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Syfte: Syftet med vår undersökning är att skapa bättre förståelse för hur en säljare förmedlar 

empati för kunden i en säljrelation. Tidigare forsknings uppmärksamhet för förståelsen och 

empatins påverkan utgör grunden till att vi mer specifikt vill undersöka; hur kunden uppfattar 

att fastighetsmäklaren förmedlar affektiv respektive kognitiv empati i en säljrelation.  

Metod: En studie av kvalitativ art valdes med bakgrund till studiens syfte. För insamling av 

kvalitativ data använde vi oss av tidigare forskning samt semistrukturerade intervjuer, vilka 

utfördes med respondenter som anlitat en fastighetsmäklare inom de närmaste tre föregående 

åren. Well-grounded theory användes sedan som analysmetod av det empiriska materialet.  

Slutsats: Studien indikerar att kunden uppfattar både affektiv och kognitiv empati i mötet 

med fastighetsmäklaren. Vi har genom analysen uppmärksammat skillnader och likheter i 

respondenternas svar, mer specifikt har vi funnit att kundernas uppfattning av empati upplevs 

olika av olika personlighetstyper och situationer.  

Förslag till vidare forskning: Vi anser att vidare forskning bör ta hänsyn till fler variabler, 

exempelvis ålder, kön, personlighetstyp eller situation. Detta är en brist i vår studie och vi 

menar att det vore intressant att undersöka hur empati uppfattas beroende på olika individers 

personlighetstyp, ålder och situation.  

 

Uppsatsen bidrag: Vi har i vår studie funnit större förståelse för förmågan att förmedla 

empati för kunden. Vi har genom vårt arbete kommit fram till kategorier vilka kunder 

värdesätter i kommunikationen med säljaren, vilket bidrar till att kunden uppfattar empati. 
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Abstract 

Title: Seller's ability to indicate understanding and empathy in the interaction with the 
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Aim: The aim of this study is to better understand how a seller indicate empathy in the 

relationship with a customer. Previous research regarding empathy effects is the main focus in 

our interest for this study and more specifically; how a customer experience that the real 

estate agent indicating affective and cognitive empathy in a sales relationship. 

 

Method: With regards to the aim of the study, a study of qualitative nature was chosen. For 

qualitative data, we used previous research materials and semi-structured interviews. The 

interview have been conducted with respondents who have hired a real estate agent in the past 

three years. Well-grounded theory was used as analytical method of the empirical material. 

 

Conclusions: 

The study indicates that the customer experience both affective and cognitive empathy in the 

encounter with the real estate agent. Through the analysis we noticed the differences and 

similarities of the answares from the interview. More specifically, we believe that customer 

perception of empathy is experienced differently by different individuals.  

 

Suggestions for future research: In our opinion further research should include more 

variables, such as age, sex, personality or situation. This is a deficiency in our study and we 

believe that it would be interesting to examine how empathy is perceived depending on 

individual factors susch as personality, age and background.  



 
 

Contribution of the thesis:  

We believe that trough this study we have gained a better understanding of the ability to 

indicate empathy for the customer and through our work we have detected different categories 

from which customers experience empathy. 

 

Key words: Empathy, Affective, Cognitive, Understanding, Customer meeting, Real Estate 

Agent, Adaptive selling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Detta examensarbete kommer att sätta punkt för våra treåriga studier på Högskolan i Gävle. 

Denna sista termin har varit en utmanande och lärorik period där vi i detta slutskede känner 

att vi fått en större förståelse för den vetenskapliga forskningens värld. Arbetet med att 

bedriva en vetenskaplig studie har utvecklat oss båda personlighetsmässigt och vi anser att det 

kommer att vara en god kunskap att medha ut i arbetslivet och dess kommande utmaningar.  

 

Vi vill tacka våra handledare Jens Eklinder Frick och Jonas Molin för goda råd under arbetets 

gång. Stort tack till Lisa Englund vår goda vän för tankar och idéer om textens utformande. 

Tack till Henrik och Nikolaj för er positivism och uppmuntran. Slutligen vill vi tacka de 

respondenter som tog sig tid att medverka i vår studie.  

 

Martina Brink & Michaela Bolins, Gävle maj 2015  
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1. Inledning 

 
Inledningsvis presenterar vi vår problematisering vilket kommer att utgöra grunden för vår 

fortsatta studie. I kapitlet presenterar vi även syftet med vår undersökning samt de 

avgränsningar vi gjort.  

1.1 Problematisering 

Banbrytande forskning presenterades av Spiro & Weitz (1990) och Weitz, Sujan, & Sujan 

(1986) när de introducerade förmågan att anpassa sig efter kundens vilja och behov i 

säljmiljö. Kundvärde och dess relevans i utfallet av en affärsrelation blev under 1990-talets 

början omdiskuterat och det lades stort fokus inom forskningen på säljstrategier och dess 

effektivisering. Landroguez, Barroso Castro & Cepeda‐ Carrión (2013) anser att det var under 

denna period det framgick att den anställdes egenskaper var en avgörande och viktig del vid 

säljpresentationer, specifikt vid situationen då den anställde skulle anpassa sig efter kundens 

önekemål & behov och använda sig av så kallad kundanpassad försäljning. Detta styrks av 

Locander, Mulki & Weinberg (2014) som menar att detta var början till stor uppmärksamhet 

kring kundanpassad försäljning och dess påverkan i en affärsrelation. Stock & Hoyer (2005) 

lyfter säljarens förmåga att förmedla förståelse och empati för kunden som en betydelsefull 

del inom kundanpassad försäljning. Detta påstående styrks även av Chen & Jaramillo (2014) 

och Wilder, Collier & Barnes (2014) som menar att säljarens förståelse för kunden många 

gånger är avgörande i målet att uppnå maximal kundnöjdhet.  

 

I dagens postmoderna samhälle har tjänstesektorns tillväxt ökat och blivit ett uppmärksammat 

ämne inom företagsekonomin säger Lulic & Kling-Wahlby (2004). Enligt Sverlinger (2000) 

är det den tekniska utvecklingen som ligger till grund för den utveckling tjänstesektorn 

genomgått och ligger även som en grund för företagets förmåga att utvecklas. Sverlinger 

(2000) menar att tjänstesektorns utveckling under 1900-talet beskrivs som en 

tjänsterevolution, vilket stärker Lulic & Kling-Wahlbys (2004) resonemang för att den 

tekniska utvecklingen är grunden för tjänstesektorns tillväxt. 

 

Den konkurrens som idag råder bland företag inom tjänstesektorn har tvingat dagens 

innovativa tjänsteföretag att komma till insikt med hur de genom sin tjänstemarknadsföring 
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kan skapa nya kundrelationer. Insikten berör hur företaget kan öka sin lönsamhet genom 

kunskapen av att olika kundgrupper har en varierande mottaglighet för marknadsföring 

(Zeithaml, Rust, & Lemon, 2001). Detta betyder att kunderna värderar olika typer av 

egenskaper i företagets tjänstemarknadsföring. Alla kunder attraheras alltså inte genom 

samma typer av egenskaper som tjänsteföretaget innehar och marknadsför sig med. Zeithaml 

et al. (2001) menar att genom kunskapen om att olika kundgrupper kan nås genom en varierad 

typ av marknadsföring kan tjänsteföretagen anpassa sin marknadsföring efter önskad 

kundgrupp och uppnå ökad lönsamhet. Även Evanschitzky, Sharma & Prykop (2012) betonar 

vikten av att arbeta för en kundfokuserad servicekultur vilket i sin tur kommer att leda till 

förbättrade finansiella resultat.  

 

Starbuck (1992), Alvesson (1993) och Sverlinger (2000) förklarar att tjänsteföretag kan delas 

in i två företagskategorier där serviceföretag är det ena och kunskapsföretag är det andra. 

Serviceföretaget har som huvudsyfte att omhänderta kunden genom ett service-anpassat 

tillvägagångssätt. Uppgiften kan i de flesta fall utföras eller lösas av kunden på egen hand 

men av bekvämlighetsskäl blir företaget tillfrågat. Kunskapsföretag däremot arbetar med en 

högkvalificerad problemlösning. Kunden efterfrågar kunskapsföretag då personen i fråga inte 

har tillräcklig kunskap för att lyckas lösa problemet på egen hand. Anmärkningsvärt är att 

Alvesson (1993) betonar vikten av att denna typ av företagskategori håller hög kvalité på sina 

anställda och deras förmågor. Utifrån definitionen gällande de två tjänstekategorierna tolkar 

vi att fastighetsmäklarföretag kvalificeras in under kategorin kunskapsföretag, vilka arbetar 

med kvalificerad problemlösning. I enlighet med Alvesson (1993) innebär det att 

fastighetsmäklare, anställda vid fastighetsmäklarföretaget bör hålla en hög kvalité gällande sin 

säljförmåga för att lyckas. Melin (2012) förtydligar fastighetsmäklarens yrkesmässiga roll 

vars beskrivning är att "Fastighetsmäklarlagen gäller en fysisk persons yrkesmässiga 

förmedling av fastigheter, bostadsrätter, arrenderätter eller hyresrätter. Den som bedriver 

sådan verksamhet kallas för fastighetsmäklare” Jong-Chil Shin (2006) konstaterar att 

fastighetsmäklare som anammar kundanpassad försäljning i sina kundrelationer har ett högre 

antal nöjda kunder och fler återkommande kunder i sin kundkrets. 

 

Enligt Lulic & Kling-Wahlby (2004) har den tekniska utvecklingen skapat en ökad 

medvetenhet hos kunderna vilket har påverkat köp-beteendet. Tillsammans med den 

konkurrensutsatta marknad som tjänsteföretag befinner sig i har detta resulterat i att 
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tjänsteföretaget utgår från mer kundanpassade försäljningsstrategier. Även Kotler & Levy 

(1969) förklarar att den konkurrensutsatta situationen lett till att företaget tvingats ha vetskap 

om kundens förändrade behov på marknaden. Kundanpassad försäljning är enligt Weitz et al. 

(1986) den enda kommunikationsstil inom försäljning där marknadsföring kan anpassas efter 

kundens specifika behov. Tjänsteföretagets anpassning till ett mer relationsinriktat 

förhållningssätt mot kunden har allt mer exkluderat det tidigare transaktionsinriktade sättet att 

bemöta kunderna säger Lulic & Kling-Wahlby (2004). Även Harris, Mowen & Brown (2005) 

för resonemanget för att det korta transaktionsinriktade försäljningsstrategierna nu helt har 

ersatts av relationsbaserad försäljning och en marknad där kunderna kräver allt mer från 

säljaren och tjänsteföretaget. Eftersom säljaren är den som representerar tjänsteföretaget är det 

av stor vikt att denne har kunskap om kundens behov och förväntningar (Harris et al., 2005).  

 

Enligt Wilder et al. (2014) så är förmågan att identifiera kundens behov och anpassa sin tjänst 

efter behovet det första och bland det viktigaste säljaren står inför. En väsentlig del i 

kommunikationen med kunden är att visa empati och förståelse för dennes situation, vilja och 

behov (Wilder et al., 2014). Locander et al. (2014) anser att det finns en växande ström av 

forskning inom försäljning och marknadsföring vilket erkänner hur viktig förmågan att visa 

känslor i interaktionen mellan säljare och köpare är för att skapa en god affärsrelation. Även 

Weitz et al. (1986) betonar vikten av att säljaren har förståelse för affärens situation och vilka 

krav kunden ställer. Säljaren bör ha förmågan att se vilket agerande som krävs för att möta 

kundens behov. Detta har visat påverka kvalitén på arbetet som säljaren utför och indirekt hur 

nöjd kunden blir i affärsrelationen. Emotionell medvetenhet och förmågan att uppvisa 

förståelse hos säljaren är personliga egenskaper som påverkar möjligheten till att ”stänga” fler 

affärer och på lång sikt generera i fler hållbara kundrelationer (Locander et al., 2014).  

 

Empati är enligt Davis (1990) ett begrepp vilket innebär förståelse för andra människors 

behov, attityd och situation. Vilket även Stepien & Baernstein (2006) betonar genom att lyfta 

definitionen av empati som en förmåga att förstå eller uppskatta hur en annan människa 

känner eller mår. I empati inkluderas även känslor och moral för hur situationer och 

människor ska behandlas, något som ofta utförs genom att lyssna och förstå behovet 

människan i fråga har (Stepien & Baernstein, 2006 och Hojat, Gonnella, Nasca, Vergare & 

Magee, 2014). Detta har visat ha stor betydelse inom kundanpassad försäljning och Weitz et 
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al. (1986) lyfter förmågan att visa förståelse och empati för kundens behov som en egenskap 

vilket effektiviserar säljpresentationen. 

 

Kundanpassad försäljning har blivit en konkurrenskraftig företagsstrategi där stora krav ställs 

på den enskilde säljaren. Den kravbaserade situation säljaren befinner sig i tillsammans med 

en mer konkurrensutsatt marknad har gjort att vi har intresserat oss för säljarens förmåga att 

kommunicera med sin kund och på vilket sätt det skapar en konkurrensfördel. Säljarens 

förmåga att visa empati och förståelse för kundens känslor och behov har även visat sig ge 

säljaren en bättre och mer betydande uppfattning om kunden och dennes situation. Sharma & 

Levy (1995) styrker detta genom att påstå att förmågan att visa förståelse och empati bidrar 

till att säljaren kan anpassa sin säljpresentation och leverera en mer specifikt anpassad tjänst 

för att passa det unika behovet. Den uppmärksamhet och betydelse vi funnit i tidigare 

forskning för förståelsen och empatins påverkan i interaktionen med kund utgör grunden för 

vår undersökning.  

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att skapa bättre förståelse för hur en säljare förmedlar empati 

för kunden i en säljrelation. 

1.3 Avgränsningar 

Vår studie är riktad till registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarstudenter, vilka har 

kännedom gällande vanligt förekommande begrepp inom fastighetsmäklarbranschen. I vårt 

arbete kommer vi endast att undersöka hur registrerade fastighetsmäklare visar förståelse och 

empati för uppdragsgivaren (bostadsinnehavaren) i Uppsala, Sverige. Målet med vår studie är 

att lyfta hur fastighetsmäklaren förmedlar förståelse och empati för uppdragsgivarens behov i 

en fastighetsförmedlingsaffär och om förmågan att visa på empati och förståelse är en 

avgörande faktor för kundnöjdheten utifrån kundens synvinkel.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel utvecklas och definieras begreppen empati och förståelse. Vi kommer även att 

lyfta vilken roll dessa har för kundanpassad försäljning inom tjänstebranschen. Därefter 

redogörs säljarens roll inom tjänsteförsäljning och slutligen presenteras forskningsfrågorna 

för denna studie.  

2.1 Empati/förståelse  

Wilder et al. (2014) betonar vikten av säljarens förmåga att förstå kundens behov och anpassa 

tjänsten efter behovet. I studien lyfter de förmågan att förmedla empati som en betydande del 

av kommunikationen med kunden. Förmågan att förmedla empati och förståelse i en 

kundrelation värderas även högt av Chen & Jaramillo (2014) vilka menar att det är en 

fördelaktig kompetens att inneha för den anställde vid ett tjänsteföretag. 

2.1.1 Vad är empati/förståelse?  

Empati är ett ofta missförstått begrepp vilket förväxlas med sympati och medlidande. Detta 

påstår Davis (1990) som vidare förklarar att empati är ett tecken på förståelse för andra 

människors behov, attityd och situation. Davis (1990) påstående styrks av Stepien & 

Baernstein (2006), Hojat et al. (2014) och Smith (2006) vilka definierar empati som förmågan 

att förstå eller uppskatta hur en annan människa känner eller mår. Enligt Stepien & Baernstein 

(2006), Hojat et al. (2014) och Comer & Drollinger (1999) innebär empati en förmåga att ha 

förståelse för hur människor ska bemötas i olika situationer, något som utförs genom att 

lyssna och identifiera behovet hos en individ. 

 

Sambandet mellan empati och "lyssna" har enligt Comer & Drollinger (1999) ignorerats av 

forskningsvärlden, vilket varit ett problem då lyssnandet är en viktig del av empatin. Spiro & 

Weitz (1990) beskriver den empatiska förmågan som intelligens hos en enskild individ, vilken 

förstår en annan individ genom observation. Denna intelligens lyfter även Drollinger & 

Comer (2012) då de uttrycker att empati för en annan individ är en emotionell intelligens. 

Empati nås genom att med noggrannheten skapa en uppfattning av en annan individs inre 

referensram. Drollinger & Comer (2012) betonar att empati är av perspektivform, vilket i en 

säljsituation innebär att säljaren förstår problemet utifrån kundens uppfattning och perspektiv. 
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I likhet med Drollinger & Comers (2012) uttalande om att empati är ett perspektiv, framgår 

det i definitionen av Wilder et al. (2014) att empati innefattar en persons förmåga att förstå en 

annan persons perspektiv. Detta beteende kan enligt Wilder et al. (2014) leda till en positivt 

utvecklad kundupplevelse och främjandet av en hållbar kundrelation. Både Plouffe, Hulland 

& Wachner (2009) och Ahearne, Jelinek & Jones (2007) stödjer detta påstående då de 

utrycker att en empatisk säljare har ett intresse och en oro för kundens välfärd och 

tillfredsställelse. Detta stöds även av Håkansson & Montgomery (2003) som berör begreppet 

empati i samband med oro för individens välmående. Den empatiska individen förstår den 

andra individens situation, bryr sig om och uppfattar individens känslor och behov. Det står 

klart att när denna empatiska känsla förmedlas till kunden skapas goda möjligheter för en 

hållbar kundrelation (Håkansson & Montgomery, 2003).  

2.1.2 Affektiv-empati & kognitiv-empati  

Stock & Hoyer (2005) anser att en komponent med stor tillförlitlighet från tidigare forskning 

är empati. Stock & Hoyer (2005) styrker uttalandet om empatins roll och vikten av att 

förmedla den i interaktionen mellan anställd och kund genom en förklaring av begreppet och 

dess påverkan. Empati kan enligt Stock & Hoyer (2005) delas in i två grupper av betydelse 

varav det ena är förmågan att förstå en annan persons tankar, känslor och avsikter. Det andra 

är förmågan att ge en känslomässig reaktion under kommunikationen. En liknande 

beskrivning av empati tar Håkansson & Montogomery (2003) upp vilket de kallar affektiv- 

och kognitiv-empati. Enligt Håkansson & Montgomery (2003) innebär dessa begrepp en 

kontakt mellan två annars frånskilda individer. I det stora hela innefattar empati förståelsen 

för tankar, känslor och handling av en annan individs verklighet. Vidare berättar Håkansson & 

Montgomery (2003) att empati tidigare beskrevs som förmågan att förstå hur en annan individ 

upplever världen. Av Håkansson & Montgomery (2003) lyfts tre delar av empati fram med 

stöd från Barrett-Lennard (1981):  

 Empatisk förståelse. 

 Empatisk kommunikation. 

 Motpartens upplevelse av empati. 

 

Att bemöta en annan individ genom dessa delar av empatin resulterar i affektiva svar, kognitiv 

förståelse och ett hjälpsamt beteende enligt Håkansson & Montgomery (2003). Comer & 

Drollinger (1999) lyfter affektiv- och kognitiv-empati med betoning på att båda dessa begrepp 



 

7 

är av empatisk innebörd. Wieseke, Geigenmuller & Kraus (2012) sammanför empati med en 

personlig egenskap, ett beteende eller erfarenhet vilken antingen är kognitiv eller affektiv. 

Oavsett vilken inriktning empati innefattar, handlar empati om förmågan att förstå personliga 

drag. Den affektiva empatin kallas även för "empatisk oro" och rör de internt känslomässiga 

delarna vilka når en förståelse för en annan individs känslor.  

 

Affektiv-empati är enligt Comer & Drollinger (1999) en mer komplex komponent än den 

kognitiva. Kognitiv-empati går även under benämningarna "perspektivtagande" och "kognitiv 

funktionstagande". Dessa omfattar den intellektuella förståelsen för en annan individs 

situation. Genom kognitiv-empati känner och förstår en individ en annan persons sinne och 

tankar. Den kognitiva empatin uppfattas som mer okomplicerad och behandlar förståelse på 

en objektiv nivå. Resultat från Wieseke et al. (2012) visar på att samspelet mellan affektiv- 

och kognitiv-empati bestämmer kundnöjdheten. Det är därmed förmågan att samspelt känna 

och förstå kundens som skapar effektiv empati. 

 

Genom Håkansson & Montgomerys (2003) studie framgår det att empati är ett begrepp vilket 

flera forskare undersökt och ställt i perspektiv till ett antal olika benämningar, däribland 

känslor, tankar, önskemål, situation och erfarenhet. Däremot har flertalet forskare 

överensstämmande åsikter gällande att "förståelse" är det begrepp som framför allt är den 

mest centrala punkten inom empatin. Genom att ta till vara på förmågan av förståelse för en 

annan parts känslor och behov, skapas en relation där parternas förståelse för varandra blir 

mer tydlig. Här kan parterna anpassa sina beteenden till den andra partens tankar och känslor 

och därefter agera till förmån för den andre, vilket enligt Wieseke et al. (2012) underlättar det 

sociala spelet. 

2.2 Kundanpassad försäljning  

Kundanpassad försäljning har de senaste åren varit ett växande forskningsområde och givits 

allt mer uppmärksamhet inom litteraturen (Simintiras, Ifie, Watkins, & Georgakas, 2013 och 

Plouffe et al., 2009). Allt mer uppmärksamhet inom ämnet har riktats mot yrkesmässiga 

säljare och allt mindre har säljare inom detaljhandeln erhållit. Säljare är medvetna om att det 

finns olika typer av kunder med individuella empatiska krav och att det är strategiskt att 

anpassa sitt beteende beroende på vilken typ av kund denne står inför. Pettijohn, Pettijohn, 

Keillor & Taylor (2011) påstår att det är svårt att ge en exakt definition av kundanpassad 
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försäljning då många beteenden kan benämnas som ”anpassad” eller ”anpassningsbar” i en 

säljsituation. Även om begreppet är svårdefinierat finns flertalet gemensamma definitioner i 

litteraturen, vilket ger en god beskrivning av kundanpassad försäljning och innebörden av 

begreppet.  

2.2.1 Empati/förståelse – en del av kundanpassad försäljning  

Säljaren utmanas av tuff konkurrens på marknaden där kundrelationer kommit att vara en 

viktig och flera gånger avgörande del i företagslönsamheten. Detta framgår av Chen & 

Jaramillo (2014) som lyfter vikten av en kundanpassad försäljningsstrategi med fokus på 

individens förståelse och förmåga att förmedla empati. Sharma & Levy (1995) och Weitz et 

al. (1986) definierar kundanpassad försäljning som förändringen av säljarens beteende under 

kommunikationen med kunden. Säljaren anpassar beteendet efter upplevd förståelse av 

kundens behov och situation. Förenklat beskrivs kundanpassad-försäljning att säljaren drar 

nytta av förmågan att unikt kommunicera med kunden i samband med personlig försäljning. 

Kundanpassad försäljning innefattar säljarens skicklighet att skräddarsy mötet och 

presentation av tjänsten efter kundens önskemål (Carter, Ejara, Reis & Carter, 2011). 

 

Målet med kundanpassad försäljning är att skapa realistiska förväntningar och presentera den 

"perfekta" lösningen i enlighet med kundens behov. Denna definition av kundanpassad 

försäljning stöds av Weitz et al. (1986) som beskriver att en säljare situation- och person-

anpassar sin presentation och sitt säljbeteende. Säljare som använder sig av kundanpassad 

försäljning erhåller en bättre förståelse för kundens behov, vilket skapar möjlighet att 

förmedla empati på rätt sätt och uppnå kundtillfredsställelse (Evanschitzky et al., 2012 och 

Spiro & Weitz, 1990). Säljaren bedömer kundens behov och kommunicerar på rätt sätt utifrån 

förståelse. Om säljaren lyckas bemöta, förutse och reagera utifrån kundens krav i olika 

situationer skapas en kundnöjdhet där förtroende blir en del av kundrelationen. Denna 

förståelse-egenskap som säljaren innehar kallas för empati (Chen & Jaramillo, 2014). Det har 

framgått att utfallet i relationen mellan säljare och kund är beroende av säljarens egenskaper 

och beroende på säljsituationen. Det styrks av Stock & Hoyer (2005) som anser att detta visar 

sig genom attityden och beteenden som framgår i mötet mellan säljare och kund. Empati har 

genom empirisk forskning visat ge en bättre kommunikationsprocess mellan säljare och kund 

(Stock & Hoyer, 2005). Det har dessutom visats att säljare med höga nivåer av empati tänker 
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mer på kundens känslor och har en djupare förståelse för kundens vilja och behov (Stock & 

Hoyer, 2005, Weitz et al., 1986 och Drollinger & Comer, 2012).  

 

Förmågan att använda sig av olika säljmetoder vid en presentation för att möta kundens behov 

är en kortfattad beskrivning av kundanpassad försäljning (Simintiras et al., 2013 och Pettijohn 

et al., 2011). Sharma & Levy (1995) och Spiro & Weitz (1990) beskriver mer utförligt 

kundanpassad försäljning som en process vilken innefattar; förståelse för kundens behov, ett 

val av säljstrategi som kunden är mottaglig för, en presentation av produkt eller tjänst som 

kommer att täcka kundens behov. Kundanpassad försäljning beskrivs utöver detta som en 

säljteknik vilket har en effektiv inverkan på arbetet med att finna kundens vilja, empatiska 

förväntningar och behov (Evanschitzky et al., 2012). Enligt Locander et al. (2014) ska 

säljaren med ett adaptivt beteende uppfatta signaler från kunden. Dessa kan vara verbala eller 

ickeverbala, inte nödvändigtvis helt uppenbara. Exempelvis skulle det kunna vara ett 

ansiktsuttryck, ett ändrat tonläge eller avläsas av kroppsspråket. Den information signalerna 

ger, skapar information säljaren kan analysera och använda sig av i det fortsatta bemötandet 

av kunden. En skicklig säljare sägs utmärka sig genom att vara lyhörd och ha god förståelse 

för dessa signaler och dess innebörd (Locander et al., 2014). 

 

Kundanpassad försäljning anses av Weitz et al. (1986) och Spiro & Weitz (1990) vara det 

enda kommunikationsverktyget som tillåter marknadsföring som direkt anpassas efter 

kundens specifika önskemål och behov. Genom denna typ av försäljningsstrategi eller 

säljteknik skräddarsys presentationen efter kunden och behov som framkommer under 

säljpresentationen kan mötas med justerad information från säljaren. Bruket av kundanpassad 

försäljning definieras även av Simintiras et al. (2013), Spiro & Weitz (1990) och Locander et 

al. (2014) som en förändring av säljbeteenden under en kundinteraktion och utifrån upplevd 

information. Detta baserad på naturen och den typ av säljsituation kunden befinner sig i. 

Målet med kundanpassad försäljning är att i interaktionen med kunden skapa en förståelse för 

dennes förväntningar och på så sätt förmedla denna förståelse till kunden på rätt sätt. Det 

hjälper även säljaren att ge kunden realistiska förväntningar på vad denne kan förvänta sig av 

det som presenteras och sedermera levereras säger Stock & Hoyer (2005) och Evanschitzky et 

al. (2012).  
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Som en följd av den förbättrade försäljningsutvecklingen genom kundanpassad försäljning har 

betydande forskningsinsatser ägnats åt att identifiera de faktorer som påverkar kundanpassad 

försäljning till det bättre. Enligt Simintiras et al. (2013) och Sharma & Levy (1995) är 

förståelse för kundens behov en huvudsaklig och betydande del i identifierings- och 

säljprocessen. Spiro & Weitz (1990) presenterar fyra personlighetsdrag hos säljaren som är 

betydande vid utförandet av kundanpassad försäljning. Dessa är förmågan att ha egenkontroll, 

vara öppen, vara androgyn samt visa empati. Spiro & Weitz (1990) anser att empati utgör en 

viktig del inom kundanpassad försäljning och förklarar att perspektivtagande och empatisk 

oro är aspekter som förknippas med kundanpassad försäljning. Exempelvis förknippas dessa 

genom att säljaren uppfattar att kundernas behov skiljer sig åt och insamling av information 

skiljer sig vilket underlättar anpassningen.   

 

Pettijohn et al. (2011) säger att det i litteraturen uttalats att det finns en relation mellan empati 

och sälj som är väletablerad. Exempelvis påstår Weitz et al. (1986) att empatiska säljare är 

mer effektiva för att de har en bättre uppfattning om sin kund, både en uppfattning om 

kundens känslor och behov. Därför kan de också anpassa sin säljpresentation och leverera en 

mer specifikt anpassad tjänst som passar det unika behovet. Weitz et al. (1986) menar där med 

att effektiva säljare anammar empati i sin försäljningsstrategi, vilket resulterar i ett positivt 

försäljningsresultat. Säljaren måste ha förmågan att samla information kring säljsituationen 

för att skapa sig förståelse och finna en lösning på kundens behov. Detta görs genom att ställa 

situationsanpassade frågor och lyssna på vad kunden menar säger Weitz et al. (1986).  

 

Även Comer & Drollinger (1999) pekar på att förmågan att visa empati ökar 

säljeffektiviteten. De anser att empati är en viktig egenskap och resulterar i effektivitet, därför 

bör det ligga i företagets intresse att låta säljare få utbildning i att förmedla förståelse och 

empati för kunden. Chen & Jaramillo (2014) ser en baksida till att ge säljare utbildning i 

empati och förståelse. De menar att säljarna utbildas i att kontrollera sina känslor inför kunden 

vilket kan resultera i ett oäkta beteende. Då kunden upplever att säljaren inte agerar genuint 

empatiskt utan att denne "spelar", kan detta ha en motsatt effekt. Kunden upplever en 

bristande eller falsk empati vilket väcker negativa känslor vid kontakt med säljaren. Detta kan 

även på sikt påverka företaget negativt, därför är det viktigt att behålla empatin äkta. Chen & 

Jaramillo (2014) menar att vikten istället ska läggas på att öka förståelsen för känslor. 

Förståelsen av en annan individs känslor hjälper säljaren att anpassa sin kontakt till kunden 
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utifrån kundens förväntningar, vilket i sin tur skapar en effektiv säljprocess. Pettijohn et al. 

(2011) styrker detta genom att nämna empati som en säljförmåga och ett kriterium för effektiv 

personlig försäljning.  

 

En nyckelkomponent för att bygga en god och hållbar affärsrelation med sin kund är enligt 

Spiro & Weitz (1990) och Drollinger & Comer (2012) förmågan att kommunicera på rätt sätt. 

Förmågan att lyssna på sin kund och uppfatta dennes behov är ett viktigt 

kommunikationsverktyg betonar Drollinger & Comer (2012). Aktiv empatiskt lyssnande är 

det mest effektiva sättet att lyssna på sin kund och kombinationen med att visa empati för den 

säljarens känslor och behov har visat sig vara effektivt vid försäljning (Puccinelli, Goodstein, 

Grewal, Price, Raghubir & Stewart, 2009 och Drollinger & Comer, 2012).  

 

Drollinger & Comer (2012) menar även att detta är viktigt för att säljaren genom förmågan att 

visa empati skapar en djupare förståelse för kundens behov. Dessutom framgår budskapet om 

att säljaren kan sympatisera med kundens oro samt förståelse som inte kan visas med ord. 

Även Puccinelli et al. (2009) förklarar vikten av den anställdes förmåga att kunna tolka och 

uppfatta kundens signaler om ett behov. Det aktiva lyssnandet möjliggör och utgör en grund 

för att säljaren ska kunna känna av, tolka och reagera på den respons kunden ger. Det ger även 

säljaren möjlighet att kunna visa empati för kundens behov vilket anses höja servicekvalitén 

och kundnöjdheten (Puccinelli et al., 2009). 

2.2.2 Säljarens roll inom kundanpassad försäljning 

Wieseke et al. (2012) påstår att en säljare med förmågan att känna kundens tankar och känslor 

är empatisk. Plouffe et al. (2009) presenterar tre punkter över hur säljare förmedlar empati för 

kunden. 

 Visa ett genuint intresse för kunden. 

  Uppvisa en omhändertagande attityd till kunden. 

 Var alltid redo att hjälpa kunden även om problemet ligger utanför den normala 

servicen. 

 

Lulic & Kling-Wahlby (2004) utförde en undersökning som granskade två olika bankkontor 

där det ena kontoret agerade empatiskt mot en kund, samtidigt som det andra kontoret inte 

handlade empatiskt. Därefter undersöktes kundens upplevelse där denne med egna ord fick 
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beskriva sin känsla från respektive kontor, utan att kunden var medveten om det uppgjorda 

arbetssättet gällande empati mellan de olika bankkontoren. Undersökningen utförd av Lulic & 

Kling-Wahlby (2004) visade att kunden får en mer positiv upplevelse av mötet med en 

personlig kontakt där empati förmedlar än ett möte som saknar detta. Lulic & kling-Wahlby 

(2004) menar att tjänsteföretagen bör ha en säljkultur vars fokus bör vara att visa empati för 

kunden och dess enskilda behov. Då säljaren förmedlar känslan av förståelse för kundens 

behov skapar detta möjligheter till kundtillfredsställelse. Enligt Lulic & Kling-Wahlby (2004) 

är ett tjänsteföretag i en beroendeställning till sina anställdas agerande mot kunderna. 

Eftersom det i de flesta fall är de anställda vid tjänsteföretaget som har kontakt med kunden. 

Tjänsteföretagen bör därför kräva att säljarna vid tjänsteföretaget snabbt ska kunna förstå 

kundens behov och förmedla en omhändertagande attityd och ett intresse för att lösa kundens 

behov. Lulic & Kling-Wahlby (2004) menar att detta agerande på lång sikt skapar en ökad 

lönsamhet samt kundnöjdhet. 

 

Förmågan att kategorisera kunskap används för att tolka, organisera och värdera situationer 

säger Sharma & Levy (1995).  Det hjälper säljaren att strukturera säljsituationer, klassificera 

kunder samt välja en lämplig försäljningsstrategi för en kundgrupp. Sharma & Levy (1995) 

menar att det är mer effektivt att ha en specifik säljpresentation för en viss kundgrupp istället 

för att ha en unik presentation för varje kund. Román & Iacobucci (2010, s.365) motsätter 

detta och säger ”The notion of adaptive selling suggests that it should work better than any 

other means of communication because salespeople are able to develop a unique message for 

each customer”. Till skillnad mot Sharma & Levy (1995) menar alltså Román & Iacobucci 

(2010) att den mest effektiva kundanpassade försäljningen innebär ett utformande av 

säljpresentationen som är unik för varje kund. Kundanpassad försäljning anses av Simintiras 

et al., (2013) vara en komplex process och betonar vikten av att presentera skräddarsydda 

lösningar till den enskilda kunden.  

 

Vi anser genom Sharma & Levy (1995) något äldre forskning och Román & Iacobucci (2010) 

något nyare forskning att det finns en hypotes om att det skett en utveckling inom 

kundanpassad försäljning vilket lett fram till att det idag anses vara mer effektivt med en mer 

unik anpassad presentation. Det innebär att den mest effektiva säljpresentationen anpassas 

efter varje kund och att man mer frångått sättet att ha en presentation för en hel kundgrupp.  
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Comer & Drollinger (2012) menar istället att säljaren ska fokusera på att lyssna på kunden för 

att förmedla empati. Enligt Comer & Drollinger (2012) tenderar empatiska människor, som 

kan uppvisa egenskapen, vara goda lyssnare. Drollinger & Comer (2012) utrycker att de 

säljare som använder sig av aktivt lyssnande och empati kan läsa av kundens känslomässiga 

budskap. Dessa känslomässiga budskap kan enligt Drollinger & Comer (2012) exempelvis 

visa spänning, brådska, ångest eller ilska. Med hjälp av säljarens förmåga att tyda dessa 

budskap kan denne anpassa kommunikationen i säljsamtalet utifrån förståelsen, bland annat 

genom att lyfta sådant som är ett individuellt intresse hos kunden.  

 

När säljaren förstår kundens känslor är denne utrustad för att bemöta kunden på önskvärt sätt 

och presentera sin tjänst (Drollinger & Comer, 2012). Även Guangping Wang & Netemeyer 

(2002) lyfter vikten att som säljare skapa sig förståelse för kundens behov. De menar att 

kunderna i dagens samhälle är pålästa vad det gäller konkurrerande företags olika tjänster och 

dess innehåll. Där med ökar pressen på säljaren som bör ha kunskap om kundens ökade 

medvetenhet och därefter anpassa kommunikationen med kunden genom att lyssna på dennes 

förväntningar och behov. De påstår att säljarens kunskap om kunden är en avgörande faktor 

för försäljningsresultatet. Weitz et. al (1986) styrker Drollinger & Comer (2012) och 

Guangping et al. (2002) påstående kring att säljarens sätt att lyssna fokuserat är en viktig 

faktor i förmedlingen av empati. Drollinger & Comer (2012) lyfter hypotesen om att det finns 

ett starkt samband mellan effektivt lyssnande och empati. De menar således att empati hos en 

säljare ökar lyssnandets effektivitet samtidigt som lyssnandet ökar chansen att kunden enklare 

uppfattar den empati säljaren förmedlar. Kombinationen av dessa egenskaper skapar enligt 

Drollinger & Comer (2012) en god kommunikation, vilken öppnar upp för en djupare 

förståelse hos säljaren för kundens behov. Drollinger & Comer (2012) och Wang & 

Netemeyer (2002) fastslår tillsammans med Weitz et. al (1986) att empati är en avgörande 

komponent i lyssnandet, eftersom det medför en djupare förståelse i interaktionen mellan 

säljare och kund.  

 

Ahearne et al. (2007) lyfter väsentligheten i att säljaren bör visa intresse och förståelse för 

kundens behov och problem. I enlighet med Plouffe et al. (2009) bedömer även Ahearne et al. 

(2007) att säljare tydligt ska uttrycka sin hjälpsamhet och samtidigt förmedla känslan av 

villighet att få djupare förståelse för kundens problem. Detta är enligt Ahearne et al. (2007) ett 

empatiskt säljbeteende, vilken säljaren kan uppnå genom att ställa frågor som är av personlig 
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betydelse för kunden, samtidigt ska säljaren erbjuda vägledning, stöd och uppmuntran för att 

hjälpa kunden att lösa problemet. Detta stöds av Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) då 

de i sin artikel påstår att kunden upplever säljaren mer positivt då denne uppträtt empatiskt 

och förstående i kundmötet. Enligt Drollinger & Comer (2012) är det viktigt att säljaren helt 

förstår köparen, däremot poängterar författarna samtidigt vikten av att upprätthålla en 

professionell distans i kundrelationen. Evanschitzky et al. (2012) menar att empatiska säljare 

besitter egenskapen att förmedla förståelse för kundens behov, samtidigt har de möjligheter att 

skapa en positiv inverkan på kundtillfredsställelsen. Enligt Evanschitzky et al. (2012) innebär 

detta en försäljningsstrategi där säljarens mål är att skapa en presentation vilken 

överensstämmer med kundens behov. 

2.2.3 Utveckling inom kundanpassad försäljning 

Kunder nöjer sig idag i allmänhet inte längre med standardiserade tjänster utan efterfrågar en 

anpassad tjänst som kan täcka det specifika och unika behovet (Wilder et al. 2014, Leischnig 

& Kasper-Brauer, 2015 och Sujan, Weitz, & Kumar, 1994). Anledningen till denna utveckling 

anses av Wilder et al. (2014) framförallt vara den tekniska utvecklingen av marknaden. 

Kunden har möjlighet att göra jämförelser bland leverantörer och den ökade konkurrensen har 

gett kunden makt att välja bland ett större utbud av leverantörer. Wilder et al. (2014) påstår att 

en allt mer krympande ekonomi och den höga förväntan kunderna ställer på säljaren och 

tjänsteföretaget gjort att det finns en efterfrågan på en mer individualiserad anpassning. Det 

har blivit ett konkurrensmedel i den allt mer hårdnande konkurrensen på marknaden och en 

nödvändig service för det enskilda företagets överlevnad. Ur företagets perspektiv har detta 

stridit mot det traditionella sättet att se på effektivitet och har visat sig vara mer tidskrävande. 

Det strider mot den uppfattning som funnits om effektivisering och lågprisnormer företag 

strävat efter (Wilder et al., 2014). Med tanke på de potentiella fördelarna ur företagets 

perspektiv har det inom forskningen riktats uppmärksamhet på att förstå begreppet 

kundanpassning säger Wilder et al. (2014). Fördelarna har alltså visat sig väga tyngre än den 

tillfälligt ökade kostnaden och med en marknad som eftersträvar allt fler kundanpassade 

lösningar har tidigare forskning presenterat ett ökat finansiellt resultat på grund av allt fler 

nöjda kunder och en mer långsiktigt kundrelation, i bästa fall är den även återkommande 

under lång tid (Wilder et al., 2014 och Leischnig & Kasper-Brauer, 2015).  
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För att uppnå individanpassade tjänster måste den anställda anamma ett adaptivt beteende för 

att serviceutbudet ska passa kunden och dennes specifika behov. Enligt Locander et al. (2014) 

är framgångsrika säljare förmögna att i interaktionen med kunden upptäcka särskilt 

ickeverbala signaler vilka sedan kan användas vid det adaptiva beteendet i säljpresentationen. 

Leischnig & Kasper-Brauer (2015) menar att det finns två dimensioner som omfattar 

kundanpassad försäljning inom tjänstesektorn, varpå det ena är modifiering av tjänsteutbudet 

och det andra är anpassning efter interaktionen mellan medarbetare (säljare) och kund. Det 

framgår i Leischnig & Kasper-Brauer (2015) forskning att kundens förväntan är att den ska 

behandlas på en individnivå i tjänstesammanhang istället för att få en standardiserad lösning. 

Den som bär ansvaret för att detta når kunderna är den anställde och därför krävs det 

utbildning och noggrannhet vid rekrytering. Exempelvis nämner Leischnig & Kasper-Brauer 

(2015) att personer som är oförmögna eller ovilliga att vara flexibla ofta utesluts som 

kandidater att anställa vid tjänsteföretag som arbetar med kundanpassad försäljning. Säljarens 

betydande roll för tjänsteföretaget styrks av Román & Iacobucci (2010) som påstår att säljaren 

är det primära för säljföretaget med kontakt både före, under och efter köpet.  

 

Säljarens säljkunskaper under presentationen även kallat ”selling skills” är enligt Simintiras et 

al. (2013) en betydande del i förmågan att använda sig av kundanpassad försäljning. Selling 

skills eller säljförmåga är ett återkommande inslag i litteraturen och benämns ofta som ett hårt 

uppsatt krav från säljföretaget säger Evanschitzky et al. (2012) & Simintiras et al. (2013).  Det 

huvudsakliga kravet på den anställde säljaren är att denne bör ha förmågan att kunna anpassa 

sig. Vid bemötande av kundens behov är det samtidigt av stor vikt att säljaren visar empati för 

kundens känslor. Sättet att sälja med denna typ av teknik har enligt Evanschitzky et al. (2012) 

visat sig ge säljaren bättre möjlighet att förstå kunden vilket i sin tur resulterar i en positiv 

inverkan på kundnöjdheten. Weitz & Bradford (1999) anser att säljaren är en 

nyckelkomponent i att affären med kunden ska få ett positivt utfall. Säljaren anses utgör den 

primära länken och har stort inflytande på kundens uppfattning om företaget och pålitligheten 

på vad som kan förväntas av tjänsten som levereras. Det har dessutom visat sig att kunden 

ofta har större förtroende för den enskilde säljaren än för själva tjänsteföretaget vilket stärker 

uppfattningen om att säljaren utgör den primära länken (Weitz & Bradford, 1999). 
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2.3 Fastighetsmäklare 

Fastighetsmäklaryrket har många likheter med andra säljare i andra branscher. Utifrån detta 

låter Snyder, Claffey, & Cistulli (2011) förstå att de olika yrkeskategorierna möter ett 

försäljningstryck men att det finns en skillnad i att fastighetsmäklare måste arbeta till förmån 

för både fastighetsmäklarföretaget, kunden och köparen. Fastighetsmäklaren har fler parter att 

ta ansvar för i jämförelse med många andra säljare där framförallt det egna intresset står i 

fokus. Dessutom befinner sig fastighetsmäklarbranschen i en konkurrensutsatt marknad och i 

enlighet med Kotler & Levy (1969) är det av stor vikt att tjänsteföretaget är mån om att möta 

kundens förväntningar och behov. Förmågan att förmedla empati blir därför en viktig 

egenskap för en fastighetsmäklare att besitta, speciellt eftersom fastighetsmäklare arbetar för 

båda parters intresse i en affär. Vikten av att visa förståelse och empati genom kundanpassad 

försäljning i interaktionen med kunden är även av stor vikt eftersom det visat sig generera ett 

högre antal nöjda kunder (Jong-Chil Shin, 2006).  

2.3.1 Fastighetsmäklarens empatiska roll  

Evanschitzky et al. (2012) menar att de krav som ställs på fastighetsmäklarens agerande i en 

affär bör överensstämma med kundens behov och förväntningar på prestation. Förmågan att 

visa empati i rollen som fastighetsmäklare innebär omsorg, individuell uppmärksamhet och 

kommunikation till kunden genom ett kundanpassat tillvägagångsätt. Fastighetsmäklaren 

förstår kundens behov och vad som är det mest lämpliga alternativet i en specifik situation. I 

Mang’elis (2013) studie gällande fastighetsmäklares kvalitativa egenskaper anses lyhördhet 

vara av stor vikt för förståelse och förmedling av empati till kunden. I regel lever 

fastighetsmäklarna upp till förväntningarna var det gäller förståelse för kunden. Drollinger & 

Comer (2012), Weitz et al. (1986) och Guangping et al. (2002) forskning styrker Mang’elis 

(2013) resultat gällande lyhördhet och dess relevans vilket leder till en ökad förmåga att 

förmedla empati i relationen till kunden. Benjamin, Jud & Sirmans (2000) resultat stödjer 

dock inte upp Mang’elis (2013) yttrande gällande lyhördheten, då de anser att det finns en 

tydlig brist gällande den egenskapen.  

 

Snyder et al. (2011) beskriver att förmågan att vara en "bra" fastighetsmäklare innehåller 

mycket mer än att bara sälja fastigheter. Det är av stor vikt att fastighetsmäklare bygger goda 

kundrelationer. Att tänka på är att inte alla fastighetsinnehavare säljer sin fastighet genom 

egen vilja. I vissa situationer kan det handla om ett tvingat handlande i beroende till 
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existentiell påverkan. Ekonomiska problem eller förändrade livssituationer så som separation, 

dödsfall eller arbete på annan ort kan medföra oönskad försäljning hos en 

fastighetsinnehavare. I vilken situation säljaren av fastigheten än befinner sig i är det viktigt 

att fastighetsmäklaren kan skapa en god kundrelation till denne, och samtidigt inneha 

kunskapen gällande vilken reaktion som passar i bemötandet av kunden. Enligt Snyder et al. 

(2011) kan fastighetsmäklare åstadkomma detta genom kommunikation, förståelse och visa 

empati för kunden. Snyder et al. (2011) visar samtidigt på ett samband mellan empatisk oro 

och utbrändhet hos fastighetsmäklare. Studiens resultat har funnit att fastighetsmäklare som är 

affektivt-empatiska i för stor utsträckning löper större risk för utbrändhet. Drollinger & 

Comer (2012) lyfter det viktiga i att en säljare sätter gränser i sitt engagemang till köparens 

känslor och behov. 

 

I en studie av Pryor & Malshe (2014) upplevde kunderna att fastighetsmäklarens empati 

växten under affärsrelationens gång. De kände även att empatin genomsyrade 

fastighetsförmedlingens framgång var det gällde presentation av fastighet och bemötande av 

spekulanter, vid de tillfällen fastighetsmäklarens besatt en empatisk känsla för andra 

individer. Enligt de studerade kunderna skapade empatin en positiv upplevelsen av 

fastigheten, bland annat anpassade fastighetsmäklaren sitt bemötande och sitt språk efter 

kundtyp. Till barnfamiljer berättade fastighetsmäklaren om närliggande barnomsorg och 

lekplatser samtidigt som andra visningsbesökare fick information gällande lån och 

marknadsläge. Fastighetsmäklare kommunicerade med besökarna, på ett enligt dem bekvämt 

tillvägagångssätt. Resultatet visade på att fastighetsmäklare som kunde förmedla sin 

empatiska känsla skapade stor kundnöjdhet. Detta stödjer forskningen om att empati är en 

eftertraktad egenskap hos säljare (Comer & Drollinger, 1999, Benjamin et al. 2000 och Pryor 

& Malshe, 2014). 

2.4 Summering  

Spiro & Weitz (1990) och Weitz et al. (1986) kom med så kallad banbrytande forskning när 

de presenterade anpassningsförmåga i säljmiljö (Wilder et al., 2014). En sådan ändring kom 

att bekräfta hypotesen om att förmågan att anpassa sig i sitt säljagerande ökade säljarnas 

framgång. Enligt Weitz & Bradford (1999) har en mer kundanpassad försäljning blivit en 

konsekvens av den uppmärksamhet som riktats på arbetet med ökad förståelse och empati för 

kunden för att sedermera uppnå kundnöjdhet. Förändringar i den traditionella säljstrategin har 
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resulterat i betoning på relationsbyggnad med kunden, vilket kräver större krav på den 

enskilda säljaren. 

 

Efter att kundanpassad försäljning introducerades av Weitz et al. (1986) har det inom 

litteraturen för marknadsföring funnits ett stort intresse för att undersöka dess påverkan. 

Främst har intresset riktats på om det finns en positiv påverkan på säljpresentationen vilket 

det visat sig har, detta har dessutom resulterar i en högre grad av kundnöjdhet (Locander et 

al., 2014). 

 

Det råder allmän enighet om att kundanpassad försäljning är önskvärt, främst för att det 

resulterar i bättre försäljningsutveckling och på lång sikt ger företag större ekonomisk vinning 

(Weitz et al., 1986, Spiro & Weitz, 1990 och Evanschitzky et al., 2012).  Sharma & Levy 

(1995) anser att det är högpresterande säljare som har förmågan att använda sig av 

kundanpassad försäljning och förmedla empati och förståelse. Det står klart att en strategisk 

kundanpassad säljteknik leder till ökad försäljning, vilket styrks av Locander et al. (2014) 

vilka anser att forskning visat att kundanpassad försäljning är en grundläggande och idag 

nödvändig komponent för att nå framgång inom sälj.  

 

För att tydliggöra begreppet empati har vi sammanställt forskares röster i två tabeller. Dessa 

tabeller har vi gjort för att skilja begreppet och dess innebörd, eftersom det förekommer att 

det är något man kan vara och i vissa fall något man gör. Tabell 1 ger en översiktlig bild av 

vad empati är. Tabell 2 visar och hur man använder sig av begreppet empati i förhållandet till 

sin kund. 
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Tabell 1 

Vad är empati? 

Författare Definition 

Wilder, Collier, & Barnes (2014) 

Stock & Hoyer (2005) 

Spiro & Weitz (1990)  

Drollinger & Comer (2012) 

Betydande del av kommunikation med 

kund 

Spiro & Weitz (1990) 

Chen & Jaramillo (2014) 

Wieseke, Geigenmuller & Kraus (2012) 

Locander, Mulki & Weinberg (2014) 

En personlig förståelse-egenskap 

Pettijohn, Pettijohn, Keillor & Taylor (2011) 

Chen & Jaramillo (2014) 

Stock & Hoyer (2005) 

Weitz, Sujan & Sujan (1986) 

Drollinger & Comer (2012) 

Comer & Drollinger (1999) 

Locander, Mulki & Weinberg (2014) 

Spiro & Weitz (1990) 

Sharma & Levy (1995) 

Evanschitzky, Sharma och Prykop (2012) 

Weitz & Bradford (1999) 

 

En säljförmåga 

Wetiz, Sujan & Sujan (1986)  

Wang & Netemeyer (2002) 

Comer & Drollinger (1999) 

Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & 

Stewart (2009)  

Drollinger & Comer (2012) 

Guangping Wang & Netemeyer (2002) 

Det finns ett samband mellan lyssnande 

och empati.  
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Tabell 2 

Hur är man empatisk? 

Författare  Definition 

Wilder, Collier, & Barnes (2014) 

Håkansson & Montgomery (2003)  

Comer & Drollinger (1999) 

Stepien & Baernstein (2006) 

Smith (2006) 

Wieseke, Geigenmuller & Kraus (2012) 

Mang’elis (2013) 

Snyder, Claffey, & Cistulli (2011) 

Hojat et al. (2014) 

Bemötande utifrån förståelse för 

kundens tankar och känslor, vilket ger 

säljaren ett perspektiv på hur kunden bör 

bemötas 

Davis (1990) 

Stepien & Baernstein (2006)  

Comer & Drollinger (1999) 

Evanschitzky, Sharma och Prykop (2012) 

Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & 

Stewart, (2009) 

Drollinger & Comer (2012) 

Guangping Wang & Netemeyer (2002) 

Mang’elis (2013) 

Snyder, Claffey, & Cistulli (2011) 

Benjamin, Jud & Sirmans (2000) 

Weitz, Sujan & Sujan (1986) 

 

Genom att lyssna på kunden 

kommuniceras empati. 

Spiro & Weitz (1990) 

Drollinger & Comer (2012) 

Sharma & Levy (1995).   

Visar på emotionell intelligens, 

uppfattning om en annan individs 

referensram. 

Comer & Drollinger (1999) 

Hojat, Gonnella, Nasca, Vergare & Magee (2014) 

Stepien & Baernstein (2006) 

Mang’elis (2013) 

Davis (1990) 

Evanschitzky, Sharma och Prykop (2012) 

Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & 

Stewart (2009) 

Drollinger & Comer (2012) 

Sharma & Levy (1995) 

Plouffe, Hulland & Wachner (2009) 

Ahearne, Jelinek & Jones (2007) 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) 

Visar sitt intresse för att förstå kundens 

problem/behov och då uppnå 

tillfredsställelse 
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Tabell 2 visar användandet av begreppet empati, vi har gjort en uppdelning av denna tabell för 

att tydliggöra begreppen kogntiv respektive affektiv empati. I Tabell 3 presenteras den 

kognitiva empatin och tabell 4 presenterar den affektiva empatin. Med tabellerna vill vi 

tydliggöra hur begreppen skiljer sig från varandra inom säljarens empatiska agerande mot 

kund. Denna studies undersökning grundas på tidigare forskning gällande kognitiv och 

affektiv empati, vilket redovisas i tabell 3 och tabell 4.  

 

Tabell 3 

Kognitiv empati 

 

  

Författare  Teori 

Wilder, Collier, & Barnes (2014) 

Wieseke, Geigenmuller & Kraus (2012) 

Guangping Wang & Netemeyer (2002) 

Bemötande utifrån förståelse för sinne 

och tankar  

Wilder, Collier, & Barnes (2014) 

Drollinger & Comer (2012) 

Förståelse för en annans perspektiv 

Håkansson & Montgomery (2003) 

Comer & Drollinger (1999) 

Stepien & Baernstein (2006) 

Mang’elis (2013) 

Davis (1990) 

Sharma & Levy (1995) 

Intresse för samt kunskap om kundens 

situation    

Comer & Drollinger (1999) 

Stepien & Baernstein (2006) 

Mang’elis (2013) 

Davis (1990) 

Evanschitzky, Sharma och Prykop (2012) 

Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & 

Stewart, (2009) 

Drollinger & Comer (2012) 

Sharma & Levy (1995) 

Plouffe, Hulland & Wachner (2009) 

 

Ahearne, Jelinek & Jones (2007) 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985)  

Genom att lyssna finna en lösning på 

kundens problem/behov 
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Tabell 4 

Affektiv empati 

 

2.5 Forskningsfråga 

Genom teorin ser vi att förmågan att visa empati genom olika förfaranden har lett till en bättre 

kommunikation med kunden och höjt graden av kundnöjdhet. Detta har lett oss fram till att se 

vilken påverkan denna säljförmåga har på kundnöjdheten.  

 

 Hur uppfattar kunden att fastighetsmäklaren förmedlar kognitiv respektive affektiv 

empati i en säljrelation? 

 

 

  

Författare  Teori 

Håkansson & Montgomery (2003) 

Stepien & Baernstein (2006) 

Smith (2006) 

Wieseke, Geigenmuller & Kraus (2012) 

Drollinger & Comer (2012) 

Bemötande utifrån förståelse för känslor  

Drollinger & Comer (2012) 

Plouffe, Hulland & Wachner (2009) 

Stepien & Baernstein (2006) 

Weitz, Sujan & Sujan (1986) 

 

 

Lyssna med omtanke  

Håkansson & Montgomery (2003) 

Snyder, Claffey, & Cistulli (2011) 

Plouffe, Hulland & Wachner (2009) 

Ahearne, Jelinek & Jones (2007) 

 

Oro för kundens välbefinnande 

Snyder, Claffey, & Cistulli (2011) 

Drollinger & Comer (2012) 

Sharma & Levy (1995) 

Förståelse för vilken kommunikation 

som passar in i kundens bekvämlighets-

ram 
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3. Metod  

 

Syftet med detta avsnitt är att ge en tydlig förklaring till vilken metod vi använt oss av i 

studien. I avsnittet presenteras de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av för att 

besvara forskningsfrågan och syftet i vår studie. 

3.1 Undersökningsdesign 

Arbetet innefattar en kvalitativ studie och kommer att omfatta insamling av data genom 

semistrukturerade intervjuer som granskas genom en kvalitativ analys. Valet av att genomföra 

en kvalitativ studie tar stöd från Clark & Creswell (2011) yttrande om att kvalitativ metod är 

applicerbar på studier som berör individers uppfattningar och känslor. Ytterligare stöd för 

metodvalet har sin grund i Bryman & Bells (2012) yttrande om att den kvalitativa metoden är 

användbar för studier kring förståelse. Detta då känslor är tolkningsbara och baseras på 

uppfattning för den sociala verkligheten och de intervjuade deltagarnas verklighetstolkning. 

Denna kvalitativa studies syfte är att skapa en förståelse- och redogöra för hur en säljare 

förmedlar förståelse och empati för kundens behov i en affär. Eftersom förståelse och empati 

hör till känslor anser vi att en kvalitativ studie är av passande art för vår studie. 

3.2 Datainsamling  

Insamling av relevant data är enligt Bryman & Bell (2012) ett grundläggande steg inom den 

kvalitativa forskningen. De menar att flera insamlingsmetoder kan vara till användning för att 

fånga eventuella motsägelser till undersökningsmaterialet. Om forskaren använder sig av flera 

metoder för att samla information till sin undersökning kan bredden skapa trovärdighet till text 

och resultat. Utifrån detta kommer studiens datainsamling grundas på semistrukturerade 

intervjuer samt analys av tidigare forskning. Vilka är två datainsamlingsmetoder som Bryman & 

Bell (2012) tar upp i samband med kvalitativ forskning.  

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman & Bell (2012) och Sohlberg (2009) ett 

användbart arbetssätt inom den kvalitativa forskningen. Bryman & Bell (2012) menar att det 

bland annat är flexibiliteten i intervjuns struktur som gör den attraktiv i kvalitativa 

undersökningar. Semistrukturerade intervjuer skapar möjlighet för forskaren att anpassa 

intervjun efter situation och person. Genom detta läggs vikt vid den intervjuade istället för 
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intervjuns struktur och ordning. Detta lyfter Bryman & Bell (2012) och förtydligar att det i 

kvalitativa intervjuer är viktigt att låta respondenten presentera sina svar utifrån egna 

perspektiv. Var på öppna frågor är att föredra i frågeformuleringen. Av detta resultat kan 

forskaren skapa förståelse för vad respondenten själv lägger vikt vid och vad denna anser är 

av relevans i sammanhanget. 

 

Enligt Justesen & Mik-meyer (2011) strävar kvalitativa forskningsintervjuer efter beskrivande 

och fylliga svar. Vanligtvis presenteras den semistrukturerade intervjun i en så kallad 

intervjuguide som enligt Bryman & Bell (2012) innehåller; undersökningsämnen, orsak till 

undersökningarna samt exempel på frågor inom varje specifikt ämne. Med stöd från Bryman 

& Bell (2012), Sohlberg (2009) samt Justesen & Mik-meyer (2011) påståenden kring hur 

semistrukturerade intervjuer fungerar samt appliceras på kvalitativa studier kommer vi i vår 

studie att använda oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det 

eftersom vi vill uppnå vad författarna beskrivit som effekter av semistrukturerade intervjuer. 

Vi tänker framförallt på att respondenterna ges möjlighet att bidra med fylliga svar genom de 

öppna och anpassningsbara frågorna. Dessutom skapar öppna frågor möjlighet till relevanta 

följdfrågor var på vår studie erhåller ytterligare användbar information till studieresultatet. Vi 

kommer även att spela in intervjuerna för att skapa större trovärdighet till 

analyseringsavsnittet och resultatet, vilket gör det möjligt att i efterhand kontrollera avskriften 

mot ljudband. Det med stöd från McLellan, MacQueen, & Neidig (2003) som uttrycker vikten 

i att noggrant kontrollera svar från intervjuerna i samband med analysen.  

3.2.2 Transkribering  

För att uttalet ska stämma väl överens med källan har vi valt att transkribera materialet från 

samtliga intervjuer. För att underlätta transkriberingen spelades därför alla intervjuer in. På så 

sätt hade vi möjlighet att höra intervjuerna flera gånger och noggrant kontrollera 

respondenternas svar från de semistrukturerade intervjuerna. Både McLellan et al. (2003) och 

Poland & Pederson (1998) lyfter vikten av att ta hänsyn till bakgrundsljud som kan vara 

lättare att uppfatta vid lyssnandet av en inspelning. Bakgrundsljud som McLellan et al. (2003) 

tar upp är bi-ljud utöver språket exempelvis: djupa andetag, suckar, skratt, "mm- och åh-ljud". 

Dessutom är tystnad något som McLellan et al. (2003) anser vara av vikt för forskarna att 

uppmärksamma. Med denna bakgrund valde vi att transkribera materialet direkt efter 

intervjuernas genomförande. Detta för att uppnå en så tillförlitlig transkribering som möjligt.  
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3.3 Urval 

Vår undersökning grundar sig på tio djupgående intervjuer där vi undersöker förhållandet 

mellan säljare och privat kund. Mer specifikt säljare i rollen som fastighetsmäklare och 

bostadsinnehavare som inom de tre senaste åren anlitat en fastighetsmäklare för försäljning av 

sin bostad. Urvalet av tre år har vi gjort för att vi vill att respondenten ska ha upplevt en 

marknad och det arbetssätt som kan likställas med fastighetsmäklerns och marknadens 

situation idag. Anledningen till denna begränsning är främst för att vi ville att våra 

respondenter relativt nyligen skulle ha anlitat fastighetsmäklare. En annan anledning är 

begränsningen till att finna respondenter då verksamma fastighetsmäklares kundregister anses 

vara ett "känsligt" material och därmed något begränsat att få tillgång till. 

 

Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval eftersom det till skillnad mot 

sannolikhetsurval kräver mindre förberedelser och tid (Bryman & Bell, 2012). Vi har gjort 

vårt urval genom att vända oss till fastighetsmäklare aktiva på vår hemort, Uppsala. Detta 

områdesval gjorde det enkelt för oss att kontakta fastighetsmäklare som är bekanta till oss 

vilka har kunnat ge oss tillåtelse att kontakta deras befintliga eller gamla kunder. Det har gjort 

att vi vänt oss till de som fastighetsmäklarna valt ut vilket i enlighet med Bryman & Bell 

(2012) även gör att vi mer tydligt kan se att vi valt ett så kallat bekvämlighetsurval. Svårheten 

i att få komma i kontakt med tidigare kunder eller redan befintliga har varit avgörande för att 

vi fått begränsa vår urvalsstorlek.  

 

Vi kan inte genom vårt urval göra någon generalisering. Det finns en begränsning i att 

generalisera vår undersökning till populationen av kunder på den svenska bostadsmarknaden, 

det eftersom vi inte tagit hänsyn till ålder, kön eller utfallet av den affär som genomförts. Det 

finns enligt Bryman & Bell (2012) en skevhet i att använda sig av bekvämlighetsurval 

eftersom det inte är ett slumpmässigt urval och inte lika stor chans att varje enhet i 

populationen väljs. Vi är medvetna om denna skevhet och beaktar det i vår undersökning. Vi 

anser att tillgången till respondenter samt tidsbegränsning var avgörandet i varför vi valde ett 

bekvämlighetsurval. 

3.3.1 Teoretiskt samband  

Enligt Evanschitzky et al. (2012) och Spiro & Weitz (1990) finns det ett direkt samband 

mellan förmågan att förmedla empati och kundtillfredsställelse. Enligt deras undersökning 
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påverkas kundnöjdheten positivt av säljarens förmåga att visa empati. Även Puccinelli et al. 

(2009) styrker denna hypotes med att anse att både servicekvaliteten och kundnöjdheten höjs 

om säljaren lyckas förmedla empati i säljrelationen. Därför har vi valt att studera samband 

mellan respondeternas svar och deras kundnöjdhet. Utfallet torde bli så att de respondenter 

som är nöjda med mäklarens arbete och utfallet av affären uppfattar att säljaren har förmedlat 

en högre grad av empati. Med denna bakgrund har vi utformat en modell som beskriver 

sambandet mellan kognitiv och affektiv empati samt kundnöjdhet, vilket denna studie ska 

undersöka (se Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Operationalisering 

I följande avsnitt presenterar vi operationaliseringen och dess betydelse för den fortsatta 

undersökningen. Empati är ett utbrett begrepp och inte direkt mätbart i kvalitativa studier av 

denna art och därför operationaliserar vi begreppet och redogör enligt Sohlberg (2009) för hur 

vi ska använda oss av begreppet i vår undersökning. Detta är vanligt i kvalitativa studier inom 

detta ämnesområde som till viss del hör till observationer av mänskligt beteende och 

Kundnöjdhet 

Figur 1. Det teoretiska mönstrets förväntade samband (källa: Egen figur) 

Affektiv  

Kognitiv  

Empati 
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handlande i allmänhet (Sohlberg, 2009). Det är relevant för vår undersökning genom att vi 

undersöker säljarens förmåga att förmedla empati i en säljsituation vilket  enligt oss hör till ett 

mänskligt beteende. De teoretiska begrepp vi funnit i teorin omvandlas till konkreta 

kategorier, vilket blir mer greppbara för deltagarna i undersökningen. Vi anser att detta är 

nödvändigt för att våra deltagare ska förstå de frågor vi ställer i intervjun samt att det ska vara 

möjligt för oss att analysera det empiriska materialet. 

 

Intervjuguide  

Teori Referens Intervjufrågor Teorikoppling Affektiv/Kognitiv 

 

 

 

Kundnöjdhet 

Puccinelli, 

Goodstein, Grewal, 

Price, Raghubir & 

Stewart, (2009) 

Evanschitzky, 

Sharma och Prykop 

(2012) 

Spiro & Weitz. 

(1990) 

Anser du dig vara 

nöjd med 

fastighetsmäklare

ns arbete? Ja eller 

nej. 

Kundnöjdheten 

påverkas 

positivt av 

säljarens 

förmåga att visa 

empati 

 

Sinne 

& 

tankar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilder, Collier, & 

Barnes (2014) 

Wieseke, 

Geigenmuller & 

Kraus (2012) 

 Guangping Wang 

& Netemeyer 

(2002) 

Tycker du att 

fastighetsmäklare

n förstod dina 

tankar?  

 

Hur visade 

fastighetsmäklare

n att denne förstod 

dina tankar kring 

försäljningen?  

Säljarens 

bemötande av 

kund utifrån 

förståelse för 

sinne och 

tankar 

Kognitiv 

Känslor Håkansson & 

Montgomery 

(2003) 

Stepien & 

Baernstein (2006) 

Smith (2006) 

Wieseke, 

Geigenmuller & 

Kraus (2012) 

Drollinger & 

Comer (2012) 

Hojat, Gonnella, 

Nasca, Vergare & 

Magee (2014) 

Anser du att 

fastighetsmäklare

n hade förståelse 

för dina känslor? 

 

Hur anser du att 

fastighetsmäklare

n anpassade sig 

efter dina känslor?  

 

Hur upplevde du 

att 

fastighetsmäklare

n hade förståelse 

för dina känslor?  

Säljarens 

bemötande av 

kund utifrån 

förståelse för 

känslor 

Affektiv 

Perspektiv Wilder, Collier, & 

Barnes (2014) 

Upplevde du att 

fastighetsmäklare

Säljarens 

förståelse för 

Kognitiv 
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Drollinger & 

Comer (2012) 

n förstod din syn 

på försäljningen?  

 

Kan du berätta hur 

fastighetsmäklare

n visade att den 

förstod 

försäljningen och 

dina önskemål 

utifrån ditt 

perspektiv? 

kundens 

perspektiv 

Välbefinnande Håkansson & 

Montgomery 

(2003) 

Snyder, Claffey, & 

Cistulli (2011) 

Plouffe, Hulland & 

Wachner (2009) 

Ahearne, Jelinek & 

Jones (2007) 

 

Anser du att 

fastighetsmäklare

n var mån om ditt 

välbefinnande? 

 

Hur var 

fastighetsmäklare

n angelägen för 

ditt 

välbefinnande? 

Om inte, hur hade 

du velat bli 

bemött?     

Säljarens 

empatiska 

välmening och 

oro för kundens 

välbefinnande 

Affektiv 

Situation Håkansson & 

Montgomery 

(2003) 

Comer & 

Drollinger (1999) 

Stepien & 

Baernstein (2006) 

Hojat, Gonnella, 

Nasca, Vergare & 

Magee (2014) 

Mang’elis (2013) 

Davis (1990) 

Sharma & Levy 

(1995) 

Uppfattade du att 

fastighetsmäklare

n din situation, 

exempelvis varför 

du måste sälja?  

 

På vilket sätt 

visade 

fastighetsmäklare

n att denne vill få 

mer kunskap kring 

din situation?  

Säljarens 

intresse för 

samt kunskap 

om kundens 

situation    

Kognitiv 

Kommunikation Snyder, Claffey, & 

Cistulli (2011) 

Drollinger & 

Comer (2012) 

Sharma & Levy 

(1995) 

Anser du att 

fastighetsmäklare

n kommunicerade 

på ett sätt som var 

bekvämt för dig? 

 

Upplevde du att 

det var lätt att 

kommunicera med 

fastighetsmäklare

n?  

 

På vilket sätt 

kommunicerade 

fastighetsmäklare

Förståelse för 

vilken 

kommunikation 

som passar in i 

kundens 

bekvämlighets-

ram 

Affektiv 
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n med dig?  

 

Kan du berätta hur 

du anser att 

fastighetsmäklare

n anpassade 

samtalet efter dig? 

Problemlösning Comer & 

Drollinger (1999) 

Stepien & 

Baernstein (2006) 

Mang’elis (2013) 

Davis (1990) 

Evanschitzky, 

Sharma och Prykop 

(2012) 

Puccinelli, 

Goodstein, Grewal, 

Price, Raghubir & 

Stewart, (2009) 

Drollinger & 

Comer (2012) 

Sharma & Levy 

(1995) 

Plouffe, Hulland & 

Wachner (2009) 

Ahearne, Jelinek & 

Jones (2007) 

Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry 

(1985) 

Tycker du att 

fastighetsmäklare

n var lyhörd i ert 

möte?  

 

På vilket sätt 

uppfattade du att 

fastighetsmäklare

n verkligen 

förstod vad du 

berättade?  

 

Upplevde du att 

fastighetsmäklare

n var mån att hitta 

en lösning som 

passade ditt 

behov?  

 

På vilket sätt 

visade 

fastighetsmäklare

n ett engagemang 

att anpassa sin 

tjänst efter ditt 

"problem"?  

 

Säljarens 

förmåga att 

genom 

empatiskt 

lyssnande finna 

en lösning på 

kundens 

problem/behov 

Kognitiv 

Lyssna med 

omtanke 

Drollinger & 

Comer (2012) 

Plouffe, Hulland & 

Wachner (2009) 

Stepien & 

Baernstein (2006) 

Weitz, Sujan & 

Sujan (1986) 

 

Upplevde du att 

fastighetsmäklare

n lyssnade för att 

få en bättre 

förståelse för vad 

du kände?  

 

På vilket sätt 

visade 

fastighetsmäklare

n att denne 

lyssnade 

engagerat?    

Säljarens 

förmåga att 

förmedla 

empati genom 

att lyssna med 

omtanke för 

kundens 

känslor 

Affektiv 

3.4.1 Provintervju 

För att säkerställa intervjuguiden och intervjuns upplägg valde vi att göra två provintervjuer. 

De två vi intervjuade var medvetna om att syftet med intervjun var att granska dess upplägg 
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och till viss del tillförlitlighet. Enligt Bryman & Bell (2012) minskas risken för missförstånd, 

att frågor inte besvaras eller passar in i sammanhanget genom en provintervju. Detta moment 

är enligt Lantz (2007) ett bra sätt att säkerställa frågornas relevans för den kommande 

undersökningen och gav oss en respons på att undersökningen var genomförbar. Målgruppen 

för vår provintervju var två personer som uppfyllde kriterierna för vår målgrupp och urvalet 

av kommande undersökningsdeltagare. De båda som deltog hade nyligen anlitat 

fastighetsmäklare i Uppsala.  

3.5 Analysmetod  

En svårighet som Bryman & Bell (2012) ser med den kvalitativa forskningsmetoden är 

analysmomentet. Utifrån Bryman & Bell (2012) har vi förstått att det råder viss otydlighet i 

regler kring analysen av kvalitativ data. Detta eftersom kvalitativa studier ofta består av en 

ansenlig mängd data av ostrukturerad karaktär vilket erhållits genom intervjuer, samtidigt som 

kvalitativa forskare ofta har unika mål med sin forskning.  Bryman & Bell (2012) menar att 

det är svårt att följa en röd tråd i varje kvalitativa-analysmetod. Strauss & Corbin, (1994) 

utformade The Grounded Theory för att strukturera kvalitativa studier och dess data som en 

följd av att den kvalitativa forskningen och att dess sociala uppfattning var kritiserad. The 

Grounded Theory skapades för att ge kvalitativa studier en röd tråd och struktur mellan 

insamlandet av data och analysprocessen (Strauss & Corbin, 1994).  Genom att analysera 

materialet med öppenhet och tydlighet menar Strauss & Corbin (1994) att den kvalitativa 

undersökningen kan analyseras på ett strukturerat sätt. Samtidigt har forskaren möjlighet att 

skapa en studie av det specifika undersökningsområdet och uppfattningen av den med en 

fyllig information (Strauss & Corbin, 1994). 

 

Med hänsyn till detta har vi valt att analysera vårt empiriska material genom Well-Grounded 

Theory, vilket är en strukturerad analysmetod av Philipson (2013) inspirerad av Strauss & 

Corbin (1994). Med valet av en uttalat strukturerad analysmetod anser vi oss kunna skapa 

tydlighet och struktur i vårt annars ostrukturerade material, vilket Philipson (2013) påstår att 

Well-Grounded Theory bidrar till. Med hjälp av Well-Grounded Theory struktureras det 

transkriberande materialet i en tabell och delas in under utvalda nyckelord för att sedan 

sammanställas och skapa tydlighet i resultatet. Enligt Philipson (2013) ska två författare till 

studien, varje författare enskilt välja ut nyckelord och därefter ska de båda författarna 

gemensamt bestämma vilka nyckelord tabellen ska innehålla. Med denna bakgrund har vi 
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först enskilt och sedan gemensamt tagit fram nyckelord till tabellen (se Tabell 5). Genom 

denna analys av Philipson (2013) skapar vi gemensamma rubriker, vilka har gemensamma 

svar och nämnare i vår undersökning. I delen av rubriker kan vi se mönster som ligger till 

grund för vidare analys och diskussion av varje rubrik. Tonvikten i analysen av vår insamlade 

data ligger på att se nyanser och mönster i vår insamlade data och utifrån dem föra en 

diskussion som går att koppla med teorin.   

3.5.1 Kvalitetskriterier  

Vikten av reliabilitet och validitet är inte lika bestämd inom kvalitativ forskning som i 

kvantitativ forskningsmetod säger Bryman & Bell (2012). Det har bland forskare diskuterats 

om det ens är relevant för kvalitativ forskning. Detta eftersom metoden går ut på att fånga den 

sociala världens uppfattning och inte strävar efter mätbara resultat. Vi anser däremot att 

reliabiliteten och validiteten i viss mån är relevant att applicera på vår kvalitativa forskning. 

Istället är utgångspunkten att begreppens betydelse lägger mindre vikt vid frågor som rör 

mätning. Istället kan man enligt Bryman & Bell (2012) välja att se validitet inom kvalitativ 

forskning utifrån hur man observerar, identifierar eller ”mäter” det som sägs, vilket är av 

yttersta relevans för vår undersökning och de intervjuer som genomförs. 

 

Det finns även andra kriterier inom kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2012) hänvisar till 

Lincoln & Guba (1994) vilka menar att det är nödvändigt att specificera termer och metoder 

för att bedöma kvalitén i kvalitativ forskning.  Guba & Lincoln (1994) använder sig istället av 

begreppen trovärdighet och äkthet vid bedömning av kvalitativa studier. Även vi ställer oss 

tveksamma över att direkt tillämpa reliabilitet och validitet i vårt fall och har därför valt att 

utgå från de mer överförbara begreppen trovärdighet och äkthet. Guba & Lincolns (1994) 

kvalitetskriterier är indelade i fyra del-kriterier som är tillförlitlighet och överförbarhet, vilka 

kan jämföras med validitet samt pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera, vilka 

kan liknas med reliabilitet. 

 

Tillförlitligheten i studien eller den interna validiteten har vi styrkt genom att i vår metod 

använda oss av en noggrann transkribering vid de olika intervjutillfällena. Vi har även i 

efterhand gått tillbaka och kontrollerat att ingen information försvunnit under processens 

gång. De två provintervjuer som vi valde att genomföra är även en del som vi anser höjer 
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graden av tillförlitlighet på så vis att vi kunde säkerställa att inga frågor misstolkades eller var 

irrelevanta för undersökningen.  

 

Vi anser att överförbarheten i vår undersökning är begränsad. Detta på grund av vårt 

begränsade urval vilket är ett resultat av tidsbrist och således genomförbarhet. Det har gjort att 

det inte står helt klart att vår studie kan garantera hållbarhet och liknande resultat i studie 

utförd i annan social miljö eller vid annan tidpunkt.  En kvalitativ studie ska enligt Bryman & 

Bell (2012) präglas av djupgående undersökningar och ha mindre fokus på kvantiteten. Vi 

anser att det är något vi prioriterar i vårt urval och trots att antalet intervjuer inte utgör någon 

större mängd har vi istället haft möjlighet att lägga mer tid vid varje intervjutillfälle och på så 

vis skapat mer djup i intervjun. 

 

Som en motsvarighet till reliabilitet anser Guba & Lincoln (1994) att pålitligheten som finns i 

forskningen ska bedömas. En styrka i vår undersökning anser vi vara den pålitlighet som 

finns. Vi har noggrant redogjort för vår forskningsprocess med en problematisering, hur 

undersökningen kommer att genomföras samt motiverat val av undersökningspersoner. Enligt 

vår mening har vi även varit noggranna med att redogöra för begrepp som är av betydelse för 

undersökningen.  Vi har även en intervjuguide vilken visar på vilket samband 

undersökningens intervjuer har med den teori vi presenterat. Vi har i vår undersökning tagit i 

beaktning att vara tydlig med vems röst som ska framgå i texten, exempelvis om det är vår 

personliga åsikt eller om det är från tidigare forskning vara noggranna med att korrekt 

källhänvisa. Enligt Guba & Lincoln (1994) är det ett sätt att visa på att våra personliga åsikter 

inte påverkat utförandet eller resultatet. Eftersom det enligt Byman & Bell (2012) är svårt att 

få en objektivitet i samhällelig forskning hoppas vi att detta sätt ökar trovärdighet i vår 

forskning.  

 

Att kunna styrka och konfirmera handlar om att finna en insikt om att samhällelig forskning 

aldrig kan nå en fullständig objektivitet säger Guba & Lincoln (1994). På grund av det är det 

viktigt att forskaren är tydlig med att inte medvetet låtit teoretiska inriktningar eller personliga 

värderingar påverka eller ha för stort inflytande i forskningen, specifikt inte i de slutsatser 

som dras. Vi anser att det är av stor vikt att i slutsatsen vara tydlig med att hänföra resultat, 

värderingar och åsikter till grunden i den insamlade data vi tagit fram. Detta har lett oss till att 
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presentera vårt resultat i en tydlig tabellform varpå vi anser vara en del i att styrka och 

konfirmera vår forskning.   

 

Äkthet anses av Guba & Lincoln (1994) vara ett viktigt kriterium för utvärdering av kvalitativ 

forskning. Dessa kriterier rör frågeställningar om utvärderandet hur forskningen behandlat 

och påverkat deltagarna. Det vi även bidragit till äktheten är att vi i efterhand gett våra 

deltagare information om varför vi gjort undersökningen och i efterhand lämnat ut vårt arbete 

till de deltagande.  
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4. Empiri  

 
I denna del kommer vi att presentera den empiri som erhållits genom semi-strukturerade 

intervjuer. Vi kommer att presentera empirin utifrån de svar vi fått från våra semi-

strukturerade intervjuer och utifrån analysmetoden well-grounded theory. Detta visas i en 

tabell tillsammans med nyanser och mönster av respondenternas svar gällande 

fastighetsmäklarens affektiva och kognitiva empati.  

4.1 Tabellens utformande 

Respondenternas svar sammanställs och presenteras i tabellen nedan (se tabell 5). Tabellen är 

framtagen utifrån analysmetoden well-grounded theory, vilken vi använt oss av för 

sammanställning och analys av empirin. Tabellen innehåller både affektivt och kognitivt 

grundade frågor kring empati. I tabellen presenteras så kallade nyckelord, vilka tagits fram 

utifrån respondenternas verkliga svar. Nyckelorden blir genom detta direkt kopplade till 

verkligheten och skapar därmed en realistisk tabell utifrån vad studien kommit fram till. 

Därefter har svaren sorterats in under rätt respondent och nyckelord samt markerats genom 

blåa celler för att skapa tydlighet och förståelse av empirin.  

 

Innehållet i tabell 5 tolkas, sammanfattas och presenteras enligt vår syn på respondenternas 

svar av de semi-strukturerade intervjuerna. Enligt Bryman & Bell (2012) ska empirin tolkas 

och framställas utifrån forskarnas syn på tabellen. Empirin presenteras med hjälp av två 

huvudrubriker; kognitiv och affektiv empati och frågorna som presenteras tabellen är 

ämnesindelade (se 3.4.2 intervjuguide). Svaren sammanställs sedan i relation till kundnöjdhet. 

Detta för att tydliggöra hur respondenterna upplevt och ansett hur fastighetsmäklaren lyckats 

förmedla empati i deras affärsrelation.  
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Tabell 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen tabell  
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Källa: Egen tabell  
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Källa: Egen tabell  
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4.1.2 Kognitiv empati  

Introduktion av kognitiv empati  

Respondenternas svar visar att de tillfrågade kunderna som anlitat fastighetsmäklare upplevde 

att fastighetsmäklaren visade kognitiv empati. Empiri av mer detaljrik utifrån de olika 

kategorierna presenteras nedan.  

 

Sinne och tankar 

Samtliga respondenter anser att fastighetsmäklaren förstod deras tankar i samband med 

försäljningen (tabell 5, mönster 1:1). Enligt respondenterna uttrycktes detta via aktivt 

lyssnande på kunden samt muntlig bekräftelse att denne förstått, detta genom att repetera och 

skapa tydlighet i att tankar kring försäljningen uppfattats korrekt. Vi finner även att drygt 

hälften av respondenterna anser att fastighetsmäklaren använde sig av sin kunskap inom yrket 

och marknaden för att visa förståelse för kundens sinne. I denna kategori tillhör respondent 

R1 en av de som uttryckt att fastighetsmäklaren visade förståelse för tankar och sinne genom 

att visa på kunskap. Respondent R1 sa "Jag hade blivit rekommenderad denna 

fastighetsmäklare då hon var både erfaren och duktig inom sitt yrke, vilket jag tidigt la märke 

till genom att hon med sin kunskap visade på förståelse för mina tankar med försäljningen." 

Anmärkningsvärt är att respondenterna nämnt att fastighetsmäklaren antingen lyssnade eller 

bekräftade genom att visa sin kunskap samt repeterade vad kunden tidigare sagt.  En minoritet 

av respondenterna menar alltså att fastighetsmäklaren visade sin förståelse på mer än ett sätt.  

 

Perspektiv 

Kundens upplevelse av fastighetsmäklarens förmåga att se problemet från kundens perspektiv 

visar tabellen (se tabell 5, mönster 1:2) ett starkt samband till att kundens intresse var i fokus 

för samtliga fastighetsmäklare enligt respondenterna. Utöver denna redan positiva respons var 

det ytterligare fyra respondenter som menade att fastighetsmäklaren hade förmågan att 

kommunicera med dem på ett personligt sätt utifrån förståelse för båda parternas perspektiv. 

Dessa fyra respondenter är R1, R3, R6 och R7 (se tabell 5, mönster 1:3). De gynnsamt 

inställda svaren indikerar en positiv uppfattning av fastighetsmäklarens förståelse för kundens 

perspektiv.  
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Situation  

Om vi ser till Q10, frågan om situationen varför kunden skulle sälja sin bostad gavs ett tydligt 

och enhetligt svar från samtliga respondenter. Fastighetsmäklarna sökte dock ytterligare 

kunskap kring situationen och då främst genom att ställa frågor vilka var kopplade till 

försäljning, förväntningar och allmänna frågor angående situationen. Bland annat uttryckte 

respondent R7 att "Jag kände att fastighetsmäklare tyckte att jag var viktig och detta för att 

han ställde frågor kring min situation. Jag tycker att det var trevligt att fastighetsmäklaren 

visade ett sådant intresse!" på ett liknande sätt berättade respondent R4 som sa 

"Fastighetsmäklaren ställde frågor till mig kring min situation. Jag upplevde att 

fastighetsmäklaren verkligen var intresserad av att få veta mer om varför och när jag skulle 

sälja." Flera respondenter uttryckte dessutom att fastighetsmäklaren la fram förslag på olika 

kundanpassade lösningar efter den specifika situationen. De som kund upplevde att 

fastighetsmäklaren förmedlade ett intresse för att nå en djupare kunskap kring situationen 

kunden befann sig i (tabell 5, mönster 1:5).  

 

Respondent R3 uttalade en önskan om större tydlighet i intressent kring situationen från 

fastighetsmäklarens sida (tabell 5, mönster 1:4). Kunden uttryckte att det delvis saknades 

intresse för situationen. Fastighetsmäklare visade ett intresse men enligt respondenten 

uppfattades inte intresset som genuint utan av påtvingad karaktär från fastighetsmäklarens 

sida. Respondenten berättade att frågorna kändes standardiserade och ställde utan vidare 

intresse. Så trots de ställda frågorna kring situationen upplevde inte respondent R3 något 

direkt intresse från fastighetsmäklarens sida gällande dennes situationen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån övriga respondenters svar tyda en positiv nyans av 

fastighetsmäklarens intresse för kundens situation. De vanligaste tillvägagångssätten att visa 

intresse och finna mer kunskap om kundens situation är med hänsyn till respondenternas svar: 

att ställa relevanta frågor samt presentera en lösning anpassat efter kundens specifika vilja och 

behov.  

 

Problemlösning 

Vidare visar alla tio respondenter svar på att hundra procent av fastighetsmäklarna var 

lyhörda. Samtliga respondenter anser att fastighetsmäklarna lyssnade och verkligen förstod 

vad de berättade (tabell 5, mönster 1:6). Flertalet fastighetsmäklare visade på förståelse för 
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vad kunden berättade genom att bemöta kundens behov utifrån den information som erhållits 

genom att fastighetsmäklaren varit lyhörd. Andra fastighetsmäklare använde kroppsspråk så 

som att "nicka" för att visa på förståelse för vad kunden berättat. Dessutom bekräftade hälften 

av respondenterna att fastighetsmäklaren visat på förståelse genom att muntligt repetera och 

uttala detta behov. Respondent R2, R3, R4, R8 uppfattade endast att fastighetsmäklaren 

förstod vad de berättade genom att denne bekräftade genom att möta deras behov. Respondent 

R5, R6 och R7 menar att de förstod att fastighetsmäklaren uppfattade dem korrekt och visade 

förståelse genom nickningar och uttrycket i kroppsspråket. Respondent R1 uttryckte att 

fastighetsmäklaren visade förståelse för vad som berättats genom samtliga 

nyckelordskategorier, det vill säga genom att både möta kundens behov, nicka och bekräfta 

muntligen. 

 

I tabell 5, Q18 ser vi att nio av tio respondenter upplevde att fastighetsmäklaren var mån om 

att hitta en lösning som passade dennes behov. Intressant är nyckelorden i Q19 (mönster 1:7) 

som överlag har välfyllda blåa celler, vilket betyder att fastighetsmäklarna visade sitt 

engagemang till att anpassa sin tjänst efter kundens problem på flera sätt. Alla 

fastighetsmäklare visade engagemang på fler än ett sätt, enligt respondenternas svar. 

Nyckelorden som sammanställts utifrån de semistrukturerade intervjuerna och indikerat på 

engagemang och problemlösning är: Lättillgänglighet, tydlighet av processen och flexibel 

efter mina behov.  

 

Tre respondenter (R1, R6 och R10) har svarat att fastighetsmäklaren visade engagemang 

genom samtliga tre nyckelord. Resterande respondenter upplevde att fastighetsmäklaren 

visade sitt engagemang genom minst två nyckelord. Det nyckelord som flest respondenter 

uttryckt att fastighetsmäklaren använde sig av för att visa sitt engagemang att anpassa tjänsten 

efter kundens problem var "flexibel efter mina behov". Bland annat uttryckte R6 att 

"Fastighetsmäklaren berättade att han var tillgänglig i stort sätt dygnet runt och att han var 

väldigt flexibel efter hur jag ville att affären skulle gå till. Det tyckte jag lät bra!"  
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4.1.3 Affektiv empati 

Introduktion av affektiv empati 

I vår studie visar tabellen och respondenternas svar gällande affektiv empati en positiv nyans. 

Det betyder att flertalet av respondenterna uppfattar att fastighetsmäklaren visat affektiv 

empati i deras kundmöte. En noggrannare genomgång av varje ämne inom affektiv empati 

presenteras i följande text. 

 

Känslor 

I tabell 5, mönster 2:1 ser vi att nio av tio respondenter menar att fastighetsmäklaren hade 

förståelse för deras känslor, men respondent R2 anser att så inte var fallet. Respondent R2 

som inte tycker att fastighetsmäklaren hade förståelse för dennes känslor har inte besvarat 

följdfrågorna huruvida fastighetsmäklare visade förståelse för känslorna, då denna anser att 

det över huvud taget inte förekom någon sådan förståelse. "Jag har inget minne av att 

fastighetsmäklaren varken hade förståelse för mina känslor eller att hon försökte anpassa sig 

efter dem." Detta uttryckte respondent R2 under intervjun. 

 

De övriga respondenterna som besvarat fråga Q3 positivt, utvecklar sedan sitt svar i fråga Q4. 

Tabellen visar hur respondenterna uppfattar att fastighetsmäklaren anpassade sig efter 

kundens känslor. Samtliga gav positivt svar och respondenterna menar att fastighetsmäklaren 

var tillmötesgående och ytterligare fyra respondenter (R4, R8, R9 och R10) anser att 

fastighetsmäklaren även tog deras känslor i beaktning under mötet. Respondent R10 uttryckte 

intervjun att: "Jag upplevde att fastighetsmäklaren respekterade mina känslor genom att ta 

dem i beaktning. Det var en jobbig tid för mig under försäljningen och fastighetsmäklaren 

gav mig ett tillmötesgående intryck som var positivt." 

 

Välbefinnande 

Vid fråga Q8 återkommer Respondent R2 med en negativ respons. Respondent R2 menar i 

detta sammanhang att fastighetsmäklaren inte var mån om dennes välbefinnande. 

Överensstämmande med respondent R2 anger även respondent R4 ett negativt svar på samma 

fråga. Resterande åtta respondenter anser dock att fastighetsmäklare var mån om deras 

välbefinnande. Utfallet från tabellen är på så sätt övervägande positiv vad det gäller 

välbefinnandet. Det välbefinnande som åtta av tio tillfrågade respondenter kände visade sig på 

flera olika sätt. Support genom hela försäljningsprocessen var en återkommande kommentar 
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till hur fastighetsmäklaren visade att denne var mån om kundens välbefinnande. Dessutom 

uttrycker hälften av det positivt inställda respondenterna att fastighetsmäklaren gav dem 

utrymme att vara med och bestämma hur försäljningen skulle gå till, vilket de anser vara ett 

tecken på att fastighetsmäklare önskade välbefinnande för sin kund. Respondenternas positiva 

gensvar gällande intresse för kundens välbefinnande visar på att detta är en egenskap som 

kunder uppmärksammar vid mötet med en säljare.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen i mötet med fastighetsmäklaren visar våra respondenter var av bekväm art, 

endast respondent R3 önskade en bättre kommunikation (se tabell 5, mönster 2:2 och mönster 

2:3). På samma sätt menar respondenterna att det var enkelt och smidigt att kommunicera med 

fastighetsmäklaren under försäljningsprocessen. Utifrån svaren kan vi tyda att 

fastighetsmäklaren skapade en god kommunikation genom att skapa personlig kontakt med 

kunden. Detta var enligt åtta av de tio respondenter tillvägagångssättet som knöt an till den 

bekväma kommunikationen mellan fastighetsmäklaren och kunden. Fyra respondenter 

svarade likväl att fastighetsmäklaren ställde frågor vilket skapade en god och bekväm 

kommunikation.  

 

Fråga Q15 berör hur respondenterna anser att fastighetsmäklaren anpassade samtalet efter 

dem. Den största delen av respondenterna anser att fastighetsmäklaren visade intresse för 

deras gemensamma intressen under kommunikationen (se tabell 5, mönster 2:2). 

Anmärkningsvärt är att respondenterna upplevde intresset ur olika perspektiv och variationer. 

Frågorna rörde allt från ämnen som slutpris till tidsram för affären. Samtliga intressen är 

kategoriserade under den gemensamma benämningen "Visade intresse för mina önskemål". 

Utöver det visade intresset för kunden upplevde flera respondenter att fastighetsmäklaren 

ansåg deras åsikter viktiga. Fastighetsmäklaren anpassade samtalet efter kundens åsikt och 

efter deras intressen vilket visade en god kommunikation enligt respondenterna. Genom detta 

upplevde respondenterna att fastighetsmäklaren visade empati för deras behov. I tabell 5, 

mönster 2:3 visar cellerna att respondent R3 och R4 uttryckt att fastighetsmäklaren ställde 

frågor i deras kommunikation, samtidigt som de upplevde en viss arrogans. De har heller inte 

upplevt att fastighetsmäklaren försökte skapa personlig kontakt eller visade på intresse för 

dennes önskemål. Anmärkningsvärt är att respondent R4 ändå upplevde det enkelt att 
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kommunicera med fastighetsmäklaren, däremot upplevde respondent R3 inte att det var enkelt 

att kommunicera.  

 

Lyssna med omtanke 

I tabell 5, fråga Q20 finner vi ett mönster likt tidigare, då respondent R2 avviker från övriga 

respondenters genomgående positivitet i svaren. I denna fråga upplever respondent R2 inte att 

fastighetsmäklaren lyssnade engagerat för att få en bättre förståelse för vad denne kände. 

Även respondent R1 och R6 har svarat denna fråga likt respondent R2.  

 

Resterande sju respondenter visar att deras uppfattning var att fastighetsmäklaren strävade 

efter att lyssna engagerat för att få bättre förståelse dennes situation. Detta visades tydligast 

genom att kunden upplevde att fastighetsmäklare gav all sin uppmärksamhet till kunden under 

mötet och under kommunikationen (tabell 5, mönster 2:4). Två av respondenterna anser att 

fastighetsmäklarens vilja att lyssna engagerat även visades genom det lugn som 

fastighetsmäklaren förmedlade. Respondent R2, R1 och R6 anser inte att detta stämde i deras 

fall. Däremot har respondent R1 trots det negativa svaret uttalat att fastighetsmäklaren gav all 

sin uppmärksamhet till denne. Denna respondent förklarade sitt svar under intervjun enligt 

följande, "Jag upplevde inte att fastighetsmäklaren lyssnade för att få en bättre förståelse för 

vad jag kände, däremot gav hon sin uppmärksamhet till mig, vilket enligt mig ändå var 

professionellt."   

 

Sammanfattningsvis är sju av tio respondenter eniga om att fastighetsmäklaren lyssnade 

engagerat på dem för att få bättre förståelse för deras känslor. Däremot anser tre respondenter 

att så inte var fallet i mötet med fastighetsmäklaren.  

4.1.4 Samband mellan respondenternas svar och kundnöjdhet 

Vi ser att nyansen i tabellerna visat genomgående positiv respons på fastighetsmäklarens 

förmåga att förmedla empati i interaktionen med kunden. Vi kan därför se att de positiva 

svaren på den sista frågan om respondenterna anser sig vara nöjda med fastighetsmäklarens 

arbete var väntade (se tabell 5, mönster 3:1). Detta i enlighet med det teoretiska samband vi 

funnit i kap 3.3.1. 
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Anmärkningsvärt är den positiva responsen respondent R2 uttryckt på den sista frågan. Trots 

att R2 genomgående varit den respondent med flest negativa svar anser den sig vara nöjd med 

fastighetsmäklarens arbete. Däremot visar Q22, frågan gällande kundnöjdhet att respondent 

R3 ej var nöjd med fastighetsmäklarens arbete, detta trots att nyansen i de tidigare svaren är 

positiva. 
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5. Analys 

 
Här redogörs samband och koppling mellan empiri och teori. Detta görs genom en diskussion 

där våra tankar och antaganden lyfts fram för att skapa förståelse för förhållandet mellan 

empiri och teori. 

5.1 Kognitiv empati 

Den kognitiva empati som undersökts i arbetet nämner Comer & Drollinger (1999) som 

förståelse för sinne och tankar, perspektivtagande och kognitiv funktionstagande. Det vill 

säga situationsförstående samt problemlösande. Dessa ämnen består av den intellektuella 

förståelsen för kunden. 

 

Sinne och tankar 

Säljaren kan enligt Wilder et al. (2014) och Wieseke et al. (2012) anpassa sina beteenden till 

förmån för kundens sinne och tankar och därefter agera utifrån denna förståelse för att visa på 

kognitiv empati, vilket enligt Wieseke et al. (2012) gagnar kundrelationen. Likt Wilder et al. 

(2014) och Wieseke et al. (2012) gällande förståelsen för kundens sinne och tankar, visar 

respondenterna genom sina svar att fastighetsmäklaren förmedlade förståelse för deras tankar 

(tabell 5, mönster 1:1). Vi finner att ungefär hälften av respondenterna anser att 

fastighetsmäklaren använde sig av sin kunskap kring yrket och marknaden för att visa 

förståelse för kundens tankar kring försäljningen. En koppling till tidigare forskning finnes i 

Guangping Wang & Netemeyer (2002) och Wiesekes et al. (2012) vetenskapliga forskning, 

vilken beskriver säljarens förmåga att visa erfarenhet och kunskap om marknaden som 

säljarens kognitiva empati för kunden.  

 

Vår studie visar en nyans i att respondenterna anser att fastighetsmäklaren var en god lyssnare 

(se tabell 5, Q2, Q16, Q17, Q20 och Q21). Vi har däremot inte funnit någon tidigare forskning 

som visat att repetition av vad kunden berättat leder till ökad förståelse för kundens känslor, 

vilket tre av tio respondenter uttryckt i sin intervju. Vi finner trots saknad av teoretisk 

koppling det sannolikt att repetition av kundens uttalanden verkar öka uppfattningen om 

förståelse för kundens sinne och tankar. Vi finner däremot en koppling mellan lyssnandet och 

empati. Comer & Drollinger (2012) menar att ska säljaren inrikta sig på att lyssna på kunden 
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för att förmedla empati. Comer & Drollinger (2012) påstår att en bra säljare, ofta innehar en 

god empatisk förmåga att lyssna på kunden. 

 

Respondenterna har i frågan om hur fastighetsmäklaren förmedlar förståelse för dennes 

känslor angett att fastighetsmäklaren använt sig av flera kategorier för att förmedla förståelse 

för dennes känslor, men i de flesta respondenters fall är det endast en av nyckelkategorierna 

som använts. Vi anser att det kan vara tillräckligt med ett sätt att visa förståelse och att det 

alltså nödvändigtvis inte behöver visas på flera sätt för att uppfyllas, eftersom samtliga 

tillfrågade anser att fastighetsmäklaren visade förståelse för deras tankar. Vi menar att det kan 

förklaras genom att fastighetsmäklaren i det här fallet har lyckats förmedla förståelse för sin 

kunds sinne och tankar på ett sätt som kunden var mottaglig för.  

 

Perspektiv 

Drollinger & Comer (2012) och Wilder et al. (2014) anser att förståelse för kundens 

perspektiv förenklar kommunikationen i mötet och bidrar till ökad kundnöjdhet. Majoriteten 

av respondenterna har besvarat frågorna kring förståelsen för deras perspektiv positivt 

samtidigt som de uttrycker att det finns flera nyckelkategorier som visar fastighetsmäklarens 

förståelse. Vi anser att det finns ett samband mellan perspektiv och kundnöjdhet som stämmer 

överens med vad Drollinger & Comer (2012) och Wilder et al. (2014) uttryckt i tidigare 

forskning.   

 

Enligt Plouffe et al. (2009) ska en säljare med förmågan att förmedla empati visa intresse för 

kunden och dennes önskemål. Enligt svaren i tabell 5, Q7 har samtliga fastighetsmäklare 

lyckats uppnå förståelse för kundens perspektiv genom att se till kundens intresse och 

önskemål. Teorikopplingen vi funnit anser vi visa ett tydligt samband mellan hur Plouffe et al. 

(2009) påstående hur en säljare med förmågan att visa empati bör agera och hur våra 

respondenter ansett sina fastighetsmäklare agera. Vi är däremot osäkra på hur detta visats 

praktiskt, om det enbart är en känsla fastighetsmäklaren lyckats förmedla eller om det konkret 

är uttryckt i ord. I denna fråga hade vi önskat att det framkommit mer utförliga svar för 

förtydliga denna teorikoppling.  

 

Respondenterna har i tabell 5, Q7 även uttryckt att fastighetsmäklaren visade förståelse för 

försäljningen och kundens önskemål genom att kommunicera med kunden utifrån dennes 
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personlighet. I tidigare forskning finner vi att Sharma & Levy (1995) och Weitz et al. (1986) 

menar att säljarens anpassning efter kundens önskemål och personlighet kallas för 

kundanpassad försäljning. Rent praktiskt betyder detta att säljaren förändrar sitt säljbeteende 

under kommunikationen med kunden för att den ska passa kundens personlighet. Carter 

(2011) beskriver kommunikation efter personlighet som en egenskap hos säljaren vilket 

innebär att denne anpassar mötet och presentationen av tjänster efter kundens önskemål. 

Enligt oss passar Sharma & Levy (1995), Weitz et al. (1986) och Carters (2011) beskrivningar 

av kundanpassad försäljning väl in på respondenternas uttryck för hur fastighetsmäklarna 

visade förståelse för försäljningen och presenterade tjänsten efter kundens önskemål.  

 

Situation  

Intresset för kundens situation menar bland andra Håkansson & Montgomery (2003) vara 

vägen till en framgångsrik kundrelation. Som tabell 5, Q10 visar upplevde alla respondenter 

att fastighetsmäklaren förstod kundens situation och varför denne skulle sälja sin bostad. 

Skillnaden fann vi i stället mellan de olika respondenternas svar hur fastighetsmäklaren visade 

att denne ville få mer kunskap kring kundens situation (tabell 5, Q11). Sju av tio respondenter 

menar att fastighetsmäklaren visade intresse för ytterligare kunskap genom att ställa frågor. 

Tillvägagångssättet att ställa situationsanpassade frågor är en återkommande metod som 

tidigare forskning anser vara effektivt för säljarens möjlighet till att skapa sig en bättre 

förståelse för kundens situation (Weitz et al., 1986 och Ahearne et al., 2007).  

 

Respondent R2 är ensam om att önska att fastighetsmäklaren tydligare skulle visa intresse för 

dennes situation. Enligt respondent R2 ställde fastighetsmäklaren frågor kring situationen, 

men att dessa frågor upplevdes påtvingade och att intresset från fastighetsmäklarens sida då 

inte var genuint. Chen & Jaramillo (2014) tar upp problemet om oäkta engagemang och att 

detta påverkar kundens upplevelse av säljaren negativt. I enlighet med Chen & Jaramillos 

(2014)  beskrivning hur ett oäkta bemötande påverkar kundens upplevelse, har i denna studie 

respondent 2 uttryckt sin negativa känsla gällande denna situation.  

 

Respondent R4, R6, R7 och R9 anser att fastighetsmäklaren presenterade olika lösningar 

vilket visade på ett genuint intresse för mer kunskap om kundens situation. Wilder et al. 

(2014) presenterar fördelarna med kundanpassade lösningar och att de väger tyngre än den 

tillfälligt ökade kostnaden det skapar. Kundanpassade lösningar har enligt Wilder et al (2014) 
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och Leischnig & Kasper-Brauer (2015) ökat det finansiella resultatet på grund av allt fler 

tillfredsställda kunder och varaktiga kundrelationer.   

 

Problemlösning  

Fastighetsmäklaren vilket enligt samtliga respondenter var lyhörd anses av Evanschitzky et al. 

(2012) och Parasuraman et al. (1985) kunna nämnas under kategorin ”problemlösande 

säljare”. Sådana säljare har kundens behov i fokus och anser att det är viktigt att förstå kunden 

och bekräfta att de förstår genom att vara lyhörd på vad kunden berättar. Säljaren arbetar 

effektivt med att söka ytterligare information om kundens problem samt vad de värdesätter, 

för att sedan kunna nå fram till en lösning som passar kunden (Evanschitzky et al., 2012).  

 

Spiro & Weitz (1990) och Weitz et al. (1986) påstår i sin forskning vikten av att säljaren kan 

anpassa sig efter kundens vilja och behov i ett kundmöte. Landroguez (2013) uttrycker i sin 

forskning att säljarens egenskaper är en väsentlig och central del i kundmötet. I vår studie 

menar sex av tio respondenter att de upplevde att fastighetsmäklaren mötte deras behov och 

att de där igenom uppfattade att fastighetsmäklaren verkligen förstod vad de berättade.  

 

I vår undersökning har flera respondenter angett att fastighetsmäklarens kroppsspråk som 

exempelvis nickningar bekräftade att denne förstod vad kunden berättade. Utifrån denna 

information hade fastighetsmäklaren möjlighet att lösa det korrekta problemet enligt våra 

respondenter.  Vi har däremot inte funnit någon teorikoppling som anser att säljaren uppvisar 

förståelse genom kroppsspråket. 

5.2 Affektiv empati 

Enligt Wieseke et al. (2012) och Comer & Drollinger (1999) anses den affektiva empatin vara 

mer komplicerad än den kognitiva empatin. Affektiv empati beskrivs som förståelse för 

känslor, "empatisk oro" det vill säga oro för kundens välbefinnande. Utöver detta berör 

affektiv empati kommunikation samt noggrant lyssnande med omtanke. Comer & Drollinger 

(1999) menar att affektiv empati rör de interna känslor, genom dessa kommer säljaren åt 

förståelse för kundens känslor. 
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Känslor 

Samtliga som svarat "ja" på frågan om fastighetsmäklaren hade förståelse för deras känslor, 

uttrycker även att fastighetsmäklaren visade förståelse genom att agera tillmötesgående. Detta 

svar tyder enligt oss på att egenskapen att vara tillmötesgående antingen är lätt att uppfatta 

eller så är detta en eftertraktad faktor, vilken är av stor betydelse för flera kunder i den här 

typen av möten. Vi tror att kunden uppskattar en fastighetsmäklare som är tillmötesgående, 

där av är detta något som alla respondenter tydligt minns om fastighetsmäklare uppfyllde eller 

ej. Däremot har vi inte funnit stöd för denna teori i tidigare forskning. Vad som närmast kan 

påminna om egenskapen att vara tillmötesgående och som vi funnit i tidigare forskning är 

Plouffe et al. (2009) och Ahearnes et al. (2007) påstående att säljare bör visa sin kund både 

hjälpsamhet och villighet i kundmötet. Dessutom anser Drollinger & Comer (2012) att det 

inte är förrän när säljaren förstår kundens känslor denne är redo att bemöta kunden och 

presentera sin tjänst på ett sätt som kunden är fullt mottaglig för. 

 

Vi finner det intressant att det finns ett gemensamt mönster i svaret om att fastighetsmäklaren 

visade förståelse för kundens känslor, i samband med den spridda skillnaden av svar i tabell 5, 

Q5 "Hur upplevde du att fastighetsmäklaren hade förståelse för dina känslor?" Svaren har 

delats upp under tre nyckelkategorier enligt följande: Medveten om mina problem, personlig 

kontakt och involverade mig genom att låta mig prata till punkt. Samtliga svar har kunnat 

kategoriseras under någon av dessa. Vi finner det intressant hur samma grundkänsla kan nås 

på genom olika sätt. Svaren är jämt spridda över dessa tre kategorier, vi kan därför inte med 

säkerhet fastslå vilket sätt som bör vara det bästa alternativet att agera på. 

 

Välbefinnande 

Håkansson & Montgomery (2003) uttrycker i enlighet med Ahearne et al. (2007) och Plouffe 

et al. (2009) att säljarens intresse för kundens välbefinnande är en spegling av säljarens 

förmåga att visa empati. Där av anses ett kundbemötande präglat av ett genuint intresse för 

kundens välbefinnande leda till förmågan att förmedla empati. I vår studie har åtta av tio 

respondenter besvarat frågan Q8 "Anser du att fastighetsmäklaren var mån om ditt 

välbefinnande?" positivt. Med detta menar vi att fastighetsmäklarna till största del klarat av 

att visa empati för kundens behov genom intresset för välbefinnandet.   
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Fyra respondenter menar att fastighetsmäklaren gav dem stöd och support genom 

försäljningsprocessen. Att stödja sina kunder lyfter Ahearne et al. (2007) och menar att 

säljaren ska erbjuda vägledning, stöd och uppmuntran i kundmötet för att hjälpa kunden att 

hitta en lösning på problemet. Det är även fyra respondenter som upplevde att 

fastighetsmäklaren gav kunden utrymme att vara med och bestämma hur försäljningen skulle 

gå till. Vi tror att fastighetsförmedling innefattar en mer flexibel försäljningsprocess än andra 

typer av försäljning inom tjänstesektorn vilket kan vara anledning till att våra respondenter 

lyft möjligheten att vara delaktig som positiv i sammanhanget. I efterhand ser vi en brist i 

intervjun då vi skulle ha tagit oss tillfälle att fråga på vilket sätt de fick utrymme att 

bestämma, exempelvis om det var vissa delar av försäljningen som de hade möjlighet att 

påverka och vilka.  

 

Kommunikation 

Flertalet tidigare forskare belyser vikten av att säljaren kommunicerar med kundens genom att 

ställa frågor (Snyder et al., 2011, Drollinger & Comer, 2012 och Sharma & Levy, 1995). Det 

var därmed väntat att fyra respondenter uttryckt att ställa frågor i kommunikationen vara ett 

sätt för fastighetsmäklaren att kommunicera med dem. Däremot hade vi förväntat oss att ett 

större antal respondenter skulle påpeka frågorna som en del av kommunikationen. Vi ser 

istället att den personliga kontakten som Lulic & Kling-Wahlby (2004) anser vara viktig var 

det tillvägagångssätt som flest antal respondenter menade att fastighetsmäklaren 

kommunicerade på.  Fastighetsmäklaren var enligt respondenterna duktig på att anpassa 

samtalet efter kunden. Bland annat berättar respondenterna att fastighetsmäklaren visade 

intresse för kundens önskemål. Vilket Chen & Jaramillo (2014) säger vara av stor vikt. De 

menar att säljaren ökar kundnöjdheten genom att anpassa sin kontakt till kunden utifrån 

kundens önskemål. Även Drollinger & Comer (2012)  anser att förmågan att anpassa 

kommunikationen efter kundens önskemål är effektiv för att skapa kundnöjdhet.  

 

Lyssna med omtanke  

Stepien & Baernstein (2006), Hojat et al. (2014) och Comer & Drollinger (2012) menar att 

empati innebär en förståelse för hur människor bör bemötas i beroende till olika situationer. 

Något vi finner intressant är hur sex av tio respondenter uttrycker att fastighetsmäklaren 

visade att denne lyssnade engagerat genom att ge all sin uppmärksamhet till kunden. Detta då 

vi funnit en koppling till Stepien & Baernstein (2006), Hojat et al. (2014) och Comer & 
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Drollinger (2012) som menar att empati förmedlas genom att uppmärksamma kunden och 

lyssna noggrant för att identifiera kundens åsikt. För att få förståelse för vad kunden berättar 

bör fastighetsmäklaren lyssna engagerat genom individuell uppmärksamhet och god 

kommunikation med kunden genom anpassat bemötande (Evanschitzky et al., 2012).  

 

Två av respondenterna ansåg att fastighetsmäklaren visade engagerat lyssnande genom att 

vara lugn.  Vi har inte funnit någon tidigare forskning som pekar på att ett lugnt bemötande av 

kunden visar på engagerat lyssnande. Därför anser vi denna nya observation mycket intressant 

och ett möjligt bidrag till forskningsämnet affektiv-empati.  

 

Två andra respondenter uttrycker att fastighetsmäklaren enligt deras uppfattning inte lyssnade 

engagerat. Under intervjun berättar respondent R2 att "Enligt mig lyssnade fastighetsmäklaren 

på mig, men inte särskilt engagerat. Jag tror att hon lyssnade för att sedan kunna utföra sitt 

jobb. Men inte så mycket mer än så." Vår tolkning av respondent R2 och dennes uppfattning 

av fastighetsmäklarens brist på engagerat lyssnade kan bero på att R2 inte värdesatte ett 

engagerat lyssnande. För djupare förståelse av denne respondents svar skulle vi i denna 

situation ställt följdfrågor som "Anser du det viktigt att fastighetsmäklaren lyssnar engagerat, 

om ej, varför?" Det hade kunnat ge oss en bättre förståelse för kopplingen mellan samtliga 

svar i tabellen och den uppnådda kundnöjdheten i fråga Q22, mönster 3:1 hade varit enklare 

att tyda.  

 

Kundnöjdhet 

Trots att R2 genomgående varit den respondent med flest negativa svar anser den sig vara 

nöjd med fastighetsmäklarens arbete. Däremot visar Q22, frågan gällande kundnöjdhet att 

respondent R3 ej var nöjd med arbetet. Något vi tror kan vara orsaken till dessa två oväntade 

svar är att fastighetsmäklaren trots allt lyckats möta vad som verkligen var av vikt för dennes 

kund. Respondent R2 som svarat negativt på om fastighetsmäklaren förstod dennes känslor 

och om fastighetsmäklare lyssnat engagerat samt varit mån om dennes välbefinnande kan 

alltså ha lagt sin vikt på andra egenskaper och kategorier som vi inte ställt frågor om. Vi tror 

att fastighetsmäklare mött kundens förväntningar på rätt sätt och därigenom skapat 

kundnöjdhet för R2.  
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Frågorna vilka är framtagna utifrån tidigare forskning och som vi ville undersöka och se om 

de skapar affektiv och kognitiv empati leder till kundnöjdhet, kan alltså vara av mindre 

betydelse för respondent R2. Respondent R3 kan ha samma uppfattning, frågorna vi ställt 

kring fastighetsmäklarens förmåga att visa empati och förståelse har uppfattats på ett positivt 

sätt för respondenten. Dock tror vi att respondent R3 värdesätter andra egenskaper, var på 

kundnöjdheten inte blivit uppfylld. Sammanfattningsvis har vi inte ställt de rätta frågorna för 

att nå fram till om fastighetsmäklaren förmedlat empati och förståelse, alternativt har andra 

variabler som vi ej tagit hänsyn till varit av prioritet och vikt för att skapa kundnöjdhet hos 

just dessa två respondenter.  

5.3 Slutsats av analys  

Empirin har i efterhand visat sig kunna tolkas och uppfattats skiljaktigt av de olika 

respondenterna. Ett exempel på denna observation är fråga Q19. "På vilket sätt visade 

fastighetsmäklaren ett engagemang att anpassa sin tjänst efter ditt problem?" Denna frågas 

svar har vi kategoriserat upp i tre olika nyckelord respondenternas svar i intervjun: 

Lättillgänglig, tydlighet av processen samt flexibel efter mina behov. Zeithaml et al. (2001) 

påstår i enlighet med denna reflektion att individer är olika mottagliga för marknadsföring och 

kan nås på ett och annat sätt men inte nödvändigtvis på samma sätt, vilket vår studie visar 

genom att alla respondenter visar att de uppfattat och mottagit just denna kategori på olika 

sätt.  Vilket enligt oss betyder att respondenterna i intervjun är mottaglig för information på 

olika sätt och att Zeithamls et al. (2001) forskning om individuell uppfattning och 

mottaglighet därav kan stämma. I vår tabell (se tabell 5) ser vi flera exempel på hur 

respondenterna använt sig av flera varierande nyckelord för att beskriva deras uppfattning av 

fastighetsmäklarens förmåga att förmedla empati för deras behov.   

 

Då vi ville skapa förståelse för hur kunden uppfattar att fastighetsmäklaren förmedlar affektiv 

respektive kognitiv empati i en säljrelation, utformade vi intervjun utifrån detta. Med vår 

breda teoretiska bakgrund hade vi flera ämnen inom både kognitiv och affektiv empati som vi 

ville undersöka för att försöka skapa oss en djup och tydlig förståelse som möjligt för ämnet. 

Dessutom hade vi inom varje ämne flera frågor som vi ansåg viktiga att ta upp i intervjun. I 

efterhand menar vi att antalet frågor till viss del var för breda och för omfattande för att vi 

inom några kategorier på djupet skulle kunna undersöka hur kognitiv och affektiv empati 

uppfattades från kundens sida.  
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I vår studie har vi funnit brister i analysmetoden well-grounded theory. Vi menar att det är 

svårt att genom nyckelord beskriva den känsla som vi upplevt av respondenten i samband 

med intervjun. Betoningar och ansiktsuttryck är något som vi under intervjun märker av, 

vilket kan förmedla kundens känsla för fastighetsmäklaren är mer eller mindre positiv. Även 

om respondenterna nämner ord i synonymer till andra respondenters svar menar vi alltså att 

tyngden i orden kan skiljas åt och det är detta som enligt oss skapar svårighet att förmedla 

genom analysmetoden well-grounded thoery. 
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6. Slutsats  

Här presenteras en slutsats där vi återkopplar till vår problematik och frågeställning.  Vi 

lyfter fram vårt bidrag till problematiken och våra slutgiltiga antaganden. Vi avslutar vårt 

arbete med att lämna förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med vår undersökning har varit att skapa bättre förståelse för hur en säljare förmedlar 

empati för kunden i en säljrelation. Vi har efter vårt teorikapitel kommit fram till en mer 

specifik forskningsfråga som vi haft som utgångspunkt vidare i vår empiriska undersökning. 

Forskningsfrågan som varit, hur fastighetsmäklaren förmedlar affektiv respektive kognitiv 

empati för kunden i en säljrelation. Vi har även haft avsikten att skapa bättre förståelse för 

vilken påverkan säljförmågan att förmedla affektiv och kognitiv empati har på kundnöjdheten. 

Vår studie har utgått från den teoretiska bakgrund vi presenterat och för att göra det tydligt 

har vi sammanställt tidigare forskares röster i en tabell vilket utgjort en grund för 

intervjufrågor. Således anser vi att vi skapat en god grund för den undersökning vi sedermera 

genomfört.   

 

Vår undersökning har visat att affektiv och kognitiv empati har positiv påverkan på 

kundnöjdheten. Vi ser en positiv nyans i frågorna skapade från teorin vilket visar att kunder 

som upplevt kundnöjdhet även anser att fastighetsmäklaren har förmedlat empati och 

förståelse. Detta blev i vår undersökning en bekräftelse på ett väntat samband vi funnit i 

teoriavsnittet (kap 3.3.1, figur 1) 

 

Vi har i vår studie funnit att våra respondenter i flertalet svar angett att det finns flera 

förmågor de värdesätter i kommunikationen med fastighetsmäklaren för att denne ska kunna 

förmedla förståelse och empati. I enlighet med Zeithaml et al. (2001) drar vi slutsatsen att 

kunderna värderar olika typer av egenskaper i företagets tjänstemarknadsföring. Det står klart 

genom att respondenterna i undersökningen värdesatte och uppfattade kategorierna olika, och 

att det fanns spridda åsikter om hur fastighetsmäklaren exempelvis visade förståelse för 

kundens perspektiv, vilket var en av frågorna.  

 

Vi ser en genomgående positiv nyans i hur våra respondenter uppfattat och värdesatt den 

affektiva och kognitiva empatins påverkan på relationen mellan fastighetsmäklare och kund.  
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6.2 Bidrag  

Vår problematisering är baserad på tidigare forskning och dess vetenskapliga grund, utifrån 

denna presenteras syftet vilket är att få bättre förståelse för hur en säljare förmedlar empati för 

kunden i en säljrelation. Vi anser oss uppnått studiens syfte och därmed skapat en bättre 

förståelse för hur en säljare förmedlar empati för kunden i en säljrelation.  

 

I studien har vi redogjort för mönster och nyanser från vår empiriska undersökning samt 

presenterat en analys av respondenternas svar. Vi har även diskuterat kopplingen mellan den 

tidigare teori vi funnit och den empiri vi redogjort för. Genom vårt arbete har vi funnit 

konkreta förmågor vilka kunder värdesätter som förmågor hos en fastighetsmäklare för att 

kunden ska vara mottaglig för kognitiv och affektiv empati. Det framgår i vår studie och dess 

teoretiska och empiriska grund hur säljaren konkret gör för att förmedla affektiv och kognitiv 

empati i interaktionen med sin kund.  

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidrag vår studie tillför den tidigare forskningen är vilka förmågor kunder anser 

att fastighetsmäklarna bör besitta. Vi anser även att det praktiska bidraget innefattar ett 

förtydligande av hur en fastighetsmäklare använder affektiv och kognitiv empati i en 

säljrelation att hur det påverkar kundnöjdheten. De förmågor vi funnit utifrån vår empiriska 

undersökning påverkar säljtekniken och säljarens utförande, vilket fastighetsmäklare kan 

använda sig av i säljrelationer. Dessa förmågor är att skapa personlig kontakt, ställa frågor, 

lyssna och visa engagemang för kundens specifika önskemål och behov. Det har även visat 

sig att förmågan att visa förståelse och empati framgår genom att fastighetsmäklaren visat ett 

allmänt stort intresse för kunden och värderat kundens åsikter i interaktionen mellan dem 

båda.  Vårt bidrag kan därför verka som ett konkret verktyg för hur denna typ av säljteknik 

används och ökar förståelsen för säljsituationen.  

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

De teorier vi i tidigare forskning funnit anser vi i vårt arbete testat och undersökt. Det 

teoretiska samband vi funnit mellan förmågan att förmedla empati och kundnöjdheten anser vi 

bekräftar Chen & Jaramillo (2014) och Wilder, Collier & Barnes (2014) forskning som 

uttrycker att säljarens förståelse för kunden många gånger är avgörande i målet att uppnå 
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maximal kundnöjdhet. Vår egen figur (figur 1) vilken är presenterad i kap 3.3.1 är skapad för 

att förtydliga det teoretiska samband vi menar att vi har bekräftat gällande kopplingen mellan 

förmågan att förmedla empati och vilken påverkan det har på kundnöjdheten. Den bekräftelse 

vi funnit och förtydligat anser vi utgöra ett teoretiskt bidrag.  

6.1 Förslag till framtida forskning  

Som vi tidigare nämnt har vi funnit den affektiva och kognitiva empatin och dess påverkan 

positiv på relationen mellan säljare och kund. Vi har även konstaterat att de olika kategorierna 

inom affektiv och kognitiv empati påverkar respondenterna olika, i vissa fall mer eller mindre. 

Därför anser vi att det skulle vara intressant att vidare undersöka de olika kategoriernas 

påverkan beroende på personlighetstyp och situation. Med det menar vi att undersökningen 

hade kunnat vara mer omfattande om vi tagit hänsyn till fler variabler, exempelvis ålder, kön, 

personlighetstyp eller situation. Den typen av undersökning anser vi vara ett förslag till vidare 

forskning.  

 

Under den teoretiska genomgång vi gjort har vi funnit att säljarens roll som fastighetsmäklare 

inte utgörs av ett brett forskningsämne. Därför anser vi att det är ett så kallat ”forsknings-gap” 

som går att täcka och vidare undersöka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

7. Referenser 

Ahearne, M., Jelinek, R., & Jones, E. (2007). Examining the effect of salesperson service 

behavior in a competitive context. Retrieved from 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.368.2789&rep=rep1&type=

pdf 

Alvesson, M. (1993). Organizations as Rhetoric: Knowledge-Intensive Firms and the Struggle 

with Ambiguity. Journal of Management Studies, 30(6), 997–1015. 

http://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1993.tb00476.x 

Benjamin, J. D., Jud, G. D., & Sirmans, G. S. (n.d.). W hat D o W e K now A bout R eal E 

state B rokerage? Retrieved from 

http://www.researchgate.net/profile/G_Sirmans/publication/5142116_What_Do_We_

Know_About_Real_Estate_Brokerage/links/0fcfd508ff026051e8000000.pdf 

Bryman, A. & Bell, E. (2012). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (1. uppl.) Malmö: 

Liber ekonomi. 

Carter, T., Ejara, D., Reis, C., & Carter, W. (2011). Customer Challenges in Times of Global 

Risk and Uncertainty. THE ECONOMIC GEOGRAPHY OF GLOBALIZATION, 39. 

Chen, C.-C., & Jaramillo, F. (2014). The double-edged effects of emotional intelligence on 

the adaptive selling–salesperson-owned loyalty relationship. Journal of Personal 

Selling & Sales Management, 34(1), 33–50. 

http://doi.org/10.1080/08853134.2013.870183 

Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2011). Designing and conducting mixed methods research. 

Thousand Oaks, CA: Sage. Retrieved from http://sripatum-

review.spu.ac.th/doc/51_31-07-2014_11-50-41.pdf 

Comer, L. B., & Drollinger, T. (1999). Active Empathetic Listening and Selling Success: A 

Conceptual Framework. Journal of Personal Selling & Sales Management, 19(1), 15–

29. http://doi.org/10.1080/08853134.1999.10754156 

Davis, C. M. (1990). What Is Empathy, and Can Empathy Be Taught? Physical Therapy, 

70(11), 707–711. 

Drollinger, T., & Comer, L. B. (2012). Salesperson’s listening ability as an antecedent to 

relationship selling. Journal of Business & Industrial Marketing, 28(1), 50–59. 



 

58 

Guangping Wang, & Netemeyer, R. G. (2002). The Effects of Job Autonomy, Customer 

Demandingness, and Trait Competitiveness on Salesperson Learning, Self-Efficacy, 

and Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3), 217–228. 

Guba, E. G., Lincoln, Y. S., & others. (1994). Competing paradigms in qualitative research. 

Handbook of Qualitative Research, 2(163-194). Retrieved from 

http://www.gdufs.biz/10-guba_lincoln_94.pdf 

Håkansson, J. ( 1 ), & Montgomery, H. ( 2 ). (2003). Empathy as an interpersonal 

phenomenon. Journal of Social and Personal Relationships, 20(3), 267–284. 

http://doi.org/10.1177/0265407503020003001 

Harris, E. G., Mowen, J. C., & Brown, T. J. (2005). Re-examining Salesperson Goal 

Orientations: Personality Influencers, Customer Orientation, and Work Satisfaction. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 33(1), 19–35. 

http://doi.org/10.1177/0092070304267927 

Heiner Evanschitzky, Arun Sharma, & Catja Prykop. (2012). The role of the sales employee 

in securing customer satisfaction. European Journal of Marketing, 46(3/4), 489–508. 

http://doi.org/10.1108/03090561211202576 

Hojat, M., Gonnella, J. S., Nasca, T. J., Mangione, S., Vergare, M., & Magee, M. (2014). 

Physician empathy: definition, components, measurement, and relationship to gender 

and specialty. Retrieved from 

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.159.9.1563 

KOTLER, P., & LEVY, S. J. (n.d.). Broadening the Concept of Marketing. Retrieved from 

http://sis.ashesi.edu.gh/courseware/cms/file.php/57/aaLIBRARY/Branding/Kotler_-

_Broadening_the_concept_of_mktg.pdf 

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. (3., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Leischnig, A., & Kasper-Brauer, K. (2015). Employee Adaptive Behavior in Service 

Enactments. Journal of Business Research, 68(2), 273–280. 

http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.07.008 

Locander, D. A., Mulki, J. P., & Weinberg, F. J. (2014). How Do Salespeople Make 

Decisions? The Role of Emotions and Deliberation on Adaptive Selling, and the 

Moderating Role of Intuition. Psychology & Marketing, 31(6), 387–403. 

http://doi.org/10.1002/mar.20702 



 

59 

McLellan, E., MacQueen, K. M., & Neidig, J. L. (2003). Beyond the Qualitative Interview: 

Data Preparation and Transcription. Field Methods, 15(1), 63. 

Melin, M. (2012). Fastighetsmäklarlagen: en kommentar. (3., [rev.] uppl.) Stockholm: 

Norstedts juridik. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 

quality and its implications for future research. The Journal of Marketing, 41–50. 

Pettijohn, C. E., Pettijohn, L. S., Keillor, B. D., & Taylor, A. J. (2011). Adaptive Selling And 

Sales Performance: An Empirical Examination. Journal of Applied Business Research 

(JABR), 16(1). Retrieved from 

http://new.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JABR/article/view/2031 

Philipson, S. (2013). Pattern-finding in qualitative data: a 17 steps procedure of making data 

analyzable. In the 6th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. 

Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation, 

Estoril, 23-24 september 2013. (pp. 1804–1820). EuroMed Press. Retrieved from 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:676832 

Plouffe, C. R., Hulland, J., & Wachner, T. (2009). Customer-directed selling behaviors and 

performance: a comparison of existing perspectives. Retrieved from 

https://datapro.fiu.edu/campusedge/files/articles/plouffec1736.pdf 

Poland, B. ( 1 ), & Pederson, A. ( 2 ). (1998). Reading between the lines: Interpreting silences 

in qualitative research. Qualitative Inquiry, 4(2), 293–312. 

http://doi.org/10.1177/107780049800400209 

Pryor, S., & Malshe, A. (n.d.). Listening, Empathy, and Sales Effectiveness. Keller Center 

Research Report. Retrieved from http://www.avinashmalshe.com/wp-

content/uploads/2014/12/Listening_Keller.pdf 

Puccinelli, N. M., Goodstein, R. C., Grewal, D., Price, R., Raghubir, P., & Stewart, D. (2009). 

Customer Experience Management in Retailing: Understanding the Buying Process. 

Journal of Retailing, 85, 15–30. http://doi.org/10.1016/j.jretai.2008.11.003 

Román, S., & Iacobucci, D. (2010). Antecedents and consequences of adaptive selling 

confidence and behavior: A dyadic analysis of salespeople and their customers. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 38(3), 363–382. 

http://doi.org/10.1007/s11747-009-0166-9 

Sharma, A., & Levy, M. (1995). Categorization of customers by retail salespeople. Journal of 

Retailing, 71(1), 71–81. http://doi.org/10.1016/0022-4359(95)90013-6 



 

60 

Silvia Martelo Landroguez, Carmen Barroso Castro, & Gabriel Cepeda‐ Carrión. (2013). 

Developing an integrated vision of customer value. Journal of Services Marketing, 

27(3), 234–244. http://doi.org/10.1108/08876041311330726 

Simintiras, A. C., Ifie, K., Watkins, A., & Georgakas, K. (2013). Antecedents of adaptive 

selling among retail salespeople: A multilevel analysis. Journal of Retailing and 

Consumer Services, 20(4), 419–428. http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.04.004 

Smith, A. (2006). Cognitive Empathy and Emotional Empathy in Human Behavior and 

Evolution. Psychological Record, 56(1), 3. 

Snyder, J. L., Claffey, G. F., & Cistulli, M. D. (2011). How similar are real estate agents and 

human-service workers? A study of real estate agents’ responses to distressed clients. 

Journal of Business Communication, 48(3), 300–318. 

 Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod. (2., [kompletterade och utvidgade] uppl.) Malmö: Liber. 

Spiro, R. L., & Weitz, B. A. (1990). Adaptive selling: Conceptualization, measurement, and 

nomological validity. Journal of Marketing Research, 61–69. 

Stepien, K. A., & Baernstein, A. (2006a). Educating for Empathy. Journal of General Internal 

Medicine, 21(5), 524–530. http://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00443.x 

Stepien, K. A., & Baernstein, A. (2006b). Educating for empathy. Journal of General Internal 

Medicine, 21(5), 524–530. 

Stock, R. m. ( 1, 3 ), & Hoyer, W. d. ( 2, 4,5 ). (2005). An attitude-behavior model of 

salespeople’s customer orientation. Journal of the Academy of Marketing Science, 

33(4), 536–552. http://doi.org/10.1177/0092070305276368 

 Strauss, A.L. & Corbin, J. (1994). Basics of qualitative research: grounded theory 

procedures and techniques. Newbury Park, Calif.: Sage. 

Sujan, H., Weitz, B. A., & Kumar, N. (1994). Learning orientation, working smart, and 

effective selling. The Journal of Marketing, 39–52. 

Sverlinger, P. O. (2000). Managing knowledge in professional service organisations. 

Technical Consultants Serving the Construction Industry, Chalmers Reproservice, 

Gothenburg, Sweden. Retrieved from 

http://www.bidigital.com/papers/bi/Knowledge_Management_Avhandling_2000.pdf 

Weitz, B. A., & Bradford, K. D. (1999). Personal selling and sales management: A 

relationship marketing perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 

27(2), 241–254. 



 

61 

Weitz, B. A., Sujan, H., & Sujan, M. (1986). Knowledge, motivation, and adaptive behavior: 

A framework for improving selling effectiveness. The Journal of Marketing, 174–191. 

Wieseke, J., Geigenmuller, A., & Kraus, F. (2012). On the Role of Empathy in Customer-

Employee Interactions. Journal of Service Research, 15(3), 316–331. 

http://doi.org/10.1177/1094670512439743 

Wilder, K. M., Collier, J. E., & Barnes, D. C. (2014). Tailoring to Customers’ Needs 

Understanding How to Promote an Adaptive Service Experience With Frontline 

Employees. Journal of Service Research, 1094670514530043. 

Zeithaml, V. A., Rust, R. T., & Lemon, K. N. (2001). The customer pyramid: creating and 

serving profitable customers. California Management Review, 43(4), 118–142. 

 

  



 

62 

8. Bilagor  

 

 Respondenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Q1. Tycker du att 

fastighetsmäklaren förstod 

dina tankar? Kognitiv 

Ja           

Q2. Hur visade 

fastighetsmäklaren att denne 

förstod dina tankar kring 

försäljningen? 

 

Kognitiv 

Lyssnade           

Bekräftade genom 

kunskap 

          

Repeterade vad jag 

sa 

          

Q3. Anser du att 

fastighetsmäklaren hade 

förståelse för dina känslor? 

Affektiv 

Ja 

 

          

 

Nej 

          

Q4. Hur anser du att 

fastighetsmäklaren anpassade 

sig efter dina känslor?  

 

Affektiv 

Tillmötesgående 

 

          

Beaktade mina 

känslor 

          

Q5. Hur upplevde du att 

fastighetsmäklaren hade 

förståelse för dina känslor? 

 

Affektiv 

Medveten om mina 

problem  

 

          

Personlig kontakt           

Involverade mig, 

genom att låta mig 

prata till punkt.  

          

Q6. Upplevde du att 

fastighetsmäklaren förstod 

Ja           
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din syn på försäljningen? 

Kognitiv 

Q7. Kan du berätta hur 

fastighetsmäklaren visade att 

den förstod försäljningen och 

dina önskemål utifrån ditt 

perspektiv? 

 

Kognitiv 

Såg till mina 

intressen 

          

Kommunicerade 

efter min 

personlighet  

          

Q8. Anser du att 

fastighetsmäklaren var mån 

om ditt välbefinnande? 

Affektiv 

Ja            

Nej 

 

          

Q9. Hur var 

fastighetsmäklaren angelägen 

för ditt välbefinnande? 

Affektiv 

Gav mig support 

genom försäljningen 

 

          

Gav mig utrymme 

att vara med och 

bestämma 

          

Upplevde inte 

välbefinnande 

          

Q10. Uppfattade du att 

fastighetsmäklaren förstod 

din situation, exempelvis 

varför du måste sälja? 

Kognitiv 

Ja            

Q11. På vilket sätt visade 

fastighetsmäklaren att denne 

vill få mer kunskap kring din 

situation? 

Önskade mer 

tydlighet 

 

          

Ställde frågor           
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Kognitiv 

Presenterade olika 

lösningar för mig. 

          

Q12. Anser du att 

fastighetsmäklaren 

kommunicerade på ett sätt 

som var bekvämt för dig? 

Affektiv 

Ja 

 

          

Önskade en mer 

bekväm 

kommunikation 

          

Q13. Upplevde du att det var 

lätt att kommunicera med 

fastighetsmäklaren? Affektiv 

Ja 

 

          

Nej           

Q14. På vilket sätt 

kommunicerade 

fastighetsmäklaren med dig?  

Affektiv 

Ställde frågor 

 

          

Skapade personlig 

kontakt 

          

Q15. Kan du berätta hur du 

anser att fastighetsmäklaren 

anpassade samtalet efter dig? 

 

Affektiv 

Körde på sin egen 

stil 

 

          

Visade intresse för 

mina önskemål 

          

Visade att mina 

åsikter var viktiga   

          

Q16. Tycker du att 

fastighetsmäklaren var lyhörd 

i ert möte? Kognitiv 

Ja  

 

          

Q17. På vilket sätt uppfattade 

du att fastighetsmäklaren 

verkligen förstod vad du 

berättade?  

Kognitiv 

Mötte mitt behov           

Nickade, bekräftade 

vad jag sa 

          

Q18. Upplevde du att 

fastighetsmäklaren var mån 

att hitta en lösning som 

Ja            

Nej           
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passade ditt behov? Kognitiv 

Q19. På vilket sätt visade 

fastighetsmäklaren ett 

engagemang att anpassa sin 

tjänst efter ditt "problem"?  

Kognitiv 

Lättillgänglig 

 

          

Tydlighet av 

processen 

 

          

Flexibel efter mina 

behov 

          

Q20. Upplevde du att 

fastighetsmäklaren lyssnade 

för att få en bättre förståelse 

för vad du kände? Affektiv 

Ja           

Nej           

Q21. På vilket sätt visade 

fastighetsmäklaren att denne 

lyssnade engagerat?    

Affektiv 

Visade ett lugn           

Gav all sin 

uppmärksamhet till 

mig 

          

Upplevde inte att 

fastighetsmäklaren 

lyssnade engagerat 

          

Q22. Anser du dig vara nöjd 

med fastighetsmäklarens 

arbete? Ja eller nej.  

Ja           

Nej           

 


