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Sammanfattning 

 

Titel: Salespersons perceived usage of Active Empathic Listening 

 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i Företagsekonomi 

 

Författare: Alexandra Ståhl & Gabriella Thuro Landberg 

 

Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick  

 

Datum: 2014–05 

 

Syfte: Vårt syfte är att utifrån de tre dimensionerna analysera hur mer erfarna säljare i jämförelse 

med mindre erfarna säljare uppfattar att de använder sig av ett Aktivt Empatiskt Lyssnande.  

 

Metod: Med bakgrund till studiens syfte lämpade det sig att använda en kvalitativ metod. Som 

övergripande undersökningsdesign användes en flerfallsstudie för att studera det berörda 

fenomenet. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med respondenter från olika företag. En 

abduktiv analys metod med inspiration från Grounded theory användes sedan för att analysera 

det empiriska materialet.   

 

Resultat & slutsats: Studien indikerar på att det finns en viss skillnad i hur mer och mindre erfarna 

säljare använder sig av Aktivt Empatiskt Lyssnande, AEL. Den mest påtagliga skillnaden återfinns 

i dimensionen responding. Då studien visade att de mer erfarna säljarna i större utsträckning 

använder sig av denna dimension. Resultatet antyder även att det kan finnas en skillnad i hur 

säljare ur ett aktivt lyssnarperspektiv och hur säljare ur ett mer empatiskt perspektiv använder 

sig av AEL. 

 

Förslag till fortsattforskning: Då denna studie endast bygger på hur säljarna upplever att de 

använder sig av AEL. Vore det intressant att även studera kundens upplevelse av hur säljaren 

använder sig av AEL. Således skulle det ge insikt i fenomenet ur ett säljarperspektiv som såväl ur 

ett kundperspektiv. Vilket i sin tur bidrar med en mer verklig bild av interaktionen mellan kund 

och säljare. Då interaktion alltid involverar båda sidor i verkligheten.  



 

 

Uppsatsens bidrag: I denna studie skapas en modell som beskriver hur mer och mindre erfarna 

säljare använder sig av AEL. Modellen förtydligar vilka egenskaper som är starkare hos respektive 

grupp.  Den ger även en insikt i hur dessa två grupper använder sig av de tre dimensionerna. 

Bidraget studien ger är en ökad förståelse för att det finns likheter och skillnader i hur säljare med 

mer erfarenhet i jämförelse med säljare med mindre erfarenhet använder sig av AEL.  

 

Nyckelord: AEL, Aktivt lyssnande, Empati, Erfarenhet, Försäljning. 

   



 

ABSTRACT  
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Aim: The aim of this study is through the three dimension analysis, showing how more 

experienced salespersons in comparison to less experienced salespersons perceive that they use 

the Active Empathic Listening. 

 

Method: Considering the purpose of the study it was most suitable to use a qualitative method. 

As general research design, multicase study was used to study the actual phenomenon. Semi 

structured interviews was conducted with respondents at different companies. An abductive 

analysis method was used to analyze the empirical data. This method has inspiration from 

Grounded theory.    

 

Result & Conclusions: The study indicates some differences in how more experience and less 

experience salespersons use Active Empathic Listening, AEL. The most obvious disparity is to be 

found in the dimension responding. The result of the study showed that more experience 

salespersons use this dimension in considerable extent than less experience salespersons do. The 

result even interpret that there can be a difference in how salespersons through an active 

listening perspective and salespersons from a more empathic perspective use AEL.   

 

Suggestions for future research: Since this study only investigate how salespersons perceive their 

own use of AEL, it would also be interesting to get further knowledge about the customer’s 

perspective. How does the customer perceive the salespersons use of AEL? To get insight on the 

phenomenon from both the salespersons perspective as well as from the customer perspective.  



 

 

Contribution of the thesis: In this study a model is created, it describes how more and less 

experience salespersons use AEL. The model explicates which of the attributes that are stronger 

in each group of salespersons and it gives an insight in how these two groups use the three 

dimensions. This study contributes a deeper understanding in the similarities and differences 

between how more experience salespersons and less experience salespersons use AEL.   

 

Key words: AEL, Active listening, Empathy, Experience, Sales. 
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1. Introduktion 

 

1.1  Inledning 

Ett flertal författare såsom Ottesen & Grønhaug (2004) hävdar att marknaden har blivit allt mer 

dynamisk. Vidare menar Jones, Chonko & Roberts (2004)  att i takt med att marknaden förändras så 

förändras även kundrelationerna. Edvardsson, Holmlund & Strandvik (2008) menar att den största 

förändringen är att kunderna söker ett mervärde utöver produkten och tjänsten. Därmed ökar 

kraven på att företagen måste bli mer relationsinriktade och kundorienterade menar Edvardsson et 

al. (2008).  I likhet med detta belyser även Pelham (2002) och Pryor, Malshe & Paradise (2013) att 

säljare bör anta rollen som konsult, anpassa sin försäljning efter kund, vara problemlösare och 

sträva efter att fokusera på interaktioner.  

 

Enligt Moncrief & Marshall (2005) har förändringen av marknaden även påverkat 

försäljningsteknikerna. Detta eftersom de ändrade kraven från kunderna kräver en förändrad 

säljapproach. Vidare menar de att i samband med att intresset för interaktioner och relationer har 

växt, har en naturlig följd blivit att intresset för försäljningstekniken kommunikation vuxit sig 

starkare. Williams, Spiro & Fine (1990) poängterar att kommunikation är en av de viktigaste 

teknikerna för att säljaren ska lyckas med kundrelationen. Steil, Barker & Watson (1983, efter 

Ramsey & Sohi, 1997) beskriver att kommunikation handlar om att känna igen och att använda 

lyssnarbeteendet. Vidare poängterar de att lyssnandet utgör mer än hälften av 

kommunikationsprocessen. Således är ett flertal forskare såsom Castleberry & Shepherd (1993) och 

Ingram, Schwepker & Hutson (1992) överens om att ett bra lyssnande är en viktig byggsten för att 

lyckas med kommunikationen inom försäljning. Ett flertal forskare såsom Ingram et. al (1992) har 

även argumenterat för att dåligt lyssnande är den främsta orsaken till att säljare misslyckas. Därmed 

menar Ramsey & Sohi (1997) att även förmågan att lyssna, i synnerhet att lyssna aktivt, kommit att 

lyftas fram som en mer specifik aspekt, än kommunikationen i sin helhet. 

 

Ett bra lyssnande menar Ramsey & Sohi (1997) har kommit att förknippas med tekniken för att 

lyssna aktivt. Vidare förklarar de att det aktiva lyssnandets process består av tre dimensioner. Dessa 

benämner de som sensing, evaluating och responding. Dimensionerna har enligt Ramsey & Sohi 

(1997) såväl kognitiva som affektiva egenskaper. Pryor et al. (2013) menar att identifieringen av 

dimensionerna har bidragit med förståelse och fundament till analys av lyssnandets beståndsdelar 

och andra komponenter som påverkar lyssnarbeteendet och utfallet. Vidare förklarar Ramsey & 
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Sohi (1997) att aktivt lyssnande går ut på att förstå meningen av vad talaren säger och därmed 

omfattar det mer än bara lyssna till de sagda orden. Pelham (2002) påpekar även att aktivt lyssnande 

är grundförutsättningen för att lyckas med kundorientering. Sojka & Deeter-Schmelzs (2008) menar 

att senare forskning inom området försäljning även har undersökt lyssnandet i samband och i 

kombination med andra komponenter, bland annat empati. Comer & Drollinger (1999) presenterar 

en studie där kombinationen mellan aktivt lyssnande och empati undersöks. Vilket resulterade i så 

kallat aktivt empatiskt lyssnande, AEL.  

 

Samtliga forskare såsom Pryor et al. (2013) är överens om att AEL utgör en högre grad av lyssnande 

och att AEL har positiva effekter på försäljning. Vidare hävdar Pryor et al. (2013) att tidsaspekten 

har en inverkan på säljares förmåga att använda sig av AEL.  Brems, Baldwin & Baxer (1993) menar 

även att empati och aktivt lyssnande är av träningsbar form, vilka utgör komponenterna inom AEL. 

Dessutom har även problemlösning som är en viktig kognitiv egenskap i AEL visat sig kunna 

förbättras med erfarenhet enligt Mintu-Wimsatt & Gassenheimer (2004). Men trots att forskning 

indikerar på att tidsaspekten har en betydande roll för AEL och att AEL främjar försäljning så är lite 

forskning gjord inom området. Vilket Pryor et al. (2013) ställer sig kritiska mot. Således anser vi att 

AEL är en viktig teknik och ett effektivt redskap som bör undersökas närmre då forskning påvisar att 

AEL medför positiva resultat på försäljning. Då även problemlösning finns inom AEL samt att 

förmågan att använda sig av AEL förbättras med tiden tycker vi oss kunna se indikationer på att mer 

erfarna säljare har lättare att använda sig av AEL. Insikten i hur erfarenheten påverkar säljares 

förmåga att använda AEL skulle kunna underlätta företagens implementering och utformning av 

säljträning. Därmed finner vi det intressant att studera hur erfarenhet påverkar säljares förmåga att 

använda AEL. För att bygga vidare på tidigare forskning av lyssnarbeteendet vill vi därför utifrån de 

tre dimensionerna sensing, evaluating och responding som består av kognitiva och/- eller affektiva 

egenskaper, analysera hur mer erfarna säljare i jämförelse med mindre erfarna säljare uppfattar att 

de använder sig av AEL. Mindre erfarna säljare syftar till säljare som har varit verksamma mindre än 

ett år och mer erfarna säljare representeras av säljare som varit verksamma mer än fem år.  
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1.2  Syfte 

Vårt syfte är att utifrån de tre dimensionerna analysera hur mer erfarna säljare i jämförelse med 

mindre erfarna säljare upplever att de använder sig av ett Aktivt Empatiskt Lyssnande.  

 

1.3  Avgränsning 

Med bakgrund till vårt syfte kommer vårt fokus vara ur säljarens perspektiv. Med säljarens 

perspektiv så menar vi säljarens egen uppfattning om hur denne använder sig av AEL. Vår 

uppfattning om hur säljaren i verkligheten använder sig av AEL kommer således inte studeras i 

denna studie. Vi gör inte en deltagande observation och studien kommer endast baseras på 

säljarens egen uppfattning. Därmed kommer vi inte heller ta hänsyn till kundens perspektiv i vår 

undersökning och analys. Vi har även valt att avgränsa vår studie till de tre mest erkända 

dimensionerna för lyssnarprocessen inom försäljning. Majoriteten av forskarna inom området anser 

att dessa tre dimensioner representerar samt mäter lyssnarprocessen på bästa sätt. Därmed menar 

vi att denna avgränsning krävs för att studien ska bli genomförbar. Vi är medvetna om den 

eventuella risken att en del säljare kan ha gett andra svar i tron om att företaget skulle ha påverkats 

av säljarens svar. Vi vill klargöra att vi inte kommer ta hänsyn till denna effekt i vår analys. 
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2. Teori 

 

2.1 De grundläggande egenskaperna i lyssnandet 

 

2.1.1 Lyssnarprocessens egenskaper 

Wolvin & Cohen (2012) föreslår att lyssnandet bör utforskas utifrån dimensioner kognitiva, 

affektiva, beteendemässiga, kontextuella och etiska. Då de vill uppmärksamma att hänsyn även bör 

tas till sammanhanget (kontexten) och etiska perspektiv. Vidare menar Wolvin & Cohen (2012) att 

detta bidrar med en större förståelse för komplexiteten av lyssnarkommunikationen och hur dessa 

komplikationer påverkar lyssnarkompetensen.  Wolvin (2013) påpekar att lyssnarprocessen inte är 

linjär och att den kan variera. Då den beror på kontexten och kommunikationens mål. Wolvin (2013) 

menar att lyssnarbeteendet inte är en säregen förmåga (egenskap) men däremot en mycket 

komplex process. Wolvin (2013) förklarar att komplexiteten har bidragit med att forskare har haft 

svårt för att komma överens om en allmän accepterad definition av lyssnandet. Vilket försvårar 

skapandet av ett ramverk för lyssnandet. Till exempel så menar Bostrom (1997, efter Wolvin, 2013) 

att den bästa definitionen av lyssnande kan ses som ifrågasättande, bearbetning och den egna 

behållningen av informationen i det mellanmänskliga sammanhanget.  

 

2.1.2 Definition av god lyssnarförmåga 

Flera studier bland annat av Bodie, Cyr, Pence, Rold & Honeycutt (2012) indikerar på att 

kroppsspråket har stor inverkan på vad som kan anses vara god lyssnarförmåga. Egenskaper såsom 

att nicka, visa intresse, hålla ögonkontakt, fråga frågor och inte avbryta talaren menar Bodie et al. 

(2012) avspeglar god lyssnarförmåga. De belyser att den ickeverbala kommunikationen är särskilt 

viktig. Även Halone, Cunconan, Coakley & Wolvin (1998) och Cooper och Buchanan (2010) menar 

att ickeverbalrespons är en av grundegenskaperna i gott lyssnarbeteende. Bodie et al. (2012) 

beskriver att som god lyssnare uppfattas en person som är vänlig, lyhörd och uppmärksam. En 

person som kan hantera konversationens flöde och att vi människor uppfattar de verbala fraserna 

som tecken på uppmärksamhet och mottaglighet. Medan kroppsspråket såsom ögonkontakt får oss 

att uppfatta vänlighet och lyhördhet. I likhet med vad Castleberry & Shepherd (1993) och Ramsey & 

Sohi (1997) hävdade om ett bra lyssnande, så har bland annat Ingrams et al. (1992) studie påvisat 

att dåligt lyssnande är den främsta anledningen till att en del av säljarna misslyckas. Vilket har 

resulterat i att forskare såsom Marshall, Goebel, & Moncrief (2003) har kunnat konstatera att 

resultatet av ett dåligt lyssnande blir kostsamt för företagen. 
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2.1.3 Lyssnandet och säljträning  

Pelham (2002a) har genom sin studie påvisat att utbildningsprogram inom försäljning med betoning 

på kunskap om kundens behov bidrar till en positiv försäljningstillväxt. Pelham (2002b) menar även 

att konsulttjänster inom försäljning påverkar mervärdet av både produkt och tjänst för kunden. En 

senare studie av Pelham (2006) visar också att konsultinriktade säljutbildningar leder till ökad 

försäljning. Detta berör även Castleberry, Shepherd & Ridnour (1999) och Farell (2000) i tidigare 

studier.  Vilka visade på att konsultinriktade inlärningsmetod påverkar företagens resultat positivt. 

Vidare menar Saxne & Weitz (1982) att konsultorienterad säljträning resulterar i förstärkta adaptiva 

försäljningsförmågor. Westbrook & Peterson (1998) menar även att rådgivande säljkompetenser 

blir bättre av konsultorienterad säljträning. Detta bör enligt Pelham (2006) leda till effektivare 

försäljning, bättre kundrelation och ökat vinstresultat för företagen. Pelham (2006) fann även att 

konsultinriktade säljutbildningar är väldigt viktiga för att kunna utveckla och upprätthålla en 

närmare relation med köparen. Det skall dessutom minska missuppfattningar mellan kund och 

säljare.  

 

Även Devine, Shafer, Fusaro, Carroll, Kimble, Muia, & Halpern (1978, efter Ramsey & Sohi, 1997) har 

i tidigare studier konstaterat att försäljare med hjälp av liknande säljprogram kan vinna en 

konkurrensfördel. Då de enklare kan anpassa sig efter kundens behov och på så sätt kan de 

upprätthålla långsiktigare relationer. Således menar Pelham (2006) att utbildningsprogrammen 

spelar en speciellt stor roll för de företag som befinner sig i branscher där betydelsen av långsiktiga 

relationer är viktiga. Enligt Pelham & Kravitzs (2008) senare studie skulle en säljutbildning med 

betoning på att lyssna för att få kundkännedom, leda till att öka kundorientering, adaptiv försäljning 

och ökad konsultförsäljning. Ramsey & Sohis (1997) resultat stöder också säljutbildningsprogram 

med betoning på lyssnarkomponenten och problemlösning. Då detta enligt dem har en positiv 

påverkan på kundlojaliteten och ger ett gott inflytande på försäljningslönsamheten.  

 

Ramsey & Sohi (1997) utmärker sig dock från övriga forskare. De föreslår att företag vid rekrytering 

bör rikta uppmärksamhet åt säljarens lyssnarbeteende i försäljningssammanhang. Men de är inte 

ensamma om att vilja lyfta fram lyssnandet inom området försäljning.  Bland annat Pryor et al. 

(2013) är eniga med Ramsey & Sohi (1997) om att lyssnandet är oerhört viktigt för att lyckas med 

interaktionen. Ingram et al. (1992) påvisar dessutom vikten av säljares lyssnarbeteende. Då deras 

undersökning visar att lyssnarbeteendet är den viktigaste färdigheten för en försäljare och att ett 

dåligt lyssnarbeteende är den främsta orsaken till att säljare misslyckas med affärer. I likhet med 
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vad Pelham (2006) beskriver om vikten av utbildningsprogram för långsiktiga relationer så påvisar 

dessutom Pryor et al. (2013) genom sin studie att lyssnandet har en extra stor betydelse för 

långsiktiga relationer. 

 

2.2  Aktivt lyssnande 

Enligt Ramsey & Sohi (1997) har ett bra lyssnande kommit att förknippas med tekniken för att lyssna 

aktivt. Vidare menar Aggarwal, Castleberry, Ridnour, & Shepherd (2005) att det aktiva lyssnandet 

kommit att bli involverat i en bredare diskussion gällande byggandet och underhållandet av 

långsiktiga relationer. Ramsey & Sohi (1997) hävdar att det aktiva lyssnandet syftar till att förstå 

innebörden av det som sagts och går således längre än att bara höra de sagda orden. För att 

förtydliga detta citerar de DiGaetani (1980, efter Ramsey & Sohi, 1997, s.42):”It requires serious 

attention and critical hearing, both concentration and penetration, both memory and knowledge”  

 

Brownell (1990) förklarar att lyssnandet inte är en passiv aktivitet och att ett aktivt lyssnande består 

av såväl verbala som icke-verbala element. Därmed ställs höga krav på att lyssnaren sköter 

avsändarens budskap med avseende på båda elementen och att säljaren är engagerad i samtalet. 

Comer & Drollinger (1999) beskriver även de att aktivt lyssnande omfattar såväl verbal som 

ickeverbal kommunikation. Därmed understryker de även att det aktiva lyssnandet inte enbart är 

begränsat till ljudmeddelanden och hörandet. Även Weger, Castle & Emmett (2010) delar denna 

uppfattning och beskriver att syftet med aktivt lyssnande är att lyssnaren ska kunna visa förståelse 

för talarens budskap, även utan verbala uttryck och direkta ord. 

 

2.2.1 Det aktiva lyssnandet kognitiva och affektiva egenskaper 

Ett flertal författare såsom Halone et al. (1998) och Janusik (2011) har studerat lyssnandet utifrån 

fler egenskaper och menar att komponenterna för aktivt lyssnande utgörs av kognitiva och affektiva 

egenskaper. Pryor et al. (2013) förklarar dock att de affektiva egenskaperna kommit att få en mer 

betydande roll för senare forskning, då den blivit mer uppmärksammad än vad den tidigare har varit. 

Enligt Sojka & Deeter-Schmelz (2008) så kan den kognitiva egenskapen och kognition beskrivas som 

viljestyrd psykologisk process med en problemlösande natur. Sojka & Deeter-Schmelz (2008) 

förklarar att olika människor kan ha svagt, respektive starkt behov av kognition. Bland annat 

Cacioppo, Petty, Feinstein, Blair, & Jarvis (1996) har beskrivit behovet av kognition som en ”… 

tendency to engage in and enjoy effortful cognitive activity.” (s. 1). Detta menar de indikerar om 

säljaren har ett starkt behov av kognition. I så fall kommer denne att motiveras mer av 
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problemlösning. Sojka & Deeter-Schmelz (2008) menar även att forskning har identifierat skillnader 

i hur personer med svagt och starkt behov av kognition tolkar information från interaktioner. Enligt 

Sojka & Deeter-Schmelz (2008) så reflekterar personer med starkt behov av kognition mer över 

signalers budskap för att förstå motstridig stimuli. Dessa personer har även en positivare inställning 

till anmärkningar från kunder. Detta eftersom dessa säljare motiveras av problemlösning, vilket gör 

att kundernas invändningar snarare ses som ett tillfälligt hinder som måste övervinnas, än som ett 

frustrerande problem enligt Sojka & Deeter-Schmelz (2008).  

 

Castleberry & Shepherd (1993) menar att den kognitiva egenskapen, i sammanhanget för aktivt 

lyssnande, syftar till kunskap, information och förståelse. Vidare menar Barrett-Leonard (1962, efter 

Comer & Drollinger, 1999) att den kognitiva egenskapen bidrar med en förståelse på en objektiv 

nivå, att ett kognitivt lyssnande kan bidra med förståelse för den andra personens agerande, men 

utan inslag av sympati eller empati för sättet som den andra personen agerade på eller den andra 

personens tankesätt. Den affektiva egenskapen syftar däremot, av vad Allport (1961, efter Comer & 

Drollinger, 1999) har beskrivit, till en djupare och känslomässigare förståelse. Således har denna 

egenskap en koppling till empatisk omtanke och empati. Comer & Drollinger (1999) förklarar att 

eftersom den affektiva egenskapen syftar till det känslomässiga samspelet mellan människor, som 

gör det möjligt för dem att bearbeta och känna av tillstånd som är emotionella, så är det är svårare 

att återge en bra beskrivning av den affektiva egenskapen, än vad det är att beskriva den kognitiva 

egenskapen. 

 

2.2.2 Det aktiva lyssnandets tre dimensioner 

Steil (1980, efter Comer & Drollinger, 1999) har presenterat en uppdelning av lyssnandet på tre 

dimensioner som kommit att bli allmänt accepterad. Dessa tre dimensioner är sensing, evaluating 

och responding. Steil et al. (1983, efter Ramsey & Sohi, 1997) menar att dimensionerna samspelar 

för att uppnå en högre grad av lyssnandet, så kallat aktivt lyssnande. Steil et al. (1983, efter Ramsey 

& Sohi, 1997) poängterar även att de enskilda dimensionerna kräver särskild kompetens. I enighet 

med Brownell (1990) och Castleberry & Shepherd (1993) menar Alessandra, Wexler & Barrara (1987, 

efter Comer & Drollinger, 1999) att de tre dimensionerna som kännetecknar processen för aktivt 

lyssnande, har till syfte att uppmuntra till fortsatt interaktion och kommunikation.  

 

Sensing är den dimension som är mest grundläggande enligt Castleberry & Shepherd (1993) och 

Ramsey & Sohi (1997). Detta vill de mena eftersom sensing är kopplat till förståelsen för kroppsspråk 
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och andra icke-verbala meddelanden, men också för att det är kopplat till det faktiska hörandet. 

McNaughton, Hamlin, McCarthy, Head-Reeves, & Schreiner (2007) beskriver att som första steg i 

lyssnarprocessen, handlar sensing om att genom icke-verbal kommunikation kunna uttrycka 

intresse för talarens budskap. Vidare menar Ramsey & Sohi (1997) att evaluating sker parallellt med 

sensing och syftar till att strukturera budskapet som talaren vill förmedla. Detta sker såväl verbalt 

som icke-verbalt, för att omvandla meddelandet till en meningsfull form. Garland (1981, efter 

Weger, Castle & Emmett, 2010) beskriver att evaluating handlar om att ta avstånd från de 

förutfattade meningarna, att bearbeta och omskriva talarens budskap så att det tolkas korrekt. Även 

Ramsey & Sohi (1997) förklarar att säljaren genom evaluating söker förståelse för den faktiska 

innebörden av meddelandet. Säljaren utvärderar betydelsen av ledtrådarna, som de underförstådda 

orden och gesterna bidragit med, för att sedan tolka de underliggande konsekvenserna och 

uppdatera materialet i minnet för att minnas budskapet.  

 

Den sistnämna dimensionen, responding, är enligt Ramsey & Sohi (1997) den dimension där kunden 

har lättast att skapa sig en uppfattning om huruvida säljaren lyssnar aktivt eller inte. Då denna 

dimension redogör för signaler som ska uppmuntra till fortsatt talande. Det kan exempelvis handla 

om att ställa frågor menar Paukert, Stagner & Hope (2004). Därmed menar Ramsey & Sohi (1997) 

att responding har till syfte att ge bevis till kunden att denna har blivit hörd och att detta sker såväl 

verbalt som icke-verbalt. Ramsey & Sohi (1997) poängterar även vikten av att alla tre dimensioner 

involveras i lyssnande processen, då det krävs engagemang i samtliga, för att säljaren ska uppfattas 

som en aktiv lyssnare. 

 

2.2.3 Det aktiva lyssnandets påverkan i försäljningssammanhang  

Shepherd, Castleberry, & Ridnour (1997) fann att en situation där talaren vill dela information med 

lyssnaren, uppstår när lyssnaren lyssnar aktivt. Brooks (2003) poängterar att aktivt lyssnande i 

samma grad som att fokusera på talaren handlar om att fokusera på meddelandet. Ett flertal 

forskare som exempelvis Alessandra, Wexler & Barrara (1987, efter Comer & Drollinger, 1999) 

poängterar även vikten av att säljaren bör, såväl genom verbal som icke-verbal kommunikation, 

kunna övertyga sina kunder om att lyssnandet äger rum. Då ett av syftena med det aktiva lyssnandet 

är att kunna förmedla en garanti till kunden att denna blivit hörd och förstådd. Att det aktiva 

lyssnandet fått betydelse för forskningen inom försäljning, beror enligt Chonko, Roberts & Dubinsky 

(2002) på att dagens dynamiska marknad ställer höga krav på att organisationerna måste vara 

beredda att fortsatt lära sig om sina kunder för att bli framgångsrika. Vidare menar Castleberry & 
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Shepherd (1993) att dessa omständigheter, att marknaden ändras i snabb takt, har lett till att 

färdigheter såsom kreativitet och kompetens, samt färdigheten att kunna bygga relationer baserade 

på förtroende, har blivit desto viktigare, och att dessa färdigheter är starkt kopplade till förmågan 

att kunna lyssna, i synnerhet att lyssna aktivt. Även Ramsey & Sohi (1997) menar att det aktiva 

lyssnandet främjar långsiktiga relationer, vilket är ett resultat av förtroendet. Vidare menar Berry & 

Parasuraman (1991, efter Pryor et al, 2013) att långsiktiga relationer motiverar och är lika högt 

värderade hos kunder som hos säljorganisationerna.  

 

Hunt & Cussela (1983, efter Comer & Drollinger, 1999) poängterar även att kunder värdesätter mer 

än bara den erbjudna produkten eller tjänsten och att det aktiva lyssnande framför allt är särskilt 

viktigt om säljaren vill skapa detta mervärde. Marshall et. al (2003) fann dessutom att den högst 

rankade färdigheten som försäljningschefer anser är viktigast är skickligt lyssnande. Luthy (2000)  

kunde även konstatera, att lyssna skickligt var den mest önskvärda färdigheten som 

försäljningscheferna ville se hos sina säljare. Pelham (2002a) argumenterar även för att aktivt 

lyssnande underlättar för företagen att bli kund- eller marknadsorienterade. Detta eftersom god 

förståelse för kundernas behov krävs, vilket aktivt lyssnande bidrar med. Vidare menar Boorom, 

Goolsby & Ramsey (1998) att företagen inte kan uppnå detta utan aktivt lyssnande. 

 

2.2.4 Det aktiva lyssnandet som träningsbarform  

Ett flertal forskare, såsom Churchill, Ford, Hartley & Walker (1985, efter Rentz, Shepherd, Tashchian, 

Dabholkar & Ladd, 2002) menar att förmågan att lyssna är en egenskap som med hjälp av träning 

kan förbättras. McNaughton et al. (2007)  är av samma åsikt och menar att lyssnandet är en 

träningsbar färdighet. McNaughton et al. (2007) har dock i synnerhet fokuserat på det aktiva 

lyssnande i sina studier. I sina studier fann de bland annat att personer som blivit tränade i aktivt 

lyssnande, kände ett ökat självförtroende till sin förmåga att lyssna. Säljträning är även något 

Ramsey & Sohi (1997) lyfter fram i sitt förslag på implementation i praktiken. Då deras studie visar 

på att säljare som använder sig av ett aktivt lyssnande har lättare att upptäcka kundens behov. Vilket 

leder till att dessa säljare även har lättare att hitta en kundanpassad lösning på problemet. Effekten 

av detta menar Ramsey & Sohi (1997) blir således ett lönsammare företag. Vidare menar Comer & 

Drollinger (1999), att träning inom det aktiva lyssnandet, bör syfta till att få säljare att förstå hur 

varje del av processen, hur var och en av dimensionerna av det aktiva lyssnandet, bidrar med 

effektivare prestation och därmed bör träningen fokuseras på de nyckeluppgifter som är 

utmärkande för varje dimension. McCanns (2008, efter Pelham & Kravitz, 2008) studieresultat 
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visade dock att de flesta försäljare felaktigt tror att aktivt lyssnande handlar om diffust lyssnande på 

kundens framtidsutsikter, för att sedan bara svara på vad kunden just sa. McCann (2008, efter 

Pelham & Kravitz, 2008) menar således att företagen sannolikt skulle dra mycket nytta av att 

utveckla sina säljares lyssnarbeteenden genom utbildning. Eftersom detta skulle kunna leda till 

starkare band mellan säljare och kund, då kunden kommer att känna sig mer tillfredsställd med 

säljaren. 

 

2.3  Empati 

Comer & Drollinger (1999) menar att en genuin omtanke är erforderligt, för att kommunikationen 

ska bli effektiv. Ett flertal forskare såsom Pilling & Eroglu (1994) menar att empati kan identifieras 

som en av de viktigaste variablerna som påverkar säljarens framgång. Dion, Easterling & Miller 

(1995) och Pryor et al. (2013) och ett flertal andra forskare förespråkar att empati är absolut 

nödvändigt för att kunden ska kunna känna förtroende för säljaren. Detta eftersom de menar att 

det krävs empati för att säljaren skall kunna få en djupare insyn i kundens problem och kunna lösa 

dessa. Därmed har enligt Aggarwal et al. (2005) även empatin kommit att få större uppmärksamhet 

från forskare inom marknadsföring och området sälj. Även Agnihotri, Krush & Singh (2012) menar 

att empati blivit viktigare för säljorganisationerna att förstå, eftersom subjektiva utfall, såsom 

kundtillfredsställelse samt tjänste- och servicekvalitet, endast kan uppnås genom goda relationer. I 

likhet med vad Alessandra, Wexler & Barrara (1987, efter Comer & Drollinger, 1999) uttrycker, 

gällande att det aktiva lyssnandet måste vara synligt för kunden, poängterar även Steil et al. (1983, 

efter Comer & Drollinger, 1999) att säljaren måste synliggöra och förmedla empatin, för att empatin 

ska bli erkänd och uppskattad av kunden. 

 

Buchheimer (1963, efter McBane, 1995) beskriver empati som ”känna tillsammans med” och ger en 

väldigt simpel definition av empati.  Även Mayer & Saloveys (1993) definition är enkel. Då de 

beskriver att empati är en mänsklig förmåga som utgör en viktig komponent av den emotionella 

intelligensen. Forskare som bland annat Lamont & Lundstrom (1977, efter Pettijohn, Pettijohn, & 

Taylor, 1995) ger däremot en mer beskrivande och välformulerad definition. De beskriver empati 

som den intellektuella förmågan att kunna förstå vad den andra personen upplever, utan att 

egentligen uppleva den andra personens känslor. Lamont & Lundstroms (1997, efter Pettijohn, 

Pettijohn, & Taylor, 1995) definition av empati påminner om den som Rogers (1959) gav: 
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"… to perceive the internal frame of reference of another with accuracy, and with 

the emotional components and meanings ... as if one were the other person, but 

without ever losing the 'as if condition” (Rogers, 1959, s. 210, citerad efter 

Aggarwal, Castleberry, Ridnour & Shepherd, 2005).   

 

Inom sammanhanget för försäljning så menar dock Ahearne, Jelinek & Jones (2007) att empati är 

ett tecken på den enskilda säljarens omtanke och intresse för kunden. Därmed menar Drollinger & 

Comer (2013) att den nuvarande definitionen av empati, kan anses vara ett perspektivtagande där 

säljaren söker förståelse för kundens subjektiva synvinkel. 

 

2.3.1 Empatins kognitiva och affektiva egenskaper 

Enligt Duan & Hill (1996) så består empati av såväl kognitiva, som affektiva egenskaper. Vilka Comer 

& Drollinger (1999) menar är relevanta begrepp inom kontexten försäljning. Rogers (1986, efter 

Comer & Drollinger, 1999) beskriver att den kognitiva egenskapen också kallad ”perspektiv 

tagande”, syftar till förståelsen för en annan persons situation på en intellektuell nivå. Comer & 

Drollinger (1999) förklarar att den kognitiva egenskapen är enkel och syftar till en objektiv nivå av 

förståelse. Vidare beskriver bland annat Allport (1961, efter Comer & Drollinger, 1999) att den 

affektiva egenskapen syftar till den inre emotionella reaktionen. Vilket de menar är ett resultat av 

förståelsen för varandras känslor och att det är därför som den affektiva egenskapen även ibland 

benämns som den empatiska omtanken.  

 

Comer & Drollinger (1999) menar att ett flertal forskares ståndpunkter skiljer sig från vad Gladstein 

(1983) anser. Då Gladstein (1983, efter Comer & Drollinger, 1999) vill mena att beroende på den 

aktuella situationen så kan empati antingen anta den kognitiva eller affektiva egenskapen. Medan 

de andra forskarna anser att egenskaperna samspelar. Comer & Drollinger (1999) förklarar att den 

affektiva egenskapen bidrar med att säljaren lättare kan uppfatta saker som är av betydande roll. 

Då genom att på en intuitiv nivå avkänna och bearbeta signalerna, samt svara kunden. Vidare 

förklarar Comer & Drollinger (1999) att den kognitiva egenskapen bidrar med en förmåga att på 

objektiv nivå förutse hur kunden kommer agera eller tänka. Således menar de att båda 

egenskaperna är av värde för säljområdet. 
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2.3.2 Empati som egenskap och/-eller process 

Duan & Hill (1996) menar även att empati är såväl en process, som en egenskap. Rogers (1957, efter 

Aggarwal, Castleberry, Ridnour & Shepherd, 2005) beskriver att empati sker etappvis i en följd som 

en process och är situationsspecifik. För att ge en förklaring av empati som process har Comer & 

Drollinger (1999) använt sig av Barrett-Leonard (1981, efter Comer & Drollinger, 1999) beskrivning. 

Processens tre faser påminner om de tre faser som återges för aktivt lyssnandet. Den första fasen 

syftar enligt Comer & Drollinger (1999) till mottagandet av det subtila meddelandet, och liknar 

därmed lyssnandets dimension sensing. Vidare menar Comer & Drollinger (1999) att lyssnandets 

dimension evaluating likställs med fasen som kallas för mottagen empati. Mottagen empati 

beskriver Comer & Drollinger (1999) som en intuitiv förståelse för meddelandet genom 

medvetenheten och uppfattningar. Den sistnämnda fasen kallas för uttryckt empati och går att 

jämföra med den sist nämnda dimensionen responding i lyssnarprocessen. Uttryckt empati handlar 

således enligt Comer & Drollinger (1999) om responsen som den empatiska personen förmedlar för 

att ge bevis om att denne mottagit och bearbetat meddelandet.  

 

Comer & Drollinger (1999) vill förtydliga att även om en säljare har en stark empatisk egenskap så 

är det ingen garanti för att denna kommer att lyssna empatiskt. Oavsett menar Comer & Drollinger 

(1999) att den empatiska processen kommer underlätta användningen av ett aktivt empatiskt 

lyssnande. Enligt Comer & Drollinger (1999) så finns det en bristande förståelse för hur empati 

påverkar försäljningseffektiviteten och vad det verkliga bidraget inom kontexten för sälj således blir. 

Detta menar de beror på att det inte finns något erkänt mätinstrument för empati eftersom det 

råder motstridiga begreppsdefinitioner. Samt att samtliga forskare inom området för sälj har 

bortsett ifrån att undersöka empati som en process och enbart undersökt den som en egenskap.  

 

2.3.3 Empatins påverkan i försäljningssammanhanget  

Drollinger & Comer (2013) belyser att försäljaren kommer åt mer insiktsfull information om 

interaktionen företas via en empatisk förståelse. De förtydligar även att den empatiska förståelsen 

främjar säljarens medvetenhet om de egna orden och handlingarna. Drollinger & Comer (2013) vill 

därför betona att säljarens prestation blir negativt påverkad som en effekt av att de känslomässiga 

inslagen är frånvarande. Goleman (1994, efter Drollinger & Comer, 2013) menar även att empati är 

nödvändig för att en säljare ska kunna utveckla emotionell intelligens som säljare. Vidare förklarar 

Mayer & Salovey (1990) att människor blir bättre utrustade att kunna besvara känslor och utveckla 

hälsosammare relationer när vi förstår såväl våra egna känslor som andras känslor. Goleman (1994, 
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efter Drollinger & Comer, 2013) poängterar även att det är viktigt för säljaren att försöka 

upprätthålla en professionell distans då de föreliggande definitionerna av empati syftar till en 

subjektiv synvinkel. Med en professionell distans menar alltså Goleman (1994, efter Drollinger & 

Comer, 2013) att säljare bör förstå företagets egna behov, likväl som de förstår kundens behov.  

 

Aggarwal et al. (2005) menar dock att det råder delade meningar mellan forskare huruvida empati 

utgörs av multipla dimensioner eller om den utgörs av en fristående dimension. Aggarwal et al. 

(2005) poängterar att även åsikterna om huruvida empati har en direkt påverkan på relationen 

mellan kund och säljare går isär. Då de empiriska undersökningarna visat varierande resultat. Pilling 

& Eroglus (1994) studie påvisade ett positivt resultat, medan Lamont & Lundstroms (1977, efter 

Pettijohn, Pettijohn & Taylor, 1995) resultat påvisade det motsatta, det vill säga ett negativt resultat. 

Studien som utfördes av Dawson, Soper & Pettijohn (1992) påvisade inget samband om påverkan 

över huvud taget. McBane (1995) menar att kommunikationen främjas när kommunikatören 

använder empati och lever sig in i den andra personens situation. Vilket Aggarwal et al. (2005) vill 

mena kan indikera på att det finns en positiv korrelation mellan lyssnande och empati då lyssnandet 

utgör en sådan väsentlig del av kommunikationen. Vidare menar Aggarwal et al. (2005) dock att ett 

direkt samband mellan empati och andra variabler såsom framtida återköp är vagt. 

 

2.3.4 Empati som träningsbar form 

Brems et al. (1993) vill framställa empati som en träningsbar färdighet, i likhet med vad som sagts 

om det aktiva lyssnandet och träning. Andra forskare såsom Herbek & Yammarino (1990) är mer 

blygsamma och tror att det kan finnas en möjlighet att träning av empati kan leda till ökad nivå av 

empati hos säljarna. Comer & Jolson (1991) menar att träningen bör anpassas till hur stark ens 

naturliga empati är. Han beskriver att träning som berör personer med stark empati bör syfta till att 

lära dessa personer självsäkerhet. Detta menar Comer & Jolson (1991) eftersom god säljarpraxis 

traditionellt har förknippats med självsäkerhet och självsäkerhet utgör ett bra komplement till den 

naturliga empatin. Comer & Drollinger (1999) anser att träningen som berör aktivt lyssnande i första 

hand bör gå ut på att tolka inkonsekvenser. Som exempel nämner Comer & Drollinger (1999) att 

säljare borde ges möjligheten att genom rollspel, öva på de färdigheter som finns i dimensionen 

respons. 



 

14 
 

 

2.3.5 Empati som fristående dimension eller multipla dimensioner 

Gällande diskussionen om multipla dimensioner så menar forskare såsom Dawson et al. (1992), 

Hunt & Cussela (1983, efter Comer & Drollinger, 1999) och Pilling & Eroglu (1994) att empati utgörs 

av en fristående dimension. Brownell (1990), Castleberry & Shepherd (1993) och Steil et al. (1983, 

efter Ramsey & Sohi, 1997) är däremot av åsikten att det föreligger ett samband mellan empati och 

lyssnande. Brownell (1985, 1990) och Castleberry & Shepherd (1993) menar att empati är pionjär 

till ett bra lyssnande. Medan Steil et al. (1983, efter Ramsey & Sohi, 1997) anser att det föreligger 

ett samband eftersom empati och aktivt lyssnande motiveras av varandra. Vidare menar Steil et al. 

(1983, efter Ramsey & Sohi, 1997) att ett bra och effektivt sätt att förmedla aktivt lyssnande är 

genom att uttrycka empati. 

 

2.3.6 Inkludera empati i det aktiva lyssnandet 

Till skillnad från de ovan nämnda sambanden som en del forskare ser. Så är Pryor et al. (2013), 

Comer & Drollinger (1999) och Tracy (1993, efter Comer & Drollinger, 1999) eniga om att lyssnandet, 

i synnerhet det aktiva, bör återföljas av empati. Då de har konstaterat att det aktiva lyssnande 

kombinerat med empati utgör en starkare och överlägsnare komponent än enbart det aktiva 

lyssnande. Denna högre grad av lyssnande har bland annat Comer & Drollinger (1999) valt att 

benämna som aktivt empatiskt lyssnande så kallat AEL. Således beskriver Comer & Drollinger (1999) 

AEL som kombinationen av aktivt lyssnande och empati.  

 

2.4  AEL 

Comer & Drollinger (1999, s.5) beskriver AEL på följande vis:   

“…a process whereby the listener: receives verbal and non-verbal messages, 

processes them cognitively, responds to them verbally and non-verbally, and 

attempts to assess their underlying meaning intuitively by putting themselves in 

the customers' place throughout.”  

 

Drollinger, Comer, & Warrington (2006) förklarar att AEL kännetecknas av införlivandet av ett 

empatiskt överlägg i processen för det aktiva lyssnandet. Vidare menar de att alla delar av 

lyssningsprocessen är integrerade av empati. Toller (1999) beskriver att AEL nyttjas för att kunna ta 

avstånd från egna känslor, fördomar och erfarenheter och därmed lättare kunna fokusera på det 

verkliga problemet. Elliott, Watson, Goldman & Greenberg (2004) menar att AEL underlättar 
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förståelsen i förhållande mot bakgrunden av meddelandet. Då säljare också behöver förstå sina 

kunder grundligt och korrekt, menar Drollinger et al. (2006) att AEL hjälper säljare att på en djupare 

nivå få förståelse för den oro och de frågor som en kund kan ha berörande köp- och säljinteraktionen 

på kort sikt, och att den djupare förståelsen leder till att säljare lättare vet hur de ska konsultera 

sina kunder på lång sikt. Drollinger & Comer (2013) menar att känslomässiga signaler såsom 

spänning, brådska, ångest, ilska med fler, lättare uppfattas av säljare som använder sig av AEL. 

Responsen av säljare som använder sig av AEL i jämförelse med de säljare som enbart använder sig 

av aktivt lyssnande är att de inte ger intrycket av imitation, utan snarare uttrycker förståelse.  

 

2.4.1 AEL i de tre dimensionerna för aktivt lyssnande 

Steils (1980, efter Comer & Drollinger, 1999) tre dimensioner sensing, evaluating och responding 

som kännetecknar det aktiva lyssnandet återfinns enligt Comer & Drollinger (1999) även inom AEL. 

Drollinger et al. (2006) beskriver att förutom syftet som sensing har för det aktiva lyssnandet så 

innebär sensing inom AEL att mindre uppenbar kommunikation uppmärksammas såsom tonläge, 

humör eller ansiktstryck. Som exempel tar de upp en säljsituation där den viktigaste aspekten för 

kunden är leveranstid. Kunden påpekar inte bokstavligen att leveranstiden är den aspekt som spelar 

störst roll för köpet. Trots det har säljare som använder sig av AEL enligt Drollinger et al. (2006) ändå 

förmåga att uppfattar leveranstidens betydelse för kunden genom att han observerar kundens 

ansiktsuttryck eller ett ändrat tonläge. Inom AEL så innebär evaluating, enligt Drollinger et al. (2006), 

att säljaren skaffar sig förståelse genom kundens sagda ord. Vidare förklarar Drollinger et al. (2006) 

nästa steg som att tolka meddelandet genom att jämföra kända faktorer med de första intrycken 

som säljaren fått. Därefter menar de att säljaren använder den relevanta informationen som 

han/hon har plockat upp ur meddelandet för att utvärdera den mest sannolika innebörden av 

meddelandet. Till sist belyser Drollinger et al. (2006) vikten av att minnas innebörden för att kunna 

utnyttja denna information vid en senare tidpunkt. 

 

Drollinger et al. (2006) förtydligar ovanstående exempel som ges för sensing och beskriver att 

evaluating är den dimension där säljaren som använder sig av AEL kommer till insikt att 

leveranstiden är av stor betydelse för kunden (förståelse). De menar att då säljaren antar att på 

grund av kundens tidigare erfarenhet om dröjsmål med leverans så är just leveranstiden av stor 

betydelse (tolkning). Utifrån detta drar säljaren slutsatsen att leveranstiden kan ses som en 

nyckelfråga (utvärdering) som bör läggas på minnet (minnas) för att se till att samspelet i relationen 

förankras och utvecklas. Vidare menar Drollinger et al. (2006) att responding inom AEL handlar om 
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att säljaren verkligen upplyser sin kund om att meddelandet är mottaget. Detta menar Drollinger et 

al. (2006) sker genom explicita frågor, korta verbala uppmaningar, begäran om förtydligande eller 

efterfrågan gällande mer information. Detta menar Drollinger et al. (2006) eftersom dessa typer av 

faktorer ger en större upplevelse av att meddelandet tagits emot. 

 

2.4.2 Betydelsen av AEL i försäljningssammanhanget 

Bagozzi (2006), Pryor et al. (2013) och Tracy (1993, efter Comer & Drollinger, 1999) är samtliga 

överens om att AEL bidrar med ett unikt tillskott till forskningen inom säljområdet. Eftersom AEL 

enligt dessa forskare kan ses som en process av insamling av emotionell och bokstavlig information. 

Bland annat så menar Bagozzi (2006) med fler att förmågan till byggandet av långsiktiga relationer 

ökar i samband med ett växande förtroende från kunden. Att AEL bidrar till långsiktiga relationer 

och växande förtroende för säljaren är Bagozzi (2006), Comer & Drollinger (1999) och Tracy (1993, 

efter Comer & Drollinger, 1999) ense om. Denna teori finner stöd i resultatet av Comer & Drollinger 

(1999) studie. Resultatet påvisade att säljare med högre nivåer av AEL, förmedlade en högre grad 

av pålitlighet. Vilket i sin tur ökade relationens kvalitet och ledde till att dessa säljare levererade 

högre försäljningsresultat. Berry & Gresham (1986) hävdar att säljares goda lyssnarförmåga och 

empati kan tillgodose kundernas behov på ett bättre sätt, eftersom säljarna behöver insikt och 

förståelse i kunders behov för att på så vis tillfredsställa kunden. Vidare menare de även att säljarna 

med hjälp av god lyssnarförmåga och empati lättare kommunicerar effektivt. Vilket Berry & 

Gresham (1986) menar genererar en ökad förståelse som leder till att ett band mellan kund och 

säljare skapas.  

 

Drollinger & Comer (2013) är eniga med vad som ovan nämnts. De betonar att säljare som använder 

sig av AEL kommer att uppnå en djupare förståelse, som i sin tur leder till att säljaren har lättare att 

möta sina kunders behov. Således belyser Drollinger & Comer (2013) att detta kommer att resulterar 

i att dessa kunder finner förtroende för säljaren. Vilket leder till mer lönsamma och långsiktiga 

kundrelationer enligt Drollinger & Comer (2013). Drollinger & Comer (2013) menar även att högre 

nivåer av förtroende i relationen mellan kund och säljare, bör bli möjligt i samband med högre nivåer 

av säljares AEL. En kunds förtroende för säljaren är enligt Doney & Cannon (1997), kopplat till 

kundens uppfattning om säljarens intention. Vidare menar Doney & Cannon (1997) att säljare som 

använder sig av AEL upplevs av kunden reagera på ett sätt som förmedlar en bekräftelse om att 

dialogen som pågår är meningsfull. Detta eftersom de är benägna att ta sig an kundens 

förväntningar, såväl ordagrant som på en känslomässig nivå. Doney & Cannon (1997) menar även 
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att vartefter som åtaganden uppfylls så kommer förtroendet mellan kund och säljare öka och 

fortskrida med tiden. Vidare poängterar Swan & Nolan (1985) att det är viktigt att kunden känner 

förtroende för säljaren, eftersom misstro hindrar utbytesrelationen.  

 

Comer & Drollinger (1999) hävdar även att säljare som använder sig av AEL oftast är bättre 

förberedda att leda interaktionen framåt i jämförelse med andra säljare. Detta eftersom säljare som 

använder sig av AEL känner empati vilket Comer & Drollinger (1999) menar bidrar till att säljaren ser 

sina kunder som unika individer. Således menar Comer & Drollinger (1999) att dessa säljare lyssnar 

tålmodigt till varje invändning eftersom de är väl medvetna om att varje unik individ har sina unika 

behov och bekymmer. Comer & Drollinger (1999) beskriver det som att empati motiverar säljaren 

till efterförsäljningsverksamhet och vägleder säljare som använder sig av AEL. Denna process av att 

vara tjänste- kundorienterad menar Comer & Drollinger (1999) att säljaren fullföljer tills dess att 

kundens kundtillfredsställelse är garanterad. Vidare menar de att säljare som använder sig av AEL, 

är mycket effektiva och duktiga på att bedöma signalers relevans. Såväl signaler från omgivning, 

som signaler som den potentiella kunden förmedlar. Därmed menar Comer & Drollinger (1999) att 

de slutsatser som dras av dessa säljare blir mest sanningsenliga och förklarar att detta blir möjligt 

med hjälp av att säljare som använder sig av AEL besitter stor kunskap om bearbetning.  

 

Comer & Drollinger (1999) menar också att informationen som dessa säljare får, med större 

sannolikhet är mer korrekt fokuserad. Vilket bidrar till att dessa säljare blir snabbare och effektivare 

på att använda informationen och utveckla meningsfulla presentationer till sina kunder. Vidare 

menar Comer & Drollinger (1999) att då säljare som använder sig av AEL, känner större grad av 

omtanke för sina kunder än andra säljare, så är det mindre troligt att dessa säljare missbedömer 

invändningar som kunden kan ha. Detta innebär enligt Comer & Drollinger (1999), att AEL hjälper 

säljaren i ett tidigt skede i processen med att bli medveten om eventuella problem. Därmed belyser 

Comer & Drollinger (1999) att det hör mer till undantaget att dessa säljare upplever konflikt i sina 

relationer. Således anser Comer & Drollinger (1999) att kundupplevelsen blir den att säljaren har en 

önskan om att arbeta med kunden snarare än mot dem. De förtydligar att detta blir mer märkbart 

och starkt för kunden. Comer & Drollinger (1999) förklarar även att säljare som använder sig av AEL 

är mer benägna att uppmärksamma och fastställa kommunikationsstilen. Detta ser Comer & 

Drollinger (1999) som nödvändigt för att säljaren skall kunna besluta sig om huruvida situationen är 

anpassad för intervjuer samt om den potentiella kunden är kvalificerad eller inte. Comer & 

Drollinger (1999) beskriver fortsatt att den empatiska avkänning och bearbetning tillsammans med 



 

18 
 

snabb respons bidrar till att säljare som använder sig av AEL har lättare att rapportera. Eftersom 

dessa färdigheter hjälper säljaren att finna tillvägagångssätt som ter sig lämpliga för samtalet 

(Comer & Drollinger, 1999). Dessa fördelar hävdar Comer & Drollinger (1999) leder till ett försprång, 

på så vis att säljaren lättare lyckas att få igenom affären och nå framgång i interaktionen. 

 

2.4.3 AEL som en träningsbar form 

Boyan (1989, efter Comer & Drollinger, 1999) belyser att alla säljare är långt ifrån att förstå 

innebörden och betydelsen av ett bra och aktivt lyssnande. Comer & Drollinger (1999) menar även 

att trots att säljare kan träna aktivt lyssnande och empati, så finns det de säljare som motsätter sig 

att använda sig av dessa effektiva egenskaper. Vidare menar Comer & Drollinger (1999) att säljare 

måste motiveras att använda AEL och dess komponenter, då det ligger hårt arbete bakom. Som 

förslag till hur säljarna skulle kunna motiveras, så presenterar Comer & Drollinger (1999) ett 

incitament program gällande kundtillfredsställelse av Sharma (1997). Där kopplas säljarens omtanke 

samman med kundens tillfredställelse.  Sammanfattningsvis så har Drollinger & Comer (2013) 

konstaterat att relationerna som säljare med högre nivåer av AEL utvecklar, kommer att uppfattas 

som mer trovärdiga. Detta menar Comer & Drollinger (2013) eftersom kvaliteten på dessa relationer 

kommer att vara högre än andra säljares relationer. Vidare betonar Drollinger & Comer (2013) att 

försäljningsresultatet påverkas av nivåerna av trovärdighet och kvalitet, vilket innebär att högre 

nivåer av AEL kommer att påvisa högre försäljningsresultat. 

 

2.5  State- of- the- art 

I detta kapitel kommer vi presentera och utvärdera ett mindre antal av våra artiklar vi tar upp i 

teorikapitlet. Eftersom vårt område är relativt nytt så finns det endast ett begränsat utbud av 

artiklar. Detta medförde att vi till stor del var tvungna att använda oss av artiklar som är äldre är tio 

år. Således kommer endast ett mindre antal artiklar ur vårt teorikapitel behandlas i state of the art.  

 

Vi kommer göra en utvärdering på hur dessa vetenskapliga artiklar står sig i den övriga 

forskningsvärlden. Således kan vi få en uppfattning om hur starka teorierna är inom området och 

om de är dominating, emerging eller proposed new theories. Detta menar vi ger oss en insikt i hur 

väl de olika teorierna står sig mot varandra inom vårt område. State of the art är enligt Philipson 

(2014-05-17) ett tillvägagångssätt för att utvärdera teoriernas styrka samt att bedöma hur 

dominerande de forskningsartiklar som denna studie bygger på är. Detta menar Philipson (2014-05-

17) leder till en förståelse för hur accepterade dessa forskningsartiklar är inom 
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vetenskapssamfundet. Genom att utvärdera dessa artiklar kan vi även till viss del visa varifrån vi 

bygger vår forskningsfråga. Det vill säga den lucka i teorin vi vill stänga. För att på ett enklare sätt 

skapa förståelse för hur de teorier som presenteras i denna studie står sig i vetenskapssamfundet 

kommer en matris efter Philipson (2014-05-17) användas.  

 

Vi har gjort följande bedömning av artiklar vi bygger vårt teorikapitel på. Artiklarna är inte äldre än 

tio år med undantag för Ramsey & Sohi (1997) vilken vi fann relevant att ta med. Då vi format vår 

figur utifrån Ramsey & Sohis (1997) modell. Samtliga artiklar är peerviewed. Vidare kan en 

vetenskaplig artikel anses dominating om denna artikel har fler än 500 citeringar samt att de även 

blivit empiriskt validerade av minst tio procent av de som citerat artikeln.  Dock har vi i vår studie 

inga artiklar som uppfyller kriterierna för att kunna ses som en dominerande teori. De artiklar som 

uppfyller kriteriet, mindre än 500 citeringar och empiriskt validerade av minst tio procent av de som 

citerat artikeln kan ses som Emerging theory. Proposed new theory är de artiklar som har få 

citeringar.  Inom denna kategori återfinns större delen av våra artiklar.  

 

2.5.1 Lyssnandet  

Efter att ha letat och läst ett flertal artiklar har vi fått uppfattningen att det generella lyssnandet är 

ett område som är relativt outforskat. Vilket har lett till att de flesta artiklar vi funnit kan ses som 

proposed new theory. Forskning inom lyssnandet har främst inriktats på att definiera lyssnandet 

och dess process. Det vi har uppmärksammat är att intresset för lyssnande ständigt växer. Då detta 

område går att koppla samman med flera andra områden så som försäljning.  

 

 

Tabell 1. State of the art Lyssnandet. (Egen) 
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2.5.2 Aktivt lyssnande 

Då försäljning förändrats till att bli allt mer konsultinriktad, kundanpassad och problemlösande har 

även intresset för aktivt lyssnande vuxit. Då det på senare tid kommit att kopplas ihop med 

försäljning. Att marknaden blir allt mer relationsinriktads såväl inom B2B som till konsument är även 

en bidragande faktor till att intresset för aktivt lyssnande är på frammarsch. Det beskrivs av ett 

flertal författare som ett verktyg för att lyckas med försäljning och relationsbyggande med kund.  
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Tabell 2. State of the art Aktivt lyssnande. (Egen) 
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2.5.3 Lyssnandet som en träningsbar form 

Ett flertal forskare är av åsikten att lyssnandet är av träningsbar natur. Detta har även kommit att 

influera säljträning. En del forskare hävdar att konsult försäljning, adaptiv försäljning och 

problemlösning förutsätter att säljaren har förmågan att använda sig av aktivt lyssnande. De vill då 

belysa vikten av det aktiva lyssnandet inom kontexten säljträning och utbildning.   

 

 
 

Tabell 3. State of the art Lyssnandet som en träningsbar form. (Egen) 
 

2.5.4 Empati och AEL 

Att studera empati och AEL i sammanhanget försäljning är fortfarande relativt nytt. Det finns flera 

studier som påvisar att AEL har en positiv inverkan på byggandet av långsiktiga relationer, således 

även på försäljningen. Därmed anser ett flertal forskare att det finns ett behov av att skapa större 

förståelse för hur säljare kan använda sig av AEL inom kontexten försäljning.  
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Tabell 4. State of the art Empati & AEL. (Egen) 

 

Det vi tydligt kan utläsa ur tabellerna ovan är att samtliga av artiklarna är proposed new theories 

vilket innebär förslag till ny teori. Ett undantag är dock Ramsey & Sohi (1997) då deras studie är en 

emerging theory och innebär således att det är en framväxande teori. De indikationer vi får av denna 

utvärdering är att samtliga delområden inom ämnet ät relativt outforskade. Vilket Pryor et al. (2013) 

med fler belyser. Effekten av detta blir följaktligen att det finns ett flertal luckor i teorin att stänga. 

Vilket vi hoppas på att göra med vår studie. 

 

2.6  Modell 

I vår modell utgår vi ifrån de tre dimensionerna, sensing, evaluating och responding som först togs 

fram av Steil (1980, efter Comer & Drollinger 1999) för att beskriva aktivt lyssnande. Dessa har 

kommit att bli allmänt accepterade inom området lyssnande i kontexten sälj. Castleberry & 

Shepherd (1993) och Ramsey & Sohi (1997) är några av forskarna som samtycker i denna 
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uppdelning. Enligt Comer & Drollinger (1999) har dessa tre dimensioner även kommit att användas 

inom AEL. Då kombinationen av aktivt lyssnande och empati utgör AEL.  

 

Vi har valt att bygga vidare på Ramsey & Sohis (1997) modell som förklarar aktivt lyssnande.  Deras 

studie kan värderas som en emergin theory, vår uppfattning är att Ramsey & Sohis (1997) studie är 

den som flest forskare inom området använt sig av i sina studier. Detta vill vi uppmärksamma till 

grund för vårt val av att utgå från Ramsey & Sohis (1997) modell. Vi har även inkluderat empati i vår 

modell eftersom Comer & Drolligers (1999) menar att detta är en förutsättning för att säljaren ska 

utveckla AEL. Detta har vi gjort genom att lägga till empatiska förmågor så som förmedla det genuina 

intresset, leva sig in i andra människors situation, förmedla empati och känna medkänsla/omtanke.  
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Figur 1. Salespersons Active Empathic Listening. (Egen)  

 

Vår modell (se figur 1.) beskriver vad vi anser utifrån teorin och operationalisering, leder till säljarens 

aktiva empatiska lyssnande. Säljarens egenskaper illustreras av de mindre cirklarna. Dessa 

egenskaper kan vara olika starka. De första två mindre cirklarna speglar egenskaperna analytisk 

samt tyda icke verbala signaler och kopplas till första dimensionen sensing. Vilket är en av de tre 

dimensionerna. De tre dimensioner sensing, evaluating och responding illustreras av de något större 

cirklarna. Samtliga tre dimensioner kan vara såväl affektiva som kognitiva. Dimensionen evaluating 
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speglas av förmedla empati, leva sig in i andra människors situation och vilja förstå (de mindre 

cirklarna). Tredje och sista dimensionen responding representeras av egenskaperna förmedla det 

genuina intresset, känna medkänsla/omtanke och problemlösning (de mindre cirklarna). Samtliga 

tre dimensioner krävs för säljarens aktiva empatiska lyssnande och detta förtydligas genom att de 

tre dimensionerna kopplas samman. Dimensionerna sensing, evaluating och responding bidrar i sin 

tur till Salesperson Active Empathic Listening. 

 

2.7 Forskningsfråga 

Teorin belyser att förmågan att använda sig av AEL förbättras i takt med tiden och att erfarenhet 

har en påverkan på problemlösningsförmågan som är en egenskap inom AEL. Med bakgrund av 

detta ställer vi oss frågan: 

Vilka egenskaper i de tre dimensionerna upplever mer erfarna säljare att de använder sig av i större 

utsträckning?  
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3 Metod 

 

3.1  Övergripande undersökningsdesign  

Vi har valt att studera AEL, som alltid är kopplat till mänskliga interaktioner och som består av en 

dimension som berör de känslomässiga aspekterna i relationer. Creswell (2007), Deshpande (1983) 

och Corbin & Strauss (1990) menar att en kvalitativ metod är att föredra i fall som berör känslor. 

Således har vi fått den kvalitativa studien som övergripande undersökningsdesign. Då vårt syfte är 

att undersöka förändringen i lyssnarbeteendet i en specifik kontext så kommer vi att använda oss 

av kvalitativa intervjuer. Vi menar att detta kan bidra med bättre insikt och förståelse för 

respondenternas perspektiv och därmed även göra det möjligt att ge en mer rättvis tolkning. Yin 

(2013) förtydligar även detta, då han förklarar att den kvalitativa intervjun bidrar till att forskaren 

kan se kausala samband. Vidare menar Creswell (2007), Deshpande (1983) och Corbin & Strauss 

(1990) att den kvalitativa metoden är lämpligast när man ska förstå studier av ett område där teorin 

är tunn. Vilket är ytterligare en anledning till att denna metod passar vårt valda ämne. Vi har valt att 

använda oss av flerfallstudie. Eftersom vi vill studera hela spektra av ett specifikt fall på djupet, krävs 

enligt Harboe (2013) en mer flexibel design. Flyvbjerg (2006) beskriver även en fallstudie som en 

detaljerad undersökning av ett enskilt fenomen. Därmed anser vi denna design som mest lämpad. 

 

3.2 Datainsamling  

 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi vill att respondenterna ska 

få möjligheten att besvara frågorna med egna ord. Detta innebär att vi använder oss av öppna frågor 

som ger möjlighet att ställa följdfrågor och bidrar således till en mer flexibel intervjuprocess. Vi 

menar, i enighet med Harboe (2013), att när respondenterna ges denna möjlighet så minskar 

sannolikheten att intervjuaren missar relevant data som kan vara en följd av slutna frågors 

reduktion. Dessutom vill vi mena att öppna frågor bidrar med en rikare och fylligare data och vi ser 

positivt på att respondenterna får samma möjlighet att uttrycka sin åsikt. Även om majoriteten av 

våra frågor är öppna, så är dock en del utformade så att de kan besvaras med ja eller nej. 

Anledningen till detta var att vi ville ha respondenternas ställningstagande. Då vi även ville ha 

respondentens motivering, så kompletterade vi ja- och nej-frågorna med följdfrågor.   
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Vi har utformat en intervjuguide (se bilaga 1) som skall vara ett stöd och hjälpredskap till oss så att 

vår intervju blir så effektiv och bra som möjligt. Intervjuguiden innehåller en lista över de teman 

som har koppling till vårt syfte. Bryman & Bell (2013) menar att tanken med intervjuguiden är att 

den skall ge vägledning om vilka frågor som är mest grundläggande för det intervjuaren vill 

undersöka. Vidare menar Bryman & Bell (2013) att trots detta ges respondenterna frihet att utforma 

svar på eget sätt och frågornas följd kan variera. Då vi genomfört en flerfallstudie så har 

intervjuguiden bidragit med att likvärdiga teman har kunnat undersökas på de olika företagen. 

 

3.2.2 Personliga intervjuer  

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud (2012) så bidrar personliga intervjuer till att 

intervjuaren får möjlighet att ställa många och komplexa frågor, samt bidrar med högre 

svarsekvens. Vidare menar Harboe (2013) att denna typ av intervju kan säkerställa att 

respondenterna förstått frågorna korrekt, vilket underlättar kontrollen över svarssituationen. 

Personliga intervjuer blev därmed vårt val. En annan anledning till att vi valt personliga intervjuer är 

att vi vill kunna avläsa respondenternas reaktioner och gester. Detta för att vi anser att det ger en 

mer sannhetsenlig bild av det respondenterna svarar.  Även Poland & Pederson (1998) belyser att 

hänsyn måste tas till andra icke-verbala signaler och mindre tydliga ljud. Vidare uppmärksammar 

Kvale (1996) att en intervju inte kan återges enbart genom textdata. Vi utförde en pilotstudie dels 

för att ta reda på om respondenterna kunde förstå frågorna men även för att undersöka om 

frågorna skulle ge svar på det som vi vill undersöka. Yin (2013) förklarar att en formell del av 

förberedelserna för en fallstudie är att genomföra en pilotstudie. Intervjuerna som vi utförde ägde 

rum i en bekväm och lämplig miljö, vald av respondenterna för att passa situationen. 

Respondenterna fick även möjligheten att vara anonyma. Vi tror detta egna val av plats, samt att 

informanterna fick möjligheten att vara anonyma påverkade kvaliteten på studien positivt. Samtliga 

respondenter utom en valde ett enskilt ostört rum. Vi menar att detta med största sannolikhet 

främjade respondenternas upplevelse av bekvämlighet och trygghet, vilket ledde till att de blev mer 

öppna och avslappnade. Vi kan dock tänka oss att det finns en risk att en del respondenter inte 

svarade helt sanningsenligt när vi som intervjuar är närvarande. Detta belyser även Krosnick (1999) 

som menar att detta framförallt kan ske då frågan kan uppfattas som känslig.  

 

Då samtliga intervjupersoner ställde sig frågande till vad intervjun skulle handla om fick de innan 

intervjun vetskapen om att intervjun skulle beröra lyssnandet. Detta menar vi kan vara ett bias då 

deras svar kan ha blivit formade utifrån denna vetskap. Dock var vi noggranna med att inte berätta 
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för ingående och vi gav ingen förklaring till vad lyssnandet innebär och omfattar. Således nämndes 

varken kroppsspråk, aktivt lyssnande, aktivt empatiskt lyssnande eller andra ledande information. 

Vi är även medvetna om de nackdelar som Harboe (2013) nämner såsom att situationen kan 

uppfattas som konstlad. Denna medvetenhet låg bakom vårt val av plats, då vi anser att detta val 

bidrog med att reducera effekten av uppfattningen av en konstlad situation.  

 

3.2.3 Telefonintervju 

Då tre respondenter på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att medverka på en personlig intervju 

så genomförde vi telefonintervju med dessa respondenter. Telefonintervjuerna spelades in med 

Tape a Call. Vårt tillvägagångsätt var lika som vid de personliga intervjuerna. Respondenterna fick 

samma information och vi använde oss av samma frågeformulär. Harboe (2013) beskriver att en 

nackdel med telefonintervjuer är att personen som intervjuar inte kan tyda intervjupersonens 

kroppsspråk. Som hade varit möjligt vid ett personligt möte. Detta anser även vi kan ha medfört 

negativ påverkan på undersökningens kvalitet. En annan aspekt som vi menar kan ha påverkat 

negativt är att telefonintervjuer ger intervjupersonen utrymme att göra andra saker samtidigt, vilket 

kan störa koncentrationen och hur intervjun flyter på. Detta upplevde vi i en av telefonintervjuerna. 

Helhetsintrycket av telefonintervjuerna var dock att dessa intervjuer bidrog med lika mycket 

information som de personliga intervjuerna.     

 

3.2.4 Transkribering 

För att underlätta vår transkribering så spelade vi in samtliga intervjuer. Detta för att ta upp de 

väsentliga delarna och informationen av störst tyngd och relevans. Respondenterna informerades 

om inspelningarna innan vår intervju genomfördes. Inspelningarna gav oss även möjligheten att vid 

behov gå tillbaka och lyssna på intervjun. Vi har med noggrannhet utfört vår transkribering. Med 

detta menar vi att vi även uppmärksammat sekvenser av tystnad, ”åh- och äh-ord” och andra ljud 

utöver talet. McLellan, MacQueen & Neidig (2003) betonar vikten av att inkludera bakgrundsljud, 

uttalsfel, slang, grammatiska fel och icke-verbala ljud såsom skratt och suck. Således menar 

McLellan, MacQueen & Neidig (2003) att intervjuaren försäkrar sig om att transkriberingen är 

systematiskt framtagen. Även Polar & Pedersons (1998) resonerar kring detta och menar att den 

kontextuella informationen bör inkluderas. De poängterar att de outsagda orden är minst lika viktiga 

som de sagda orden. För att få en så trovärdig transkribering som möjligt och för att kunna återge 

intervjuerna på bästa sätt, utfördes transkriberingen kort efter intervjuerna. Förutom att ha läst vårt 

transkriberade material, så har vi även lyssnat igenom ljudfilerna. Detta bidrog med att vi bättre 
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kunde analysera våra svar eftersom det blev möjligt för oss att diskutera kring oklarheter och 

svårtolkade sekvenser.  

 

3.3  Population 

Populationen som vi vill studera utgörs av säljare på den svenska marknaden. Säljarna omfattas av 

de säljare som arbetar inom den typ av försäljning som gör det möjligt för säljaren att utveckla 

längre kundrelationer.  

3.3.1  Urval 

Vår kvalitativa undersökning grundar sig på tio djupgående intervjuer.  Vi har valt att genomföra ett 

bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med respondenter. Detta för att plocka ut de 

respondenter vi anser kunde ge oss mest relevant och nyttig information som matchar det vi söker. 

Eftersom vi strävat efter att gå in på djupet har vårt val av respondenter inte heller varit lika 

beroende av representativitet som det hade varit vid en kvantitativ undersökning. Vilket även 

Bryman & Bell (2013:496) belyser då de förklarar att valet av bekvämlighetsurval brukar vara ett 

resultat av att man i djupgående intervjuer inte finner de lika viktigt med representativitet som i en 

kvantitativ studie. 

 

Då vi inte är ute efter exakta slutsatser och kan vara tillfreds med mer inexakta indikationer och 

tendenser så har vi fått ett mindre urval. En anledning till att vårt urval är mindre är att såväl tid som 

de ekonomiska resurserna är knappa (Harboe, 2013:110). Vi är även medvetna om att ett större 

urval kräver mer kunskap och erfarenhet då det innebär hantering av mer omfattande data. Således 

finner vi ännu en fördel med ett mindre urval. Eftersom vi anser vår erfarenhet och kunskap gällande 

att hantera data är begränsad. Vi är dock medvetna om att ett mindre urval kan bidra med en skev 

bild av populationen. Vårt urval utgörs av svenska fastighetsmäklare då vi anser denna yrkeskategori 

relevant för vår studie. Detta eftersom vi anser att fastighetsmäklarrollen har en tydlig koppling till 

försäljning. Då fastighetsmäklare har direkt kontakt med kunden samt att kundrelationen ofta pågår 

under en längre tid. Pryor et al. (2013) belyser också detta. De poängterar även att säljares 

lyssnarbeteende bäst undersöks i kontexten kundrelationer som fortlöper under ett längre 

tidsperspektiv. 

 

Vi har strävat efter att få respondenter av båda könen och en åldersfördelning som speglar 

populationen fastighetsmäklare på den svenska marknaden. Till viss del har vi lyckats med detta. 
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Vår geografiska spridning av urvalet berör Stockholms innerstad, Stockholms förorter och Gävle. Vi 

är införstådda med att vår geografiska spridning är begränsad, vilket kan medföra en skevhet till 

resultatet. Detta menar vi då arbetssituationen och marknaden ser annorlunda ut i Stockholm i 

jämförelse med andra delar av Sverige. Vårt urval består av fem mindre erfarna fasighetsmäklare 

och fem mer erfarna fastighetsmäklare. Det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vi 

strävade efter lika fördelning mellan könen. Detta för att kunna ge en mer sanningsenlig bild av 

populationen som vi studerat. Eftersom även mäklarsamfundets statistik i branschrapport (2014-

04-30) visar en relativt jämn fördelning mellan könen. Av fastighetsmäklare år 2013 utgjordes 56 

procent av män och 44 procent av kvinnor (se tabell 5). Åldersspridningen i vårt urval ligger mellan 

23 till 54 år. Vi är medvetna om att vi saknar respondenter i den övre medelåldern och att det kan 

ha påverkat resultatet. Något vi dock anser kan ha vägt upp detta är att statistiken från 

branschrapporten 2014 visar på att majoriteten av registrerade fastighetsmäklare befinner sig i 

spannet 30 år - 49 år enligt mäklarsamfundet (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Åldersstruktur bland fastighetsmäklare, 2013. Antal. (FMI, 2014-04-30) 

 

Huruvida vårt urval av svenska fastighetsmäklare är representativt för populationen svenska säljare 

kan vi inte säga. Eftersom det uppstår svårigheter i att dra gränsen för vad vi ska anse utgöra säljare.    

 

Då vi valt att undersöka de tre dimensionerna ur perspektivet mindre erfarna och mer erfarna 

säljare får även urvalet denna indelning. Urvalet ger oss således två kategorier av respondenter som 

gör det möjligt för oss att se vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa kategorier. Dessa 

kriterier i kombination med möjlighet att få kontakt med respondenter har resulterat att vi har 

studerat dem som presenteras i tabell 6. 
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Tabell 6. Respondentöversikt. (Egen) 

 

Vårt urval har gått till på följande vis; vi började med att kontakta fastighetsmäklarföretag via 

telefon. På den vägen fick vi kontakt med sju företag och sammanlagt tio respondenter som var 

positiva till att delta i vår undersökning. Det här tillvägagångssättet visade sig vara framgångsrikt 

och därmed fick vi tillgång till de respondenter vi eftersträvat.  

 

3.3.2 Kontrollvariabler  

Enligt Pryor et al. (2013) så finns det ett direkt samband mellan längden på relationen mellan kund 

och säljare. Deras studie visar att säljare som har en längre kontakt med kunden har lättare att 

använda sig av AEL. Således blir denna tidsaspekt en kontrollvariabel. I och med att det finns ett 

samband mellan hur länge kundrelationen fortlöper och användandet AEL, så torde vilken typ av 

försäljning som säljaren jobbar med ha en påverkan. Vi menar att en förutsättning för att utveckla 

längre relationer är att kontakt sker under längre tid. Således anser vi att även typ av försäljning är 

en kontrollvariabel. De förväntade sambanden illustreras nedan i Figur 2.   
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Figur 2. Kontrollvariablers förväntade samband. (Egen) 

 

3.4 Operationalisering 

Operationaliseringen ska bidra till att förena undersökningens teoretiska och empiriska nivå, genom 

att bryta ned de teoretiska begreppen till ett antal hanterbara operationella variabler. Då vårt 

tillvägagångssätt är personliga intervjuer, vill vi belysa att det är viktigt att respondenterna förstår 

frågorna för att de ska ge oss relevant information. Därmed krävs det att de ambitiösa teoretiska 

begreppen omvandlas till mer konkreta och jordnära variabler enligt Harboe (2013). Vi har utifrån 

teorin steg för steg närmat oss empirin med hjälp av operationalisering (se nedan tabell 7). Därmed 

anser vi att kopplingen mellan teori och de intervjufrågor vi utformat blir tydlig. För att täcka de 

egenskaper vi vill få information om, har vi utformat en intervjuguide med frågor som bygger på 

teorin. I vår studie utgörs mindre erfarna säljare av dem som verkat inom branschen mindre än ett 

år och de mer erfarna säljarna speglas av de som har erfarenhet mer än fem år inom branschen. 
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Tabell 7. Operationalisering. (Egen) 
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Frågorna kompletterades med totalt fem allmänna frågor. Dessa frågor inleddes intervjun med och 

hade till syfte att ta reda på allmän information såsom ålder och kön. Samt ge svar på erfarenhet, 

om respondenten deltagit i säljträning och i så fall när.  

 

3.5 Analysmetod 

Uppfattning av att analysera kvalitativ data menar Bryman & Bell (2013) är att det kan finnas vissa 

svårigheter då dessa studier ofta består av omfattande och ostrukturerad data som bygger på 

exempelvis intervjuer. Något som de även anser försvårar analysen av kvalitativ data är att det inte 

existerar några entydiga regler som säger hur analys av kvalitativ data ska genomföras till skillnad 

från kvantitativa analyser. Detta är något som även Corbin & Strauss (1990) har reflekterat över då 

de i sin studie belyser att produkten av den kvalitativa forskningen inte är av identisk typ. Detta 

förklarar Corbin & Strauss (1990) med att den kvalitativa forskaren siktar på att producera fyllig 

information, narrativa studier som ska ge förståelse och studier av ett specifikt fenomen. Vidare 

menar de att då forskare har så olika mål blir den naturliga följdeffekten den att forskarna använder 

sig av något olika metodprocedurer. Corbin & Strauss (1990) belyser att dessa metodsvårigheter kan 

övervinnas. De hävdar att likt den kvantitativa släktingen kan den kvalitativa metoden systematiskt 

utvärderas men endast om regler och procedurer görs systematiskt samt öppet och tydligt. Därmed 

menar Corbin & Strauss (1990) att Grounded theory ger möjlighet att analysera den kvalitativa 

undersökningen på ett strukturerat sätt.  

 

Med bakgrund av detta har vi valt att använda oss av en analysmetod som inspirerats av Grounded 

theory. Denna analysmetod Well grounded theory har en abduktiv utgångspunkt och Philipson 

(2013) beskriver att denna metod gör det möjligt att på ett strukturerat sätt analysera kvalitativa 

data. Denna metodprocedur bygger på att organisera det transkriberade intervjumaterialet i 

matriser där varje respondents svar på respektive fråga infogas i varsin cell. Philipson (2013) 

förklarar att svaren studeras och nyckelord markeras. Med hjälp av nyckelorden skapas 

gemensamma rubriker, dessa rubriker sammanför svar som har gemensamma nämnare. Mönster 

som kan anses värdefulla att analysera identifieras därmed när svaren struktureras in i rubriker. I 

detta skede möter empirin teorin.  Under denna procedur har vi först enskilt valt ut nyckelord för 

att sedan gemensamt föra diskussion runt valda nyckelord och rubrik.  Philipson (2013) betonar att 

om det finns flera författare till studien bör varje författare välja ut nyckelord oberoende av 

varandra för att sedan förhandla om valen av nyckelord.  
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Fördelen som vi ser med denna metod är att de framarbetade rubrikerna är tagna direkt ur 

respondenternas verklighet, utan att omformas för att passa in i de teoretiska begreppen. Samtidigt 

är vi medvetna om att våra kunskaper i ämnet kan ha en inverkan på vårt gestaltande av rubriker. 

Ännu en styrka med detta tillvägagångssätt är att vi dokumenterar varje steg. Vilket gör det möjligt 

för oss att gå tillbaka till våra val och reflektera över dem. En del forskare så som Bryman & Bell 

(2013:586) vill dock rikta kritik mot användning av kodning som analysmetod av kvalitativa data. 

Detta eftersom de anser denna verksamhet kan resultera i att känslan för sammanhanget går 

förlorad samt att det narrativa splittras. Detta upplevde även vi. Vi ändrade och fyllde ut våra 

rubriker för att på så vis inte tappa kontexten. 

 

3.6  Kvalitetskriterier 

Bryman & Bell (2013) menar att den kvalitativa forskningen lägger mindre vikt vid mätning i 

jämförelse med den kvantitativa forskningen. Ett flertal kvalitativa forskare så som Agar (1986), 

Guba (1981) och Kirk & Miller (1989) hävdar att kvalitetskriterier som reliabilitet och validitet inte 

lämpar sig för kvalitativa studier. Corbin & Strauss (1990) förtydligar att förmodligen anser 

majoriteten inom kvalitativ forskning att dessa kvalitetskriterier behöver modifieras för att passa 

den kvalitativa studien. Detta menar de för att det sociala fenomenet är så komplext. Vi håller med 

Corbin & Strauss (1990) om att viss modifiering av reliabilitet och validitet krävs för att göra dessa 

begrepp applicerbara på kvalitativa studier. Således har vi valt att använda oss av Yins (2013) 

kvalitetskriterier, begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  

 

Yin (2013) menar att begreppsvaliditet handlar om hur väl operationaliseringen avspeglar det som 

forskaren valt att studera. I vårt fall syftar begreppsvaliditeten till våra intervjufrågor. Vi anser att 

vår koppling mellan teori och våra intervjufrågor, operationalisering, bidragit positivt till 

begreppsvaliditeten. Således menar vi att denna koppling bidragit till att intervjufrågorna har 

avspeglat det vi ville studera. Dock med undantag från en intervjufråga. Då vi under analysen 

upptäckte att denna intervjufråga inte kunde anses undersöka det vi ville undersöka. Detta menar 

vi kan ha påverkat begreppsvaliditeten negativt. Vad som dock anses kan stärka vår begreppsvalidiet 

är vår pilotstudie. Detta menar vi eftersom vi fick möjlighet att omformulera och ta bort 

svåruppfattade och mindre bra formulerade frågor innan vi gav oss ut och intervjuade de andra 

respondenterna. Detta bidrog till att övriga respondenter gav svar som var mer relevanta och 

passande. Vilket ledde till en bättre kvalitet av det vi vill undersöka. Yin (2013) anser att intern 

validitet krävs för att kunna dra hållbara slutsatser. Forskaren bör ha trovärdiga belägg och ett 



 

37 
 

logiskt resonemang. Detta menar Yin (2013) ligger till grund för en fallstudies interna validitet. Att 

vi har använt oss av en strukturerad analysmetod där vi kan presentera tabeller som ger en 

sammanfattning av vårt empiriska material, anser vi bidra till att stärka den interna validiteten i vår 

studie. I analysen tar således rubriker fram för att identifiera mönster vilket har bidragit till att vi 

kunnat föra ett logiskt resonemang och dra välgrundade slutsatser. Vi är dock medvetna om att vår 

kunskap är begränsad inom vår valda analysmetod och att detta kan ha haft en negativ inverkan på 

den interna validiteten.  

 

Vi är även införstådda i att vårt resultat inte kommer att kunna generalisera till andra fall på det sätt 

som en kvantitativ studie hade krävt. Detta eftersom vårt urval är begränsat. Dock så anser vi inte 

att vårt bekvämlighetsurval ger en skev syn av populationen. Då vårt bekvämlighetsurval gav oss 

spridda åldrar, jämn fördelning mellan könen samt även jämn fördelning mellan mer och mindre 

erfarna säljare. Vårt urval gav oss även säljare som arbetar med den typen av försäljning som ger 

möjlighet till längre relationer. Tidsaspekten som syftar till längre relationer är enligt Pryor et al. 

(2013) en kontrollvariabel. Där av följer att även vi menar att typ av försäljning är en 

kontrollvariabel. Då vi anser tidsaspekten och typ av försäljning ha ett samband. Yin (2013) menar 

att extern validitet gällande fallstudier snarare handlar om att resultaten av studien skall kunna 

generaliseras över den berörda teorin, än över en hel population. Därmed torde vårt resultat kunna 

innebära en viss generalisering, då kopplingen till teorin är stark. Vidare menar Yin (2013) att för att 

fastställa huruvida det finns stöd för teorin, bör studien beröra två eller fler fall. Detta kallar Yin 

(2013) för replikations logik. I vår studie så har vi undersökt respondenter på fler olika företag. Detta 

anser vi således kunna bidra med att stärka den externa validiteten.  

 

Slutligen har vi strävar efter en hög reliabilitet på så vis att vi under genomförandet av vår studie 

har varit tydliga med vårt tillvägagångssätt. Enligt Yin (2013) handlar reliabiliteten om huruvida en 

annan forskare genom att följa samma tillvägagångssätt kan uppnå samma resultat. Ett 

intervjuprotokoll utformades av oss inför intervjuerna för att intervjuerna skulle bli så lika som 

möjligt. Vi läste upp ett inledande manus inför varje intervju för att alla respondenter skulle få 

samma information. Detta anser vi påverkar reliabiliteten positivt. Som vi tidigare beskrivit under 

rubriken datainsamling använde vi oss under samtliga intervjuer av följdfrågor för att få mer 

välutvecklade svar. Den semistrukturerade utformningen av våra intervjuer gör att respondenternas 

svar i viss utsträckning har format strukturen på intervjun. Detta är något vi menar har en negativ 

inverkan på reliabiliteten, men samtidigt är något som vi ansåg vara nödvändigt för att få 
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välutvecklade svar. Vår analysmetod är även något vi anser stärker reliabiliteten i denna studie. Med 

hjälp av denna metod har varje steg i vår analys dokumenterats. I vårt empirikapitel presenteras 

även de mönster vi reflekterat över.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

4 Empiri 

Vi kommer i detta empirikapitel att presentera vårt empiriska material. Detta kommer att 

presenteras i tabeller med våra rubriker som representeras av identifierade nyckelord. Från 

tabellerna kommer vi till en början att beskriva och diskutera gemensamma mönster för hela vårt 

urval. Dessa benämns globala mönster. Därefter berör vi lokala mönster. Dessa uppstår då vi 

placerar de respondenter med liknande svar intill varandra. Slutligen kommer vi även presentera 

mönster där vi delar upp vårt urval efter mer erfarna säljare och mindre erfarna säljare. Eftersom vi 

vill förtydliga skillnaderna och likheterna mellan dessa två grupper för läsaren.  

 

4.1 Mönsterbeskrivning 

4.1.1 Globala mönster 
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Tabell 8. Globala mönster. (Egen) 

 

Majoriteten av respondenterna upplever ett behov av att förstå sin kund och anser att det är viktigt 

att göra research. Dessa aktiviteter vill respondenterna göra för att bättre kunna veta hur de ska 

lägga upp mötet. Samtliga tio respondenter är överens om att det bästa sättet att förbereda sig inför 

ett kundmöte är genom att skapa sig en överblick. Bland annat genom att samla på sig statistik och 

gör en marknadsanalys. Mer än femtio procent uppger även att upplägget för förberedelserna är 

beroende av vad det är för typ av kundmöte (se cirkel 3).  

 

Vi finner mönster av två grupperingar där respondenterna tenderar att svara likartat i ett flertal 

frågor. Den ena grupperingen består av respondenter som anser att det bästa sättet att 

kommunicera med kunden är att mötas face-to-face (se cirkel 1:1). Denna grupp är sorterad på 

vänster sida av tabellen ovan och består av respondent R3, R5, R8, R6 och R7. Dessa kommer att 

benämnas som grupp 1. Den anda grupperingen upplever däremot att det beror mer av situationen 

vilken kommunikationsform som är den bästa (se cirkel 2).  Denna grupp återspeglas av R4, R1, R9, 

R2 och R10 på höger sida av tabellen och vi benämner den som grupp 2. Två av respondenterna i 
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denna gruppering menar även att låta kunden berätta och att ställa frågor är det mest fördelaktiga 

sättet (se cirkel 2). Detta nämner ingen av respondenterna i grupp 1. 

 

Övervägande antal respondenter i grupp 2 förklarar att kundens kroppsspråk säger mer än ord då 

de ska upptäcka kundens behov trots att kunden inte uttrycker sig i direkta ord (se cirkel 2:1). Två 

av respondenterna uppgav att kundens dolda behov inte behöver kluras ut. Då de menade att alla 

människor gillar att prata om sig själva, vilket i sin tur avslöjar behoven. Lika många respondenter 

förklarade även att de ansåg att kundens dolda behov kunde upptäckas genom att komma ner på 

en djupare nivå i relationen med kunden (se cirkel 2.1). Fyra av fem respondenter i grupp 2 upplever 

även att lyssnandet ger dem möjligheten att se och tillfredsställa kundens behov. Övervägande 

delen av respondenterna i samma grupp, upplevde även att lyssnandet hjälper dem att nå en 

personligare relation med kunden. Och två respondenter uppgav att de försöker komma kunden 

mer på djupet för att avslöja kundens behov (se cirkel 2:1). Här ser vi en skillnad från grupp 1 då 

ingen i denna grupp nämner att kroppsspråket säger mer än ord. Mönstren påvisar även en skillnad 

i hur respondenterna får kunden att prata om sina behov.  I grupp 1 ansåg en av fem respondenter 

att för att få kunden att prata om sina behov så behövde de komma ner på djupet. Till skillnad från 

grupp 2 där två av fem respondenter upplevde detta. Vi kan även se ett liknande mönster gällande 

vad respondenterna upplever att lyssnandet ger dem till deras yrke. Två respondenter i grupp 1 

respektive tre respondenter i grupp 2 menade att lyssnandet ger dem möjligheten att komma ner 

på en personlig nivå med kunden (se cirkel 2:1). I grupp 2 ansåg även tre av fem respondenter att 

lyssnandet ger dem möjligheten att se och tillfredsställa kundens behov. Vilket endast en av fem i 

grupp 1 uttryckte (se cirkel 2:1). 

 

I grupp 1 beskriver två av respondent att det är hemmet som kan avslöja mycket då det kommer till 

att finna ut kunders behov (se cirkel 1:4). Detta nämner ingen i grupp 2. Tre av fem i grupp 1 kontra 

två av fem i grupp 2 upplever att kunder avslöjar sina behov, eftersom de älskar att prata om sig 

själva (se cirkel 1:4). Det finns även en skillnad då två respondenter i grupp 1 anser att lyssnandet 

är av betydelse för långsiktiga relationer. Vilket ingen av respondenterna i grupp 2 berör (se cirkel 

1:4). 

   

En majoritet, åtta av tio, av respondenterna menar att engagemang i kundmötet visas genom aktivt 

deltagande i mötet (se cirkel 1:2). De flesta av dessa respondenter är från grupp 1 (fem kontra tre). 

Det är även större del av respondenterna i Grupp 1 (tre av fem) som beskriver att de visar 
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engagemang genom att de snappar upp vad som finns i kundens liv. I grupp 1 fanns det även fler 

respondenter i jämförelse med grupp 2 som svarade att de visade engagemang genom att visa för 

kunden att de bryr sig om denne (se cirkel 1:2). Majoriteten av respondenter i grupp 1 anser att 

kroppsspråket kan bidra med att de kan uppvisa sin bästa sida. Två av dessa respondenter upplever 

även en medvetenhet om att kunderna analyserar deras kroppsspråk. Vilket även två respondenter 

i grupp 2 var medvetna om. Tre av fem respondenter i grupp 1 anser att kroppsspråket är någonting 

som måste ske naturligt (se cirkel 1:2). Det finns även en skillnad i hur viktigt respondenterna 

upplever att leva sig in i kundens situation är. Tre respondenter i grupp 1 i jämförelse med fyra 

respondenter i grupp 2 upplever att det är viktigt att leva sig in för att förstå hur kunden tänker och 

fungerar. 

 

Grupp 1 beskriver även att de skapar förtroende under kundmötet (se cirkel 1:3) genom att vara 

pålästa (tre av fem) samt att hänvisa till nöjda kunder (fyra av fem). Här ser vi en tydlig skillnad 

mellan grupp 1 och grupp 2. I grupp 2 var det endast en respondent som svarade att denne 

förmedlade förtroende genom att vara påläst och hänvisa till nöjda kunder (se cirkel 1:3). 

 

4.1.2 Lokala mönster 

 

Tabell 9. Lokalt mönster 1. (Egen) 

 

Lokalt mönster 1. Vi ser ett lokalt mönster då R8, R2 samt R10 finner att problemlösning är både 

stimulerande och lärorikt. Vi kan även se en likhet i att samtliga av dessa respondenter är mer 

erfarna säljare (se bild Lokalt mönster 1.) 
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Tabell 10. Lokalt mönster 2. (Egen) 

 

Lokalt mönster 2. R3, R8, R7, R4 och R1 ställer frågor till sina kunder för att få kunden att tala om 

sina behov. Således har de samma approach.  Samma respondenter menar även att kunderna gillar 

att prata och att det är så behoven avslöjas.  

 

Tabell 11. Lokalt mönster 3. (Egen) 

 

Lokalt mönster 3. I likhet med lokalt mönster 2 så består detta lokala mönster av svar från samma 

respondenter med undantag från R4. Samtliga respondenter menar att när de ska förbereda sitt 
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kundmöte skapar de sig en överblick. De menar även att upplägget är beroende av kund och typ av 

möte. De anser även att det är viktigt att göra research, då de menar att det skapar en bild över hur 

de ska lägga upp mötet. 

 

Tabell 12. Lokalt mönster 4. (Egen) 

 

Lokalt mönster 4. Består av R7,R4 och R1. Samtliga av dessa respondenter anser att deras 

kundrelationer är mer åt det vänskapliga hållet och ingen av respondenterna upplever att det krävs 

en viss distans för att framstå professionell. Således anser de att deras kundrelationer är 

professionella men med en vänskaplig touch.  Två av dessa respondenter är mindre erfarna och en 

är mer erfaren.  
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Tabell 13. Lokalt mönster 5. (Egen) 

 

Lokalt mönster 5. Vi ser ett samband mellan att ”leva sig in, för att förstå hur den andra personen 

tänker och fungerar” och ”jag anser min förmåga som bra för jag kan relatera till egen erfarenhet”. 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att leva sig in och anser sin förmåga god då de kan 

relatera till erfarenhet. Skillnaden är dock att dessa respondenter utgörs av två mer erfarna säljare 

och en mindre erfaren säljare.  
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4.1.3  Mönster där vi delar upp respondenterna efter mer och mindre erfarna säljare 
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Tabell 14. Mönster där vi delar respondenterna efter mer och mindre erfarna säljare. (Egen) 

 

De mindre erfarna säljarna är placerade till höger i tabellen och rubrikerna över respondenterna är 

fetstilta och i svart textfärg. De mer erfarna säljarna är placerade till vänster i tabellen och rubriken 

över respondenterna är kursiva och i textfärgen röd. 

 

De mindre erfarna säljarna analyserar i högre grad hur eller varför det gick som det gick. Och de 

diskuterar och tar råd av andra mer än vad de mer erfarna uppger att de gör (se cirkel A).  

 

De mer erfarna säljarna upplever i större utsträckning i jämförelse till de mindre erfarna säljarna att 

problemlösning är stimulerande och lärorikt. De anser även att det bästa sättet att kommunicera är 

face-to-face (se cirkel B).  

 

En större skillnad vi kan se, är vad de mindre och mer erfarna säljarna upplever att lyssnandet ger 

dem i deras yrke. I förhållande till de mer erfarna säljarna så beskriver de mindre erfarna säljarna 

att lyssnandet ger dem information till sina infobanker. Samt att lyssnandet bidrar med att de kan 

komma ner på en personlig nivå med kunden (se cirkel C).  
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Den största skillnaden vi hittar mellan dessa gruppers mönster, är att de mer erfarna säljarna anser 

det viktigare att kunna leva sig in kundens situation. De har även en högre medvetenhet runt att 

kunderna analyserar säljarnas kroppsspråk. De mer erfarna säljarna uttrycker även i större grad att 

kroppsspråket måste kännas naturligt och att de visar sitt ”bästa jag” genom kroppsspråket (se cirkel 

D). 

 

En annan skillnad finns i hur de olika säljarna beskriver sina kundrelationer. Då de mindre erfarna 

säljare anser i mindre utsträckning att viss distans krävs för att upprätthålla det professionella i 

kundrelationen och fler upplever sina kundrelationer som nära och vänskapliga. De påpekar även 

att kundrelationen kan variera beroende på var i säljprocessen de befinner sig (se cirkel E). 

 

De mer erfarna säljarna upplever inte att de motiveras lika mycket som de mindre erfarna säljarna 

av vänskapliga relationer till kund. För att visa omtanke för kunden så återkopplar samtliga av de 

mer erfarna säljarna till sina kunder (se cirkel F).  
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5 Analys 

Vi har gjort en övergripande analys där vi för en diskussion runt de globala och lokala mönster vi 

hittat. Därefter har vi utgått ifrån de tre dimensionerna sensing, evaluating och responding för att 

göra en jämförande analys av de mer och mindre erfarna säljarna. 

 

Globala mönster 

Vi ser en viss gruppering av våra respondenter. Den ena gruppen tenderar att svara utifrån ett mer 

empatiskt perspektiv. Detta är grupp 2 som återfinns till höger i tabellen. Med empatiskt perspektiv 

syftar vi till den djupare och känslomässigare förståelsen som Allport (1961, efter Comer & 

Drollinger, 1999) beskriver.  Drollinger et al. (2006) belyser även att alla säljare har egenskaper för 

att kunna använda AEL men att dessa egenskaper kan vara mer eller mindre starka. Således menar 

vi att grupp 1 tenderar att ha starkare aktiva lyssnaregenskaper då deras svar tyder på att de 

empatiska egenskaperna inte är lika starka som i grupp 2. 

 

Ramsey & Sohis (1997) studie visar på att säljare som använder sig av ett aktivt lyssnande har lättare 

att upptäcka kundens behov. Vilket leder till att dessa säljare även har lättare att hitta en 

kundanpassad lösning på problemet. Vi kan se att både de mer och de mindre erfarna säljarna anser 

att förberedelserna inför kundmötena är beroenden av vad det är för kund och möte. Därmed anser 

de att det är viktigt med research för att de skall kunna skaffa sig en överblick och förbereda sina 

kundmöten på bästa sätt. Därmed menar vi att samtliga säljare har förmågan att lyssna aktivt utifrån 

denna aspekt. 

  

Comer & Drollinger (1999) förklarar även att säljare som använder sig av AEL är mer benägna att 

uppmärksamma och fastställa kommunikationsstilen. Vilket Comer & Drollinger (1999) ser som 

nödvändigt för att besluta sig om huruvida situationen är anpassad för vidare samtal samt om den 

potentiella kunden är kvalificerad eller inte. Grupp 1 anser att face-to-face är det mest effektiva 

sättet att kommunicera med kunden. En av respondenterna uttryckte: ”När man träffas i 

verkligheten så är det ju så mycket mer, ansiktsuttryck, gestikulering, man ser direkt personens 

reaktion…” (citerat R6, 2014-04-14) 

 

Grupp 2 menade istället att det beror på omständigheterna och att det var viktigt att ställa frågor 

och låta kunden berätta för att föra dialogen framåt. En av respondenterna uttrycker: ”… ställa 

personliga frågor som har med säljprocessen att göra. Men även som man kan, ja, jo men också som 
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får dem att själva svara på det jag skulle kunna berätta.” (citat R1, 2014-04-14). Således indikerar 

mönster på att båda grupperna uppvisar en uppmärksamhet kring kommunikationsstilen. Vilket 

bekräftar att båda grupperna använder sig av AEL. Dock indikerar skillnaderna på att grupp 1 har en 

starkare aktiv lyssnaregenskap. Då Ramsey & Sohi (1997) beskriver att förståelsen för kroppsspråket 

är kopplat till det aktiva lyssnandet och respondenternas svar face-to-face syftade till att de vill 

reflektera över kundens kroppsspråk. Inom sammanhanget för försäljning så menar Ahearne et al. 

(2007) att empati är ett tecken på den enskilda säljarens omtanke och intresse för kunden. 

Respondenterna i grupp 2 svarade att de ställer personliga frågor och är måna om att kunden själv 

ska berätta om sin situation för att därefter kunna anpassa mötet på bästa sätt. Vilket vi anser går 

att koppla till vad Ahearne et al. (2007) beskriver om empati. 

 

Paukert, Stagner & Hope (2004) förklarar att en del av det aktiva lyssnandet går ut på att uppmuntra 

kunden till fortsatt talande. Detta kan exempelvis handla om att ställa frågor. Detta ser vi tydligt då 

samtliga respondenter på frågan ”kan du förklara hur du gör för att få kunden att prata om sina 

behov under mötet?” svarade att de ställer frågor.  Vi kan se en hög medvetenhet i grupp 2 runt att 

kroppsspråk säger mer än ord.  

 

Kroppsspråket har fått stor uppmärksamhet inom det aktiva lyssnandet då många forskare inom 

detta ämne såsom Ramsey & Sohi (1997) lyfter fram det som en viktig egenskap som återfinns under 

det aktiva lyssnandets dimension sensing. Dock menar vi att tydandet av kroppsspråket likväl kan 

vara en empatisk egenskap, vilket även Comer & Drollinger (1999) belyser. De förklarar att empatin 

har en dimension som syftar till mottagandet av det subtila meddelandet, och därmed motsvarar 

lyssnandets dimension sensing.  Däremot upplever vi att den ställda frågan ”Vad anser du avslöjar 

kundens behov även om kunden inte uttrycker sig i direkta ord?”, inte avgör huruvida svaret 

”kroppsspråk säger mer än ord” handlar om empati eller aktivt lyssnande. Ser vi däremot till 

sammanhanget av fler frågor och svar så ser vi indikation på att svaren är mer ifrån det empatiska 

perspektivet. Exempel på sådana frågor och svar är: ”jag försöker komma kunden mer på djupet” 

på frågan ”Kan du förklara hur du gör för att få kunden att prata om sina behov under mötet?” och 

”Komma ner på en personlig nivå/ ger möjligheten att se och tillfredsställa kundens behov” på 

frågan ”Kan du beskriva vad lyssnandet ger dig i ditt yrke?”. Grupp 1 gav också svaren ”komma ner 

på en personlig nivå” och ”försöka komma kunden mer på djupet” men i jämförelse till grupp 2 så 

var det enbart enstaka respondenter som svarade detta. Grupp 1 menade istället att hemmet 

avslöjar kundens behov. De förklarade även att alla människor gillar att prata och genom detta 
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avslöjas behov. Castleberry & Shepherd (1993) beskriver att det aktiva lyssnandet är kopplat till 

förståelsen för kroppsspråk och andra icke-verbala meddelanden, men också för att det är kopplat 

till det faktiska hörandet. Således menar vi att grupp 1 använder sitt faktiska hörande då de låter 

kunden prata fritt för att upptäcka kundens behov, viket syftar till ett aktivt lyssnarperspektiv. Ännu 

en aspekt vi menar indikerar att grupp 1 svarar mer utifrån ett aktivt lyssnarperspektiv, är att de 

anser att lyssnandet ger dem möjligheten att samla information till sina infobanker. För att 

förtydliga detta: ”… viktigt för det kan vi lägga in i vårt register och använda vid nästa intag…” (citat 

R3, 2014-04-16). Vilket Ramsey & Sohi (1997) beskriver då de menar att en del av det aktiva 

lyssnandet är att uppdatera materialet i minnet. 

 

Samtliga respondenter i grupp 1 beskriver att de visar engagemang genom att vara aktiva i mötet.  

Brownell (1990) förklarar att lyssnandet inte är en passiv aktivitet och att ett aktivt lyssnande består 

av såväl verbala som icke-verbala element. Därmed ställs höga krav på att lyssnaren sköter 

avsändarens budskap med avseende på båda elementen och att säljaren är engagerad i samtalet. 

Grupp 1 påvisar dessutom en högre medvetenhet kring sitt kroppsspråk. Respondent 8 (2014-04-

29) uttrycker ”… jobbar jättemycket med speglingar” och ”Man börjar med att följa den andra 

personens kroppsspråk och sen skiftar man om och så börjar man styra dom istället så att dom får 

följa efter en.” Drollinger & Comer (2013) menar att säljare som enbart använder sig av aktivt 

lyssnande ger intryck av imitation.  Detta menar vi indikerar på att grupp 1 återigen svarar utifrån 

ett mer aktivt lyssnarperspektiv. Det finns även respondenter i grupp 2 som svarar detta men de är 

dock färre. Däremot svarar grupp 2 mer utifrån ett empatiskt perspektiv då de belyser vikten av att 

leva sig in, är viktigt för att förstå hur kunden är och hur denne fungerar. Detta grundar vi på Lamont 

& Lundstroms (1977, efter Pettijohn, Pettijohn, & Taylor, 1995) definition på empati. Då de beskriver 

empati som den intellektuella förmågan att kunna förstå vad den andra personen upplever, utan att 

egentligen uppleva den andra personens känslor. 

 

På frågan ”Beskriv hur du gör för att skapa förtroende under mötet?” så svarade grupp 1 att de 

hänvisade till nöjda kunder och visar att de är pålästa. Grupp 2 var mer skilda i sina åsikter men det 

finns även indikationer i dessa svar att grupp 2 svarar mer utifrån ett empatiskt perspektiv. För att 

skapa förtroende uttrycker bland annat respondent 9 (2014-05-05) att hen ”Berättar vem jag är och 

aa verkligen försöker, försöker få bort min yrkesroll att amen jag försöker bli en människa.” och ”… 

då pratar jag liksom som medmänniska.” Drollinger & Comer (2013) förtydligar att den empatiska 

förståelsen främjar säljarens medvetenhet om de egna orden och handlingarna. Vilket vi kopplar till 
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respondents 9 (2014-05-05) citat. Comer & Drollinger (1999) hävdar att säljare som känner empati 

ser sina kunder som unika individer och är medveten om att varje kund har sina unika behov och 

bekymmer. Vilket stämmer överens med ett annat svar från grupp 2: ”Förtroende är lite så vilken 

person man träffar på…” (citat R1, 2014-04-04).    

 

Grupp 2 beskriver även sina kundrelationer som nära samt att de på frågan ”Motiveras du av en 

nära och vänskaplig relation till kunden?” svarar ”Ja, jag ser det som det bekräftar en som person”. 

Vi menar att dessa svar indikerar på ett empatiskt perspektiv. Comer & Drollinger (1999) förklarar 

att det empatiska inslaget syftar till det känslomässiga samspelet mellan människor. Vilket vi kopplar 

till en vänskaplig och nära relation, då vi anser att detta involvera mer känslor än renodlat 

professionella relationer. Respondent 1 (2014-04-04) svarade: ”… det handlar för mig lite om att bli 

bekräftad också alltså förstår du, då vet jag att de tycker om mig.” och ”Jo det är ju kunder som har 

känts som en lillebror eller så.” I grupp 1 beskrev dock majoriteten av respondenterna sina 

kundrelationer som professionella men med en vänskaplig touch.   

 

Lokala mönster 

Lokalt mönster 1 påvisar respondenter som upplever problemlösning som stimulerande och lärorikt. 

Dessa respondenter består enbart av mer erfarna säljare vilket bekräftar Mintu-Wimsatt & 

Gassenheimer (2004) att erfarenhet har en främjande effekt på hur säljare löser och uppfattar 

problemlösning. Sojka & Deeter-Schmelz (2008) menar även att personer med starkt behov av 

kognition motiveras av problemlösning. Detta indikerar således att dessa säljare har ett starkare 

behov av kognition.  

 

Även om det inte finns någon likhet gällande kön och erfarenhet så ser vi dock koppling mellan lokalt 

mönster 2 och lokalt mönster 3. Detta eftersom dessa mönster består av samma respondenter med 

undantag för R4. Dessa respondenter anser det viktigt att skapa sig en överblick inför mötet och 

anser även att planeringen inför mötet är beroende av kund och situation. Detta för att dem ska vet 

hur dem ska lägga upp mötet.  

 

Lokalt mönster 5 påvisar att samma respondenter som anser det viktigt att leva sig in för att förstå 

personen, även menar att sin egen förmåga att leva sig in som god, då de kan relatera till egen 

erfarenhet. Två av dessa tre respondenter är säljare med mer erfarenhet. Detta torde således 

bekräfta vad säljarna uttrycker om förmågan att leva sig in och erfarenhetens påverkan.   
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Uppdelning efter mer och mindre erfarna säljare 

 

Sensing 

Vår analys av dimensionen sensing består av rubrikerna analytisk och tyda ickeverbala signaler. 

Dessa rubriker omfattar frågor såsom ”Anser du att det är viktigt med research?” och ”Reflekterar 

du över kroppsspråk?”. Vi menar att dessa rubriker syftar till vad Ramsey & Sohi (1997) och Comer 

& Drollinger (1999) beskriver om dimensionen sensing. De beskriver att sensing är kopplat till 

förståelsen för kroppsspråk och andra icke-verbala meddelanden men också för att det är kopplat 

till det faktiska hörandet. Comer & Drollinger (1999) beskriver att sensing handlar om förmågan att 

kunna ta emot och tolka det subtila meddelandet. Vi tolkar analytisk som att man funderar över 

kunden och sitt eget agerande. Att man reflekterar över verbala som ickeverbala signaler. Vilket 

enligt oss är en förutsättning för att kunna tolka subtila meddelanden. 

 

Vid analys av dimensionen sensing fick respondenterna bland annat frågor angående om de ansåg 

sig vara analytiska. De fick även beskriva hur de förbereder sig inför ett kundmöte samt om det fann 

det viktigt att göra research på sin kund. Det visade sig att mer än hälften av det totala antalet 

respondenter, upplever ett behov av att förstå kunden. Femtio procent av samtliga respondenter 

förklarade även att de tänkte igenom mötet och frågade sig själva hur och varför det gick som det 

gick. En av fem säljare med mer erfarenhet samt tre av fem säljare med mindre erfarenhet svarade 

att de diskuterar och tar råd av andra. Därmed tyder detta på att säljare med mindre erfarenhet 

upplever ett större behov av att diskutera och ta råd av andra. Samtliga respondenter beskrev att 

de skapade sig en överblick, samlade in relevanta uppgifter samt gjorde en marknadsanalys. Detta 

menade övervägande delen av det totala antalet respondenter (sex av tio) att de gjorde, för att 

kunna anpassa mötet efter kund på bästa sätt och för att veta hur de bör lägga upp kundmötet. 

Detta var de mer erfarna såväl som de mindre erfarna säljarna överens om, då svaren från båda 

grupperna var lika fördelade. Svaren från respondenterna tyder på att de mindre erfarna 

respondenterna kan anses ha mer analytisk förmåga. Eftersom det finns en större svarsfrekvens på 

då de beskriver att de har ett behov av att förstå. Detta menar vi speglar Comer & Drollinger (1999) 

beskrivning om sensing som mottagandet av det subtila meddelandet.  

 

Majoriteten av samtliga respondenter anser det även vara viktigt att göra en research på kunden 

innan mötet och är noga med att samla in information för att kunna anpassa sig och sin produkt 

efter kunden. Detta fördelades på sex av tio respondenter. Enstaka respondenter menade till och 
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med att research är det som visar att man är påläst och att det i sin tur inger förtroende. Dessa två 

svar var lika fördelade mellan mer erfarna och mindre erfarna säljare. Då alla respondenter gett svar 

på dessa frågor, anser vi att dimensionen sensing är uppfylld av såväl mer erfarna som mindre 

erfarna säljare. Svaren var dessutom likartade. Således indikerar denna fråga på att det inte finns 

någon märkvärdig skillnad i hur säljare använder sig av dimensionen sensing ur denna aspekt.  

 

Av studien framgick det även att femtio procent av det totala antalet respondenter föredrog en 

face-to-face kontakt framför skriftlig kontakt såsom mail och sms. Face-to-face kontakt föredrogs 

då respondenterna menade att en verklig kontakt kunde bidra med mer information och en bättre 

uppfattning av kunden. Bland annat eftersom tre av fem respondenter med mer erfarenhet och två 

av fem respondenter med mindre erfarenhet ansåg att ansiktsuttryck och gestikulering gav en mer 

direkt reaktion från kunden. Till skillnad från detta svar så svarade tre av fem mindre erfarna säljare 

och två av fem mer erfarna säljare att den bästa kommunikationstekniken beror på situationen.  

Således tyder resultatet på att säljare med mindre erfarenhet tenderar att vilja kundanpassa 

kommunikationsformen mer än de mer erfarna säljarna. Detta till skillnad från majoriteten av de 

mer erfarna säljarna som föredrar face-to-face oavsett situation. Vilket vi kopplar till att de mer 

erfarna säljarna upplever ett större behov av att vilja kunna visa sitt intresse samt läsa av kunden 

icke-verbalt. Det anser vi stämmer väl överens med vad McNaughton et al. (2007) beskriver om 

sensing. De beskriver att sensing handlar om att kunna uttrycka intresse för talarens budskap genom 

icke-verbal kommunikation. Ur aspekten ickeverbala signaler ser vi en svag indikation på att säljare 

med mer erfarenhet har en något starkare sensing än de mindre erfarna säljarna. Vilket vi grundar 

på att de mer erfarna säljarnas svar speglar såväl verbal som ickeverbal kommunikation. Medan de 

mindre erfarna säljarna har sitt största fokus på den verbala kommunikationen. Samtliga 

respondenter föredrog telefonkontakt över skriftlig kommunikation. Detta eftersom samtliga 

respondenter var överens om att skrift lättare bidrog med missförstånd. Genom erfarenhet kunde 

respondenterna konstatera att ordval i skrift ofta misstolkades och att tonen uppfattades som 

hårdare än var den var tänkt att vara. Bland annat så uttrycker en av respondenterna: 

 

 ”Ibland säger kroppsspråket mer än vad ord säger. Så det är ju jätteviktigt. Det är 

därför jag hellre möter folk ansikte mot ansikte än att prata över telefon. Över 

telefon kan man åtminstone höra skiftningar i rösten, pauser man gör, 

viskningar…” (citerat R8, 2014-04-29). 
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Drollinger et al. (2006) beskriver att sensing inom AEL innebär att mindre uppenbar kommunikation 

uppmärksammas såsom tonläge, humör eller ansiktstryck. Som exempel tar de upp en säljsituation 

där den viktigaste aspekten för kunden är leveranstid. Kunden påpekar inte bokstavligen att 

leveranstiden är den aspekt som spelar störst roll för köpet. Trots det har säljare som använder sig 

av AEL enligt Drollinger et al. (2006) ändå förmåga att uppfattar leveranstidens betydelse för kunden 

genom att han observerar kundens ansiktsuttryck eller ett ändrat tonläge. Med hänsyn till 

ovanstående aspekter så anser vi att merparten av respondenterna bekräftar dimensionen sensing. 

Således indikerar detta på att såväl mindre erfarna säljare som mer erfarna säljare använder sig av 

dimensionen sensing. Vi anser inte att det finns någon större skillnad i hur de använder sig av sensing 

ur detta perspektiv.   

 

Sammanfattningsvis så ser vi genom analysen av dimensionen sensing att de mindre erfarna säljarna 

är mer reflekterande över sin analytiska förmåga. Då de hade fler svar som indikerade på detta. 

Gällande de ickeverbala signalerna så var dock de mer erfarna säljarnas svarsfrekvens större. Vilket 

vi därmed menar indikerar på att mer erfarna säljare är mer medvetna om kundens ickeverbala 

signaler.  

 

Evaluating  

Vi kommer att analysera dimensionen evaluating ur rubrikerna ”leva sig in i andra människors 

situation”, ”förmedla empati” och ”vilja förstå”. Frågor som syftar till dessa rubriker är bland annat 

”Kan du förklara hur du gör för att få kunden att prata om sina behov under mötet?” och 

”Reflekterar du över kundens kroppsspråk under mötet?”. Vidare beskriver Ramsey & Sohi (1997) 

att dimensionen evaluating handlar om att strukturera budskapet som talaren vill förmedla genom 

verbal och icke-verbal kommunikation. Detta sker såväl verbalt som icke-verbalt, för att omvandla 

meddelandet till en meningsfull form. Vi vill mena att samtliga ageranden som att leva sig in i andra 

människors situationer och vilja förstå, ger säljaren möjligheten att forma kundens meddelande till 

något av betydelse för kunden. Om säljarna reflekterar över kundens kroppsspråk kopplar vi till 

säljarens förmåga att tyda ickeverbala signaler. 

 

När vi skulle analysera dimensionen evaluating utgick vi ifrån bland annat frågan ”Upplever du att 

lyssnandet finns aktivt i ditt medvetande under kundmötet?”. Detta svarade femtio procent ja på, 

att det fanns aktivt i deras medvetande. Ramsey & Sohi (1997) förklarar att säljaren genom 

evaluating söker förståelse för den faktiska innebörden av meddelandet. Det menar vi att säljarna 
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gör då de medvetet lyssnar på kunden. Hälften av respondenterna upplevde då lyssnandet som en 

viktig informationskälla. Av dessa respondenter var det tre av fem säljare med mer erfarenhet och 

två av fem med mindre erfarenhet. Femtio procent av de totala respondenterna menade även att 

det fanns en medvetenhet om att de inte skulle prata för mycket utan istället låta kunden berätta. 

Detta svar gav dock två mer erfarna säljare och tre mindre erfarna säljare. Även denna medvetenhet 

runt att inte avbryta kunden och låta den berätta menar vi tyder på vad Ramsey & Sohi (1997) 

beskriver ovan. På denna fråga var det även två respondenter med mindre erfarenhet som 

förklarade att det ibland krävdes att hen fick påminna sig själv om att lyssna. Endast en av 

respondenterna med mer erfarenhet upplevde denna problematik. Även detta menar vi indikerar 

på en medvetenhet runt lyssnandet. Därmed anser vi att båda grupperna i detta fall använder sig av 

dimensionen evaluating under mötet med kund. Vi kan heller inte se någon märkbar skillnad i hur 

mer erfarna kontra mindre erfarna säljare använder sig av denna dimension. 

 

Vad respondenterna beskrev avslöjar kundens behov trots att kunden inte uttryckte sig i direkta 

ord, var kroppsspråk, hemmet och att ställa frågor. Hälften menade att kroppsspråket säger mer än 

ord. Varpå tre av fyra av dessa respondenter var de med mindre erfarenhet. Hemmet svarade 

endast två respondenter, dessa två svar var jämt fördelade på respondenter med mer/mindre 

erfarenhet. Två respondenter med mindre erfarenhet svarade även ställa frågor. Detta beskriver 

Ramsey & Sohi (1997) då de förklarar att evaluating handlar om att säljaren utvärderar betydelsen 

av ledtrådarna, som de underförstådda orden och gesterna bidragit med för att sedan tolka de 

underliggande konsekvenserna och uppdatera materialet i minnet för att minnas budskapet. 

Därmed kopplar vi detta till hur våra respondenter upptäcker kundens behov utan verbala signaler. 

Således menar vi att dimensionen evaluating är bekräftad även i detta fall. Däremot kan vi se en 

tendens att de mindre erfarna säljarna reflekterar i högre grad kring subtila meddelanden.   

 

Samtliga respondenter var överens om att det som får kunden att prata om sina behov under mötet 

är att ställa frågor. Inom AEL så innebär evaluating, enligt Drollinger et al. (2006), att säljaren skaffar 

sig förståelse genom kundens sagda ord. Vilket vi menar säljarna gör genom att ställa frågor. Två av 

respondenterna med mer erfarenhet och en med mindre erfarenhet menade att de försökte komma 

kunden på djupet för det bidrar till att kunden är mer villiga att prata om sina behov.  Till skillnad 

från detta så upplevde tre mindre erfarna säljare och två mer erfarna säljare att alla gillar att prata 

om sig själva. På detta sätt anser säljarna att kundens behov avslöjas. Detta indikerar att grupperna 
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har olika sätt för hur de skaffar sig förståelse för kundens ord. Således anser vi att både mer erfarna 

och mindre erfarna säljare använder sig av dimensionen evaluating i samma grad.  

 

På frågan ”Vad anser du lyssnandet ger dig i ditt yrke?” kunde vi se en antydan av att mindre erfarna 

säljare tenderar att tycka att lyssnandet ger dem en möjlighet att komma ner på en personlig nivå. 

Majoriteten av respondenterna med mindre erfarenhet förklarade även att lyssnandet gav dem 

möjlighet att skapa sig en egen informationsbank, information som de menade att de vid senare 

tillfälle kunde använda. Bland annat uttrycker en av våra respondenter följande: 

 

”Folk kanske har sagt saker om sin egna lägenhet som, som är användbart för mig, 

som dom kanske egentligen inte tänkt att berätta men som jag sen då vet om, bara 

för att jag kom ihåg. Amen du vet man sitter och småpratar litegrann och så säger 

dom kommer du ihåg den där vattenskadan vi hade för tre år sen i källaren. Sen 

när man får frågelistan tillbaka så står det inte ett ord om någon vattenskada i 

källaren. Å då vet jag det i alla fall” (citerat R8, 2014-04-29). 

 

Drollinger et al. (2006) menar att säljaren använder den relevanta informationen som hen har 

plockat upp ur meddelandet för att utvärdera den mest sannolika innebörden av meddelandet. 

Drollinger et al. (2006) poängterar vikten av att minnas innebörden för att kunna utnyttja denna 

information vid en senare tidpunkt.  Detta anser vi spegla våra respondenters ovan nämnda svar. 

Två av respondenterna med mindre erfarenhet uttryckte även betydelsen av lyssnandet när man 

vill bygga långsiktiga relationer. Övervägande del, tre av fem respondenter med mer erfarenhet 

menade att det gav dem möjligheten att upptäcka och tillfredsställa den aktuella kundens behov. 

Medan endast en mindre erfaren respondent svarade detta. Vilket indikerar på att det finns en viss 

skillnad i hur de använder sig av dimensionen evaluating. Eftersom respondenternas svar indikerar 

viljan att förstå och detta är en viktig del av dimension evaluating, så menar vi att samtliga använder 

sig av denna dimension. Av denna aspekts svarsfrekvens att döma så använder sig de mindre erfarna 

säljarna mer av dimensionen evaluating. 

 

Det fanns även en skillnad i hur dessa två grupper svarade på frågan ”Anser du att leva sig in i andra 

människors situation är en viktig egenskap för en säljare?”. Majoriteten av respondenterna svarade 

att det är viktigt för att förstå hur kunder fungerar. Detta för att få in affären men även för att 

kunden skulle bli tillfredsställd. Denna majoritet bestod av fem av fem mer erfarna säljare och två 
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av fem mindre erfarna säljare. Detta menar vi påvisar att respondenterna omvandlar de mottagna 

meddelandena till meningsfull form, eftersom de samlar in information som de kan använda sig av 

för att tillfredsställa kunden. Samt att de anser de kan använda kundens meddelande till att finna 

ut kundens behov. Ramsey & Sohi (1997) förklarar även att säljaren genom evaluating söker 

förståelse för den faktiska innebörden av meddelandet. Vilket vi kopplar till att övervägande del av 

respondenterna fann det viktigt att kunna sätta sig in i kundens situation för att kunna förstå kunden 

och på så vis tillfredsställa behov. Garland (1981) beskriver även att evaluating handlar om att ta 

avstånd från de förutfattade meningarna, att bearbeta och omskriva talarens budskap så att det 

tolkas korrekt. Våra respondenter såväl mer erfarna som mindre erfarna uttryckte vikten av att 

kunna leva sig in i andra människors situation. Vi menar att för att kunna leva sig in i andra 

människors situation så krävs det att avstånd tas till förutfattade meningar. Således bekräftar detta 

vad Ramsey & Sohi (1997) och Garland (1981) beskriver om dimensionen evaluating. Dock finner vi 

en större användning av dimensionen evaluating hos de mer erfarna säljarna ur aspekten leva sig 

in.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att skillnaden i denna dimension är att de mindre erfarna säljarna 

agerar mer utifrån att förstå medan mer erfarna säljare inriktar sig på att leva sig in kundens 

situation.  

 

Responding 

Dimensionen responding kommer att analyseras ur rubrikerna problemlösning, förmedla det 

genuina intresset och känna medkänsla/omtanke. Till dessa rubriker kopplas bland annat frågor som 

”Beskriver hur du gör för att skapa förtroende under kundmötet?” och ”Motiveras du av en 

vänskaplig relation?”. Enligt Ramsey & Sohi (1997) så redogör denna dimension för signaler som ska 

uppmuntra till fortsatt talande. Detta bland annat genom verbala uppmaningar och visat intresse. 

 

Majoriteten av totala antalet respondenter ställde sig positiva till problemlösning. Fyra av fem mer 

erfarna säljare samt tre av fem mindre erfarna säljare fann problemlösning stimulerande. Det fanns 

dock en skillnad mellan dessa två grupper. Tre av de mer erfarna säljarna menade även att 

problemlösning är lärorikt och endast en säljare med mindre erfarenhet nämnde detta. En mindre 

del av respondenterna, tre av tio upplevde däremot problemlösning som något påfrestande. Två av 

dessa respondenter var säljare med mindre erfarenhet. Ramsey & Sohi (1997) förklarar att 

responding har till syfte att ge bevis till kunden att denna har blivit hörd vilket vi kopplar till 



 

61 
 

problemlösning då vi menar att detta är ett tydligt bevis till kunden att säljaren lyssnat och 

uppmärksammat orden. Vi menar att förutsättningen för att säljaren ska kunna lösa problem är 

beroende av att säljaren har lyssnat. Det kopplar vi även till Drollinger et al. (2006) beskrivning av 

dimensionen responding. Drollinger et al. (2006) beskriver att responding handlar om att påvisa 

faktorer som ger en större upplevelse av att meddelandet tagits emot och vi anser att 

problemlösning är en sådan faktor. Utifrån aspekten problemlösning vill vi hävda att samtliga säljare 

använder sig av dimensionen responding. Vi ser en svag indikation på att det skulle kunna vara så 

att mer erfarna säljare motiveras mer av problemlösning. 

 

Då vi ställde frågan ”beskriv hur du gör för att visa engagemang/närvaro under mötet?” så fanns det 

en viss varians i svaren mellan de mer erfarna och mindre erfarna säljarna. Majoritet av 

respondenter med mindre erfarna svarade att de visade för kunden att de bryr sig om dem. Bland 

annat genom att relatera till liknande erfarenheter samt klargöra för kunden att jag kommer göra 

mitt bästa. Den mest påtagande skillnaden återfanns i detta svar. Då det visade att det var tre av 

fem säljare med mindre erfarenhet som beskrev att de visade engagemang genom att visa att de 

bryr sig om kunden och endast en av fem mer erfarna säljare påpekade detta. Femtio procent av 

det totala antalet respondenter angav dessutom att engagemang och närvaro förmedlas genom att 

säljarna försöker snappa upp vad som finns i kundernas liv. Svaren fördelades på tre mer erfarna 

säljare och två mindre erfarna säljare. Åtta av tio respondenter upplevde även att de var aktivt 

deltagande i kundmötet. Dessa svar var jämt fördelade på mer/mindre erfarna säljare. Ramsey & 

Sohi (1997) beskriver att dimensionen responding redogör för signaler som ska uppmuntra till 

fortsatt talande. Vilket kan speglas av att säljarna aktivt vill visa sitt deltagande. Med hänseende till 

dessa frågor antyder svaren ingen märkbar skillnad mellan de mer erfarna och mindre erfarna 

säljarnas användning av dimensionen evaluating. 

 

Svaren vi fick på frågan ”Under mötet med din kund är du medveten om ditt kroppsspråk?”, speglar 

även de vad Ramsey & Sohi (1997) beskriver. Övervägande del av respondenterna (sju av tio) 

svarade på denna fråga, att de ville visa ”sitt bästa jag” genom det egna kroppsspråket. Av dessa 

respondenter var det något fler säljare med mer erfarenhet som menade att de visade sitt bästa jag 

genom kroppsspråk. På samma fråga svarade dessutom båda grupperna att kroppsspråket måste 

kännas naturligt. Tre av fem säljare med mer erfarenhet och två av fem säljare med mindre 

erfarenhet påpekade att det annars uppfattas som påklistrat och fejkat av kunder. På frågan om de 

var medvetna om sitt kroppsspråk angav även nästan femtio procent av samtliga respondenter att 
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de var medvetna om att kunderna analyserar deras kroppsspråk. Således indikerar detta på att 

säljare med mer erfarenhet är mer medvetna om det egna kroppsspråket än säljare med mindre 

erfarenhet. 

 

Respondenterna fick frågan ”Hur de upplever sina nuvarande kundrelationer?”. Mer än femtio 

procent av totala antalet respondenter menade att deras kundrelationer var professionella fast med 

en vänskaplig touch. Det var lika många mindre erfarna som mer erfarna säljare som ansåg detta. 

Däremot upplevde en majoritet av de mer erfarna säljarna att det var viktigt med en viss distans för 

att behålla det professionella. Fördelningen var tre av fem mer erfarna respondenter. Endast en 

mindre erfaren säljare angav att viss distans är viktigt för professionalismen. En mer erfaren säljare 

kontra två mindre erfarna säljare beskrev även att deras kundrelationer var nära och vänskapliga. 

Och två mindre erfarna säljare menade att beroende på var i processen de befann sig, så kunde 

kundrelationerna vara mer eller mindre vänskapliga. Detta svarade ingen av de mer erfarna säljarna. 

Respondenterna fick även frågan, Motiveras du av en nära och vänskaplig relation till kunden? Varpå 

majoriteten av de mindre erfarna säljarna ansåg att de motiverades av det. Då de upplevde det som 

en positiv bekräftelse. Detta skilde sig från de mer erfarna säljarna där endast en menade att 

vänskapliga relationer är motiverande. Två av de mer erfarna säljarna uttryckte ordagrant att dessa 

typer av relationer inte motiverade dem, vilket ingen av de mindre erfarna säljarna uttryckte. 

Därmed tenderar mindre erfarna säljare att motiveras mer av vänskapliga relationer.  

 

Respondenterna blev också tillfrågade om de arbetar på något specifikt sätt för att kunden ska 

uppleva omtanke. På denna fråga angav samtliga mer erfarna säljare att de återkopplar snabbt till 

sina kunder för att få kunderna att känna omtanke. Även merparten (tre av fem) av de mindre 

erfarna säljarna menade att återkoppling är av betydelse. Såldes var majoritet av respondenterna 

eniga. Ramsey & Sohi (1997) och Comer & Drollinger (1999) förklarar att responding även syftar till 

att ge kunden bevis om att denne blivit hörd. Vilket enligt oss återkoppling är ett bra exempel på. 

En minoritet av de totala respondenterna (tre av tio) angav även att de höll sina lovade ord till 

kunden för att visa omtanke. Av dessa var det fler mer erfarna säljare än säljare med mindre 

erfarenhet som svarade att de höll sina lovade ord. Analysen utifrån denna aspekt indikerar således 

att mer erfarna säljare använder sig mer påtagligt av dimension responding. 
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Slutligen visade analysen av dimensionen responding att det inte fanns någon skillnad mellan hur 

mindre erfarna och mer erfarna säljare gick till väga för att visa kunden att de visade 

medkänsla/omtanke. Däremot var de mer erfarna säljarna bättre på att förmedla det genuina 

intresset. De mer erfarna säljarna motiverades dessutom mer av problemlösning. Således hade de 

mer erfarna säljarna en högre svarsfrekvens på två av tre rubriker. Det menar vi indikerar att de mer 

erfarna säljarna använder sig mer av dimensionen responding.  

 

 

Figur 3 och 4. Förslag på modell för More/Less experienced salespersons Active Empathic 

Listening. (Egen) 

 

I dessa två figurer vill vi visa hur mer och mindre erfarna säljare använder sig av AEL. Den översta 

figuren representerar mer erfarna säljare och den undre de mindre erfarna säljarna. För att visa hur 

mer erfarna i jämförelse med mindre erfarna använder sig av AEL har vi förstärka de cirklar 

(egenskaper) som är starkare hos respektive grupp av säljare. Vi illustrerar dessa två figurer på 

samma sätt som figur 1. i teorikapitlet. Alltså likt figur 1. representerar de mindre cirklarna 

egenskaper som syftar till respektive dimension sensing, evaluating och responding. De tre 

dimensioner illustreras i sin tur av de större cirklarna. De tre dimensionerna är även i dessa två 



 

64 
 

modeller sammankopplade för att visa att samtliga tre dimensioner krävs för att säljaren ska kunna 

använda sig av AEL. Egenskaperna och de tre dimensionerna sensing, 

evaluating och responding leder sedan fram till säljarens aktiva empatiska lyssnande. 

 

Vår analys indikerar på att de mer erfarna säljarna använder sig stakare av egenskaperna tyda icke 

verbala signaler, leva sig in i andra människors situation, förmedla det genuina intresset och 

problemlösning. Vi har därför förtydligat detta i figur 3. genom markera dessa egenskaper med 

tjockare kant. Analysen visade även att de minde erfarna säljarna använder sig i en starkare grad av 

egenskaperna analytisk samt vilja förstå. Således har även dessa två egenskaper i figur 4. markerats 

med en tjockare kant. Slutligen är egenskapen känna medkänsla/omtanke omarkerad i såväl figur 

3. som i figur 4. Detta för att vår analys inte pekar på någon skillnad i hur de båda grupperna 

använder sig av egenskapen känna medkänsla/omtanke.  
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6 Slutsats 

Syftet med vår studie var att utifrån de tre dimensionerna analysera hur mer erfarna säljare i 

jämförelse med mindre erfarna säljare upplever att de använder sig av aktivt empatiskt lyssnande. 

I vår studie utgick vi ifrån att samtliga tre dimensioner sensing, evaluating och responding är 

involverade i lyssnarprocessen AEL. Då samtliga forskare inom området hävdar att förutsättningen 

för AEL är att samtliga tre dimensioner involveras. De tre dimensionerna återspeglas i våra 

intervjufrågor och i vår modell. Vår studie bekräftar teorin då samtliga frågor blivit besvarade och 

ingen dimension är utan svar. Således anser vi vår modell vara en bra utgångspunkt vid utvärdering 

och analys av hur säljare använder sig av AEL.  

 

Resultatet från vår studie indikerar på att det finns en skillnad i hur mer erfarna säljare i jämförelse 

med mindre erfarna säljare upplever att de använder sig av AEL. Resultaten visar att personlighet 

även kan vara en tänkbar faktor som påverkar hur säljare använder sig av AEL. Då vi kunde urskilja 

att en av grupperna tenderade att svara mer utifrån ett empatiskt perspektiv medan den andra 

svarade mer utifrån ett aktivt lyssnar perspektiv. Vi kommer dock inte i denna slutsats fördjupa oss 

i denna aspekt då vi snarare vill belysa hur mer och mindre erfarna säljare använder sig av AEL. Av 

analysen kunde vi utläsa att de säljare med mer erfarenhet använder sig mer av egenskaper som 

tyda icke verbal kommunikation, leva sig in i andra människors situation, förmedla det genuina 

intresset och problemlösning. Gällande de mindre erfarna säljarna kunde vi se att deras starkare 

egenskaper är den analytiska förmågan och viljan att förstå. Varje egenskap som syftar till en 

dimension menar vi bidrar lika starkt till användning av den berörda dimensionen. Egenskaperna 

tyda icke verbala signaler och den analytiska förmågan syftar till dimensionen sensing. Egenskapen 

analytisk var starkare hos de mindre erfarna säljarna och tyda icke verbala signaler var starkare hos 

de mer erfarna. Således är båda gruppernas användning av denna dimension lika stark, även om 

tillvägagångssätten skilde sig åt. Dimensionen evaluating utgår ifrån egenskaperna leva sig in i andra 

människor situation och vilja förstå. Likt föregående dimension sensing skilde sig evaluating endast 

i hur de använder sig av dimensionen. Därmed använder sig såväl de mer erfarna som de mindre 

erfarna säljarna lika mycket av dimensionen evaluating. De mer erfarna säljarnas användning av 

egenskaperna förmedla det genuina intresset och problemlösning är starkare än hos de mindre 

erfarna säljarna enligt resultatet. Angående egenskapen känna medkänsla/omtanke i dimensionen 

responding så visade det ingen skillnad mellan gruppernas användning. Således pekar detta på att 

de mer erfarna säljarna använder sig i större utsträckning av dimensionen responding. 

Sammanfattningsvis visar vår studie på att de mer erfarna säljarna använder sig mer av 
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egenskaperna tyda icke verbala signaler, leva sig in i andra människors situation, förmedla det 

genuina intresset och problemlösning än de mindre erfarna säljarna. Till följd av detta påvisar 

resultatet att mer erfarna säljare använder sig flitigare av dimensionen responding. De resterande 

två dimensionerna sensing och evaluating, används lika mycket av både mer och mindre erfarna 

säljare.  Därmed anser vi vår forskningsfråga: ”Vilka egenskaper i de tre dimensionerna upplever 

mer erfarna säljare att de använder sig av i större utsträckning?” besvarad. 

 

6.1  Managerial implications 
 

Som förslag till implementering i praktiken menar vi att företag bör inrikta sig på att förbereda 

säljarna på olika scenarier och problem de kan stöta på innan, under och efter säljprocessen. 

Företagen skulle kunna göra detta genom att bygga upp olika händelser som speglar det verkliga 

arbetslivet. Denna förberedelse skulle exempelvis kunna ske genom rollspel.  Säljarna skulle på så 

vis bli mer trygga i sig själva och i sin arbetsroll. Då de genom dessa scenarier får öva på att lösa 

problem och hantera oförberedda situationer.  

 

Ramsey & Sohi (1997) föreslår att företag vid rekrytering bör rikta uppmärksamhet åt säljarens 

lyssnarbeteende. Även detta anser vi skulle vara till fördel för företagen. Vi menar att de även mer 

specifikt skulle kunna söka efter egenskaper hos säljare med avseende på AEL. Vårt förslag är att vid 

rekrytering ställa frågor som kan avslöja dessa egenskaper. Exempelvis frågor gällande upplevelsen 

kring problemlösning och förmågan att tyda kroppsspråk.     

 

6.2  Förslag till framtida forskning 
 

Vår studie utgår ifrån hur säljaren upplever att hen använder sig av AEL. Vi anser dock att det vore 

av intresse att även se detta fenomen ur kundens perspektiv i samma studie. Hur upplever kunden 

att säljaren använder sig av AEL? Då den verkliga relationen mellan kund och säljare involverar båda 

parter. Detta menar vi skulle bidra med en mer verklig bild och en bättre insikt i kundupplevelsen 

av AEL. Framtida forskning skulle även kunna göras genom modifiering av vår studie för att testa om 

kategorier av försäljning har en betydelse för säljarens förmåga att använda AEL. Detta genom att 

förslagsvis undersöka en annan form av försäljning där det ges möjlighet till längre relationer 

exempelvis B2B.  
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I vår analys såg vi ett samband mellan att säljarna som uppfattade problemlösning som stimulerande 

även fann detta lärorikt. Samtliga av dessa var dessutom säljare med mer erfarenhet. Enligt Sojka & 

Deeter-Schmelz (2008) så motiveras personer med större behov av kognition mer av 

problemlösning. Mot bakgrund av detta skulle framtida forskning kunna undersöka om mer erfarna 

säljare har ett större behov av kognition.  
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