskningen visar ytterligare forskning av Sahin et al. (2013) 

och Bajtelsmit och Worzala (2009) att en köpmäklares representation har påverkan på 

försäljningspriset i en prisförhandling när en alternativ ersättningsstruktur, där ersättningen är en 

fallande funktion av försäljningspriset utbetald av köparen, är central.  

 

Studiens syfte är att utifrån tidigare forskning ge ett bidrag till förståelsen för hur försäljningspriset 

påverkas när en köpmäklare finns representerad i en prisförhandling. Den experimentella studien, 

där ersättningen är en fallande funktion av försäljningspriset utbetald av köparen är central, har 

studerat en köpmäklares representation i relation till ingen representerad köpmäklare. Vidare har 

studien funnit att en representerad köpmäklare vid prisförhandlingar inte kan anses ha en statistiskt 

signifikant påverkan på försäljningspriset.  

 

Med bakgrund av ovanstående kapitels empiriska resultat och analys, avser vi vidare att diskutera 

den experimentella studiens viktigaste resultat. Vi kommer vidare i det här kapitlet således redogöra 

för studiens viktigaste resultat och hur dessa ställs till teorin och tidigare forskning samt diskutera 

studiens icke-signifikans. 

 

5.1 Studiens viktigaste resultat  

Den experimentella studiens viktigaste resultat är att en representerad köpmäklare inte har någon 

påverkan på försäljningspriset i en prisförhandling. Resultatet kan separeras i två grenar där den ena 

grenen behandlar köpmäklarens representation i relation till avsaknad av en köpmäklare och den 

andra grenen behandlar den fallande ersättningsstruktur som används för att säkerställa 

köpmäklarens representation och inverkan. Nedan återfinns en figur för att illustrera studiens 

empiriska resultat.  
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Figur 14. Studiens empiriska resultat (Egen) 

 

Den ena grenen av det empiriska resultatet behandlar som ovan nämnt köpmäklarens representation 

i relation till avsaknad av en köpmäklare. Tidigare forskning på området som behandlar 

köpmäklarens representation i relation till avsaknaden av en köpmäklare är signerad Elder et al. 

(2000). Studien är gjord på data från 1996 och studerar två typer av transaktioner, med 

representerad mäklare och utan representerad mäklare. Transaktionerna med mäklare är uppdelade i 

två grupper, de transaktioner som har en köpmäklare representerad och de som endast har en 

samverkande mäklare representerad. Studien av Elder et al. (2000) visar att en köpmäklares 

representation i en prisförhandling inte har någon påverkan på försäljningspriset. Viktigt att 

poängtera är att Elder et al. (2000) använder data från 1996, där den traditionella 

ersättningsstrukturen är central. Den experimentella studien torde kunna stödja forskningen av Elder 

et al. (2000) då båda studierna visar att köpmäklaren inte har någon påverkan på försäljningspriset. 

Dock är olika ersättningsstrukturer centrala i den experimentella studien och i studien gjord av 

Elder et al. (2000), vilket således innebär att ett stödjande av forskningen blir missvisande.  

 

Vidare behandlar den andra grenen av det empiriska resultatet den fallande ersättningsstruktur som 

används för att säkerställa köpmäklarens representation och inverkan. Den tidigare forskning som 

finns på området är studien gjord av Sahin et al. (2013). Studien är av experimentell art och avser 

att ställa den traditionella ersättningsstrukturen i en transaktion mot en alternativ fiktiv 
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ersättningsstruktur. Forskningen gjord av Sahin et al. (2013) visar på att den alternativa 

ersättningsstrukturen i samverkan med en köpmäklares representation har en påverkan på 

försäljningspriset. Vidare är således studien gjord av Sahin et al. (2013) den här experimentella 

studiens mest centrala tidigare forskning. Som tidigare nämnt avser den experimentella studien att 

korroborera forskningen av Sahin et al. (2013), och den ersättningsstruktur som används i den här 

studien är direkt replikerad från Sahin et al. (2013).  

 

Även här torde den experimentella studien stödja forskningen gjord av Sahin et al. (2013) till viss 

del, då den experimentella studien visar på indikationer till att en representerad köpmäklare har en 

påverkan på försäljningspriset. I kapitel 4 Resultat och Analys redogörs det för resultatet av studien, 

dess icke signifikans och analys av experimentets genererade värden. Men att stödja studien gjord 

av Sahin et al. (2013) fullt ut är således inte rätt väg att gå, då de empiriska resultaten inte kan anses 

statistiskt signifikanta.  

 

Dock anser vi att indikationen i T-testet som ovan redogörs för i kapitel 4.2 T-test är viktig att 

belysa trots sin icke statistiska signifikans. Vi anser att indikationen kan stödja att när en 

köpmäklare har en ekonomisk möjlighet att se till köparens intressen tillgodoses också dessa på ett 

tillfredställande sätt. 

 

5.2 Korroborering och studiens utformning   

Med bakgrund av att den traditionella ersättningsstrukturen skapar intressekonflikt och 

förtroendeproblematik konstruerades den här studien utefter den alternativa ersättningsstrukturen 

som återfinns i två tidigare studier på området och som är central i den studie av Sahin et al. (2013) 

som replikerats, utvecklats och anpassats. Användandet av den alternativa ersättningsstrukturen i 

relation till avsaknaden av en representerad köpmäklare avsåg att minska den intressekonflikt som 

tidigare forskning påvisat, säkerställa köpmäklarens representation och inverkan och fylla 

forskningsområdets forskningsgap. 

 

Utvecklingen av studien framställd av Sahin et al. (2013) ligger i att köpmäklarens representation 

ställs i relation till en icke representerad köpmäklare i prisförhandling. Utvecklingen av den tidigare 

studien avsåg att korroborera tidigare forskningsresultat av Sahins et al. (2013) vilket visar på att 

den alternativa ersättningsstrukturen samverkande med en köpmäklare har en påverkan på 

försäljningspriset i en prisförhandling. Vidare visar således den experimentella studiens empiriska 
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resultat att tidigare forskningsresultat inte har korroborerats utan begreppet falsifierats torde passa 

bättre in. Den experimentella studien indikerar att en skillnad i försäljningspris finns mellan 

kontroll- och experimentgruppen, men skillnaden är för liten för anses statistiskt signifikant. Givet 

att den experimentella studiens empiriska resultat är korrekt kan vi konstatera att tidigare forskning 

på området (Elder et al., 2000; Yavas et al., 2001; Sahin et al., 2013; Bajelsmit & Worzala., 2009) 

varken kan stödjas eller avvisas.  

 

5.3 Icke signifikant resultat 

Det är således av intresse att diskutera att den experimentella studiens empiriska resultat visar en 

icke statistisk signifikans gällande en representerad köpmäklarens påverkan i prisförhandling.  

 

Eftersom vi inte kan avslå nollhypotesen torde den här studien stödja den forskning som säger att 

representerade köpmäklare inte har en effekt på försäljningspriset. Den teori som i dagsläget ligger 

närmast de resultat som den här studien påvisar är resultatet av studien gjord av Elder et al. (2000). 

Elder et al. (2000) hävdar att en köpmäklare inte har en effekt på försäljningspriset. Studien är 

omfattande och inkluderar flera olika typer av mäklararrangemang och dess påverkan i 

fastighetstransaktioner. Dock uppstår det en problematik eftersom att den traditionella 

ersättningsstrukturen är central i studien gjord av Elder et al. (2000), vilket således innebär att den 

här studiens resultat ändock inte kan stödja den nämnda tidigare forskningen. Vidare menar Yavas 

et al. (2001) att en representerad och informerad köpmäklare leder till ett högre försäljningspris i 

prisförhandling än i en prisförhandling där en oinformerad mellanhand är representerad. Även 

forskningsresultatet signerat Yavas et al. (2001) är svårt att stödja eller avvisa då den här 

experimentella studien inte påvisar någon signifikans för att försäljningspriset blir lägre med en 

representerad köpmäklare, men den påvisar inte heller att försäljningspriset blir högre med en 

representerad köpmäklare.  

 

Denna problematik sätter den experimentella studien i en sits där det inte går att stödja tidigare 

forskning i någon av riktningarna som det redogörs för i teorigenomgången. Vi anser dock att 

diskussionen kring det empiriska resultatet är viktigt och anser därför att det icke signifikanta 

resultatet ändå påvisar en viss indikation på att en köpmäklares representation kan påverka 

försäljningspriset till det lägre. I kapitel 5.4.4 Vidare forskning tydliggörs resonemanget och 

föreslår således hur fortsatt forskning torde fortsätta studera en köpmäklares representation i 
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prisförhandlingar. Nedan återfinns en utveckling av Figur 5 (Kap 2.4.1.1) där den här studiens 

resultat är representerat för att illustrera forskningsområdet efter den här studiens genomförande. 

 

 

Figur 15. Aktuellt forskningsområde (Egen) 

 

5.4 Slutdiskussion 

 

5.4.1 Uppsatsens bidrag 

Studiens syfte är att utifrån tidigare forskning ge ett bidrag till förståelsen för hur försäljningspriset 

påverkas när en köpmäklare finns representerad i en prisförhandling. Studiens empiriska resultat 

kan inte fastställa att en köpmäklares representation i en prisförhandling har en påverkan på 

försäljningspriset. Studiens bidrag är således en ökad förståelse för att en representeras köpmäklare 

inte nödvändigtvis behöver ha en påverkan på försäljningspriset. Studiens bidrag delas vidare upp i 

teoretiskt bidrag och praktiskt bidrag.  
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5.4.2 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget ligger i linje med syftet och blir således att ge ett bidrag till förståelsen för 

hur en representerad köpmäklare kan utgöra en nyckelperson i en prisförhandling och därmed 

minska risken för att köparen i transaktionen känner sig underrepresenterad (Miceli et al., 2000). 

Studiens empiriska resultat visar att en representerad köpmäklare inte kan anses vara en 

nyckelperson i en prisförhandling, då resultatet från experimentet inte kan anses vara statistiskt 

signifikant.  

 

Vidare avser den experimentella studien att således också bidra med en förståelse för hur 

ersättningsstrukturen för en köpmäklare kan vara en central variabel för förhandlingens utfall. Med 

bakgrund av studiens icke signifikanta resultat, och figur 16 Aktuellt forskningsområde,  kan 

ersättningsstrukturen således inte nödvändigtvis anses vara en central variabel. Studiens teoretiska 

bidrag blir således att bidra med en förståelse för att köpmäklares ersättningsstruktur inte 

nödvändigtvis är en central variabel för dess inverkan på att försäljningspriset blir lägre vid en 

prisförhandling. 

 

Ett ytterligare bidrag ligger i den meta-studie som görs på området i och med den teorigenomgång 

som läggs fram. Vi anser att den sammanställda teorigenomgången kan anses som ett teoretiskt 

bidrag, då det är den första sammanställda meta-studien som uppmärksammar ett forskningsgap 

sedan år 1999 (Yavas och Colwell, 1999). Resonemanget i ovanstående stycke om studiens icke 

signifikanta resultat gällande ersättningsstrukturens inverkan, fyller därmed det forskningsgap som 

presenteras i kapitel 1.2 Problemformulering. 

 

Vidare kan studien bidra till debatten om den replikeringsproblematik som nämns i kapitel 3.4 

Replikering och Korroborering. Bristen av replikering i studier har visat sig vara problematiskt, och 

många vetenskapliga experiment har i efterhand visat sig vara svåra eller omöjliga att replikera. 

Vidare har undersökningar visat att flera forskare själva antingen manipulerat sitt eget resultat och 

misslyckats att replikera sitt eget eller en tidigare forskares experiment (Schooler, 2014; Baker, 

2016; Fanelli, 2009).  

 

Den här studiens resultat visar en falsifiering av tidigare studiers resultat. Studien bidrar således till 

debatten kring problematiken med replikering av experimentella studier och kan anses bidra med en 
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till röst som säger att en replikering och korroborering av en tidigare studie och dess resultat inte 

kan antas fungera.  

 

5.4.3 Praktiskt bidrag 

De empiriska resultaten från den experimentella studien indikerar att en representerad köpmäklare 

har en viss påverkan på försäljningspriset. Dock kan resultaten från T-test, Variansanalys och 

Regressionsanalys inte anses statistiskt signifikanta vilket således innebär att vidare forskning inom 

ämnet erfordras. Nedan listas den här studiens två praktiska bidrag. 

 

● Från den amerikanska forskningen kan det utläsas att en köpmäklare med en ersättning som 

är en fallande funktion av försäljningspriset påverkar försäljningspriset till det lägre. Den 

här studiens empiriska resultat visar att en köpmäklares inverkan på en prisförhandling där 

ersättningen är en fallande funktion av försäljningspriset inte kan anses vara statistiskt 

signifikant. Den här studien har därmed falsifierat tidigare forskning på området, vilket 

bidrar till en skepsis för en köpmäklares representation. Ett praktiskt bidrag är således att 

bidra med skepsism till den tidigare amerikanska forskningen på området, och utöka 

forskningsområdet med att en köpmäklares representation inte nödvändigtvis behöver 

fungera i Sverige.  

 

● Trots studiens icke signifikanta resultat, kan indikationen som presenteras väcka en tanke 

om att kunskapen kring en representerad köpmäklare kan ha betydelse för den svenska 

branschen i framtiden. Resonemanget bygger på att vidare forskning kan ta vid där den här 

studien slutat, och utveckla forskningen i avseende att öka förståelsen ytterligare. Mer om 

resonemanget kring vidare forskning hittas i kapitlet nedan. 

 

5.4.4 Vidare forskning  

Skillnaden mellan utfallen i kontroll- och experimentgrupp kan inte fastställa att en köpmäklare har 

en påverkan på försäljningspriset. Däremot visar resultaten av den experimentella studien att det 

finns en indikation på att en köpmäklare har en viss påverkan på försäljningspriset i en 

prisförhandling.  

 

Med bakgrund av att den icke signifikanta indikationen som ges, anser vi att möjligheten finns för 

en signifikant skillnad i ett experiment i större skala. Vi menar att vidare forskning kring en 
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representerad köpmäklares påverkan på försäljningspriset kan ge stöd åt den lilla experimentella 

studien som gjorts här. Vidare studier torde undersöka ett större antal deltagare med ett annat urval. 

Ytterligare kan fortsatta studier utgå från en annan målpopulation för att öka chanserna till en 

generaliserbarhet, och därmed förankra en forskningsteori. 

 

Sedermera är ett förslag till vidare forskning att utföra studiens experiment med utbildade och 

registrerade fastighetsmäklare eller förhandlare. Vi menar således att experimentet med fördel kan 

utvecklas till att använda fastighetsmäklare eller förhandlare med rätt yrkeskunskaper i avseende att 

generera ett empiriskt resultat som direkt kan kopplas till branschens struktur och uppbyggnad. 

 

Slutligen bedömer vi utifrån teorigenomgången att det är väsentligt med ytterligare studier som 

behandlar och studerar det forskningsgap där en köpmäklares representation ställs i relation till 

avsaknaden av en köpmäklare. Den här studien är ett första försök att fylla forskningsgapet, men vi 

anser att forskningsområdet ännu är smalt och outforskat.  
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7. Appendix 

 

7.1 Begreppsordlista 

Mäklare - Säljarens representant i en transaktion 

Köpmäklare - Köparens representant i en transaktion 

Ersättningsstruktur - På vilket sätt mäklaren och köpmäklaren erhåller ersättning i en transaktion 

Traditionell ersättningsstruktur - Ersättningen erläggs från säljaren i en stigande funktion av 

försäljningspriset  

Alternativ ersättningsstruktur - Ersättningen erläggs från köparen i en fallande funktion av 

försäljningspriset  

Stigande ersättningsstruktur - Ersättningen stiger när försäljningspriset stiger 

Fallande ersättningsstruktur - Ersättningen stiger när försäljningspriset sjunker 

Försök - Enskilda utförda förhandlingar á fem minuter  

Försökspar - Två parallelltgående försök utförda i kontroll -respektive experimentgrupp 

Sittning - Omgång med sju utförda förhandlingsförsök  

Förhandlingsscenario - Utfall med information till förhandlingen  

Referenspunkt - Förutsättningar som beslutsfattaren kan väga in i beslutsprocessen  

Förhandlingszon - Området där en överenskommelse troligtvis äger rum  

MLS - Multiple Listing Service. Ett organ som verksamma mäklare vi USA verkar under 

FML - Fastighetsmäklarlagen. Den lag som mäklare i Sverige verkar under 

NAR - National Association of Realtors. Motsvarande Fastighetsmäklarlagen i USA 

Korroborering - Syftar till att få en bekräftelse och överenstämmelse med resultaten jämfört med 

tidigare fynd. 

Falsifiering - Syftar till att verifiera en negotiation till en tidigare verifierad hypotes. 

 

7.2 Skillnader mellan Sverige och USA  

 

7.2.1 Fastighetsmäklarlagen 

Den 1§ i Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) säger; ”Denna lag gäller en fysisk persons 

yrkesmässiga förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans 

mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Den som bedriver 

sådan verksamhet kallas fastighetsmäklare. Med förmedling avses en verksamhet som grundar sig 

på ett uppdragsavtal och som syftar till att anvisa en motpart med vilken uppdragsgivaren kan 
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träffa avtal om överlåtelse eller upplåtelse”. Vad som går att utläsa av 1§ FML är att oavsett vilken 

typ av fastighetsmäklare som förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på 

annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter, går dem 

under samma lagrum i Fastighetsmäklarlagen. Att utläsa av 1§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 

2011:666) går också att typen av fastighetsmäklare som regleras av lagen inte är specificerad, utan 

benämningen är endast “Fastighetsmäklare”.  

     

Vidare står det i 8§ (SFS 2011:666) att ”Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt 

och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens 

intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta 

uppdragsgivarens ekonomiska intressen.” 8§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) reglerar 

således att fastighetsmäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed i varje uppdrag och särskilt beakta 

uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Vem uppdragsgivaren är framgår inte av 8§ 

Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). Melin (2012) menar att en köpmäklares strävan efter ett så 

lågt försäljningspris som möjligt inte är i linje med 8§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). En 

förändring av lagstiftningen torde leda till en bättre överensstämmelse med utländsk rätt, vilket 

således skulle förenkla förmedlingsuppdrag internationellt.  

 

I relation till ovanstående paragrafer lyder 23§ 1-2 stycket Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666): 

”Om inte annat har avtalats, ska fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på 

köpeskillingen (provision). Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har 

träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av 

mäklaren”. 23§ 1-2 stycket Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:6669) stadgar att fastighetsmäklarens 

ersättning beräknas efter viss procent på köpeskillningen. Således reglerar inte 23§ 1-2 st 

Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) om ersättningen är en stigande eller fallande funktion av 

köpeskillingen. Vidare stadgar 23§ 1-2 stycket Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:6669) inte vem 

uppdragsgivaren anses vara i relationen mellan uppdragsgivaren och mäklaren gällande rätten till 

provision.  

 

7.2.2 National Association of Realtors 

National Association of Relators (NAR) är USA:s största branschorganisation. Termen 

Fastighetsmäklare är ett registrerat kollektivt medlemskap som identifierar en yrkesmässig utövare 

inom fastighetsbranschen och som således är medlem i National Association of Realtors samt 
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ansluter sig och strikt följer “Code of Ethics And Standards of Practice of the National Association 

of Realtors”. (National Association of Realtors 2017). 

 

I enlighet med Artikel 1, Code of Etichs and Standards of Practice of the National Association of 

Realtors (2017) “ska mäklaren vid representation av köpare, säljare, hyresvärd, hyresgäst, eller 

annan klient förbinda sig att skydda och främja klientens intressen. Skyldigheten till klienten är 

primär, men befriar inte mäklaren från skyldigheten att behandla alla parter hederligt.” 

 

Vidare reglerar Artikel 1, Code of Etichs and Standards of Practice of the National Association of 

Realtors (2017) Standard of Practice 1-2 att “en ‘klient’ är den person(er) som med en mäklare 

eller dess agentur har ett juridiskt avtal. En ‘kund’ regleras som en part i en fastighetstransaktion 

som tar emot information, tjänster eller förmåner men som således inte har ett avtalsförhållande 

med en mäklare eller dess agentur.” Vidare fastställs en ‘fastighetsmäklare’ som en 

licensinnehavare för fastigheter som agerar agent. 

 

I Artikel 1, Code of Etichs and Standards of Practice of the National Association of Realtors (2017) 

Standard of Practice 1-5 stadgas att “en mäklare tillåts representera både säljare/hyresvärd och 

köpare/hyresgäst i en och samma transaktion först efter att full information utgått till parterna samt 

att samtycke getts.” Vidare ska “en mäklare med ansvar för en klients egendom” enligt Artikel 1, 

Code of Etichs and Standards of Practice of the National Association of Realtors (2017) Standard of 

Practice 1-11 “visa tillbörlig aktsamhet och göra rimliga ansträngningar för att skydda klienten 

mot rimligen förutsebara oförutsedda händelser eller förluster.” 

 

Vid ingående av ett försäljningsuppdrag ska mäklaren enligt Artikel 1, Code of Etichs and 

Standards of Practice of the National Association of Realtors (2017) Standard of Practice 1-12 

underrätta säljare/hyresvärdar om; “1) agenturens policy kring samarbeten och form av ersättning 

som erbjuds till underagenter, köparens/hyresvärdens mäklare och/eller mäklare som agerar utan 

agentur. 2) att köparens/hyresvärdens mäklare kan representera köparens intressen i affären trots 

att ersättningen utgår från säljarens mäklare eller säljaren/hyresvärden. 3) potentialen för 

säljarens mäklare att verka som en uppenbar dubbel agent.” 

 

Artikel 7, Code of Etichs and Standards of Practice of the National Association of Realtors (2017) 

Standard of Practice 1-5 föreskriver således också att “en mäklare i en transaktion inte får 
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acceptera ersättning från mer än en part, även om det är tillåtet enligt lag, utan att ha informerat 

alla parter och dessa har lämnat sitt samtycke.    

   

7.3 Instruktioner  

Nedan presenteras de skriftiga  instruktioner som deltagarna gavs inför varje försök. Nedan 

presenteras förhandlingsscenario 1 gällande instruktioner till köpare, säljare och mäklare i 

kontrollgruppen och köpare, säljare, mäklare och köpmäklare i experimentgruppen.  

 

I studien användes sju olika förhandlingsscenarion där instruktionerna som gavs var desamma. Det 

som skiljde de olika förhandlingsscenariona åt var “objektsinformation” och 

“förhandlingsinformation”. 

 

Vidare presenteras de muntliga instruktionerna med avsikt att öka studiens transparens och 

replikerbarhet. 
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7.3.1 Köpare Kontrollgrupp 
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7.3.2 Säljare Kontrollgrupp 
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7.3.3 Mäklare Kontrollgrupp   
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7.3.4 Köpare Experimentgrupp 
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7.3.5 Säljare Experimentgrupp  
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7.3.6 Mäklare Experimentgrupp 
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7.3.7 Köpmäklare Experimentgrupp  
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7.3.8 Muntliga instruktioner  
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7.4 Antal genererade bud  

 

 

 


