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Sammanfattning 

Titel: Positiv affekts påverkan på kundens beslutsfattande 

 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

 

Författare: Malin Nunez, Viktoria Tynell 

 

Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge 

 

Datum: 2016 - maj 

 

Syfte: Syftet med den här studien är att förstå hur positiv affekt påverkar kunders 

beslutsfattande avseende val av tjänsteleverantör vid köp av tjänst. Positiv affekt är en känsla 

som avspeglar den utsträckning en person känner sig entusiastisk, aktiv och alert (Watson, 

Clark & Tellegen, 1988). 

 

Metod: I den här studien har vi sökt ökad förståelse kring hur positiv affekt påverkar kunders 

beslutsfattande genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer av tio personer som nyligen 

anlitat en fastighetsmäklare. I dessa intervjuer har några få personers tankar och åsikter 

undersökts på djupet. Analysen är inspirerad av grundad teori och bygger till stor del på vår 

tolkning av inspelad och transkriberad data. Teori kring beslutsfattande vid köp och positiv 

affekt är förvisso av betydelse för studien, men det är syftet snarare än teorin som styrt 

datainsamling och analys.  

 

Resultat och slutsats: Resultatet av vår undersökning visar att positiv affekt i stor 

utsträckning påverkar beslutsfattandet för kunder vid valet av fastighetsmäklare. Beslutet 

påverkades av flera faktorer men till stor del var det mäklarens personlighet och egenskaper 

som avgjorde valet. Det som visade sig vara av störst betydelse var huruvida kunden kände 

personkemi med fastighetsmäklaren. Flera faktorer leder till att personkemi skapas och dessa 

faktorer interagerar för att bilda en helhet. Detta kallar vi för personkemimodellen. Att 

personkemi uppstår tycks till stor del bero på om fastighetsmäklaren har fått kunden att känna 

positiv affekt eller ej. För att skapa positiv affekt bör fastighetsmäklaren vara äkta, trygg, 

hjälpsam, kunnig, jordnära, intresserad och trevlig. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi tror att modellen kring personkemi som tagits fram i den 

här studien kan användas i framtida forskning. Kategorierna som påverkar personkemi skulle 

med fördel kunna testas på nytt för att se om de är giltiga och användbara även i andra 

sammanhang. Vår modell är skapad med konsumentens perspektiv i fokus. Det vore också 

intressant att testa modellen genom att intervjua fastighetsmäklare om intagssituationen. 

Intervjuer skulle också kunna byggas kring vår personkemimodell för att ta reda på om 

fastighetsmäklarna själva anser att den är giltig eller om någon aspekt inte hör hemma samt 

om någon egenskap förbisetts. Modellen kan också testas i kvalitativa och kvantitativa studier 

inom andra försäljningsyrken.  

 

Uppsatsens bidrag: Vårt teoretiska bidrag genom denna studie är att bevisa att positiv affekt 

påverkar människors sätt att tänka, agera och ta beslut i enlighet med befintlig forskning. 

Insikt och medvetenhet kring hur positiva känslor påverkar oss är en stor fördel för säljare. 

Genom att som säljare bete sig på ett sätt som skapar positiv affekt hos kunden skapas vad 

som i dagligt tal kallas för personkemi, vilket markant ökar chansen för att bli anlitad. Vi 



 

 

 

hoppas att denna förståelse kring känslors inverkan kan hjälpa andra säljare att bli mer 

medvetna om vad som påverkar interaktionen mellan kunden och säljaren. 

 

Nyckelord: Beslutsfattande, positiv affekt, tjänsteförsäljning, fastighetsmäklare 
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Purpose: The purpose of this study is to understand how positive affect influences customer 

decision-making regarding buying a service. Positive affect is a feeling that reflects the extent 

a person feels enthusiastic, active and alert (Watson, Clark & Tellegen, 1988). 

Method: In this study, we sought a better understanding of how positive affect influence 

customers' decision-making by doing qualitative semi-structured interviews with ten people 

who recently hired a realtor. In these interviews, the thoughts and opinions of a small number 

of people are examined in depth. The analysis is inspired by grounded theory and is largely 

based on our interpretation of recorded and transcribed data. Theory of consumer decision 

making and positive affect are of importance for the study, but it is the purpose rather than 

theory that has guided collection of data and analysis. 

 

Results and Conclusion: The results of our study show that positive affect greatly influences 

customer decision making regarding the choice of realtors. The decision was influenced by 

several factors, but largely it was the realtors’ personality and characteristics that affected the 

decision. It turned out to be of great importance whether the customer felt personal chemistry 

with the real estate agent or not. Several factors lead to creating personal chemistry and these 

factors interact to form a whole. We call this the personal chemistry model. It seems that 

personal chemistry occurring depends largely on whether the real estate agent makes the 

customer feel positive affect or not. To create positive affect the real estate agent should be 

genuine, safe, helpful, knowledgeable, down to earth, interested and friendly. 

 

Suggestions for future research: We believe that the model on personal chemistry 

developed in this study can be used in future research. The categories that affect the personal 

chemistry could conveniently be tested again to see if they are valid and useful in other 

contexts. Our model is created with the consumer's perspective in mind. It would also be 

interesting to test the model by interviewing realtors in the same matter. Interviews could also 

be built around our personal chemistry model to find out if real estate brokers themselves 

think that it is valid or if certain aspects do not belong and whether any trait has been 

overlooked. The model can also be tested in qualitative and quantitative studies regarding 

other sales professions. 

 

Contribution of the thesis: The theoretical contributions through this study is to confirm that 

positive affect influence the way people think, act and make decisions in accordance with 

existing research. Insight and awareness on how positive emotions affect us is a great 

advantage for sellers. As a seller, behaving in a way that creates customer positive affect, 

creates what is colloquially called personal chemistry. This significantly increases the chance 



 

 

 

of being hired. We hope that understanding the impact of emotions may help sales personnel 

to be more aware of what affects the interaction between the customer and the seller. 

Keywords: decision making, positive affect, service sales, real estate agent  
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 

Den ekonomiska utvecklingen har gått från att ha bestått främst av tillverkning till att idag till 

stor del vara baserad på service (Anderson, 2006).  Det finns stora skillnader mellan att sälja 

tjänster och att sälja varor (Johnson, Dotson & Dunlap, 1988; Gradrey, 2000). Inom företag 

som sysslar med tillverkning ligger produkters kvalité i fokus gällande kundnöjdhet och 

framgång. Inom tjänstesektorn är det istället kundens uppfattning av servicen som är den 

viktigaste framgångsfaktorn. Den mänskliga aspekten är viktig och en säljare blir ur kundens 

perspektiv i praktiken ofta representant för hela företaget (Anderson, 2006). Kunden står i 

fokus när en tjänst ska köpas, men säljaren har en stor roll i att skapa god service och nöjda 

kunder. (Evanschitsky, Sharma & Prykop, 2012).Eftersom tjänsters kvalitet helt beror på den 

som utför servicen är det säljarens beteende som påverkar kundnöjdheten mest. Detta är 

viktigt för serviceföretag eftersom företagens framgångar är beroende av kundnöjdheten 

(Liljander & Mattsson, 2002). För att nå framgång i kundmöten, där målet är att sälja tjänster, 

är det skeende som brukar sammanfattas som positiv affekt en viktig faktor (Isen, 2001). 

Positiv affekt är ett välanvänt begrepp inom psykologin. Det avspeglar och beskriver i vilken 

utsträckning en person känner sig entusiastisk, aktiv och alert, förklarar Watson, Lee och 

Tellegen (1988). Isen (2001) skriver att affekt är synonymt med känslor. Anderson och 

Thompson (2004) menar att affekt handlar om känsloupplevelser som till exempel 

sinnesstämningar, men även mer stabila individuella skillnader i hur vi hanterar och upplever 

känslor och humör samt människors karaktärsdrag. Liljander och Mattsson (2002) beskriver 

affekt som de upplevda känslor som pågår hos en person. Positiva känslor ändrar människors 

tankesätt och positiv affekt vidgar uppmärksamheten, breddar beteenderepertoaren och ökar 

intuitionen och kreativiteten förklarar Fredrickson och Losada (2005). 

Positiv affekt leder i de flesta fall till förbättrad problemlösning och beslutsfattande tack vare 

den ökade effektivitet, kreativitet och flexibilitet som positiva känslor medför. Isen (2001) 

menar att detta inte borde gälla enbart i allmänna situationer utan också beträffande 

konsumenter och deras reaktioner på annonsering, produkter, köpsituationer och 

servicemöten. Säljarens viktigaste uppgift är enligt  Giardini och Frese (2008) att skapa en 

positiv atmosfär. Det förbättrar interaktionen mellan säljare och kund och chanserna för en 

lyckad försäljning ökar. Vidare menar Liljander och Mattsson (2002) att kundens 

sinnesstämning är av stor betydelse inom försäljning av service då den påverkar hur kunden 
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reagerar vid köp eller när service utförs. Vid kundmöten sker en interaktion mellan två parter 

där båda påverkar utgången av mötet. Det finns därför ett stort värde för den säljande parten 

att skapa en bra känsla, men det ligger inte enbart på säljaren att skapa denna goda stämning. 

Enligt Shiv och Fedorikhin (1999) påverkas kunders beslutsfattande av både kognitiva och 

affektiva processer. Kognition är den logiska aspekten av mänskliga beslut och bygger på 

vetande och kunskap (Gray & Braver, 2002). Den känslostyrda, affektiva aspekten av 

beslutsfattande sker relativt automatiskt vilket innebär att affektiva processer är viktigare om 

kunden har begränsad tid eller möjlighet att fatta beslut (Shiv & Fedorikhin, 1999). 

Det ovan beskrivna borde innebära att det är en stor fördel för säljare att försöka påverka sina 

potentiella kunder till att känna ökad positiv affekt. Om en säljare är glad och trevlig kan 

denne således skapa positiva känslor hos motparten vilket i förlängningen leder till att kunden 

beslutar sig för att anlita just den säljaren. Punwatkar och Verghese (2014) menar att säljare 

genom att uppvisa emotionell intelligens, handla etiskt och lyssna aktivt kan få kundens bild 

av säljaren att bli bättre vilket bidrar till fler lyckade försäljningar. Vid försäljning av tjänster 

och service torde effekten vara särskilt stor, i och med att det ofta är säljaren själv som 

kommer att utföra tjänsten som köps (Gadrey, 2000; Liljander & Mattson, 2002). Trots detta 

har forskningens fokus kring kunders beslutsfattande varit att studera kognitiva aspekter 

snarare än känslomässiga (Shiv & Fedorikhin, 1999). I den här studien har vi därför som mål 

att förstå vad en säljare gör som skapar positiv affekt hos kunden och som resulterar i att 

kunden fattar ett köpbeslut.  

Ett forskningsprojekt kring känslor vid ekonomiska beslut pågår för närvarande vid 

Linköpings Universitet av bland annat Daniel Västfjäll, professor i psykologi. Studien 

undersöker de neurobiologiska processer som sker i människors hjärnor vid ekonomiskt 

beslutsfattande. Studien utgår från att människors ekonomiska beslut är mindre rationella än 

forskare tidigare ansett och att känslor och sinnesstämningar är av stor betydelse (Westman 

Svenselius 2011, mars; Plånboken, 2016). Inget är publicerat ännu, men att det finns en 

pågående studie kring detta visar att positiv affekt vid köpbeslut är ett aktuellt och viktigt 

ämne att studera. Denna pågående studie tycks dock bygga på experiment och vi tror att 

kvalitativ datainsamling är ett bra komplement för att förstå individers syn på denna process.  

Enligt oss finns det ett problem med existerande forskning kring beslutsfattande och positiv 

affekt och det är att fenomenen i regel studerats med kvantitativa datainsamlingsmetoder (Isen 

& Means, 1983; Sprotles & Kendall, 1986; Hertwig, Barron, Weber & Erev, 2004; Chang & 
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Pham, 2013). Vi tror att resultaten i denna typ av studier behöver kompletteras och fördjupas 

med hjälp av kvalitativa studier. Liljander och Mattson (2002) håller med om att kvalitativa 

studier av konsumenters beslutsfattande behövs. Det är för oss tydligt att kvalitativa data kan 

bidra med ökad förståelse då både positiv affekt och kunders beslutsfattande känns som 

lämpliga ämnen att undersöka på en djupare nivå med individen i fokus istället för med hjälp 

av ytligare kvantitativa experiment och enkäter. Detta är något vi anser är en brist i den 

aktuella forskningen och vi hoppas med denna studie kunna bidra till en fördjupad förståelse. 

Två studier som inspirerat oss som behandlar köpprocesser med hjälp av djupintervjuer, men 

utan att ta hänsyn till positiv affekt, har gjorts av Koklic och Vida (2009) samt Decrop och 

Snelders (2005).  

Koklic och Vida (2009) studerade med hjälp av djupintervjuer hur människor tänker kring det 

stora beslutet att köpa ett monteringsfärdigt hus. De menar att det trots att forskningen kring 

konsumentbeslutsfattande idag fokuserar mer på psykologiska och sociala processer snarare 

än rationellt beteende så är studier kring undermedvetna processer och behov, mål och 

känslors roll underrepresenterade i forskningen. Decrop och Snelders (2005) har med hjälp av 

djupintervjuer och grundad teori hittat nya kategorier kring semesterbeslutsfattande. De anser 

att beslutsfattande med fördel kan undersökas med kvalitativ metod. Ett liknade 

tillvägagångssätt tror vi är till stor nytta för att bättre förstå hur säljares utövande av positiv 

affekt påverkar kunder av tjänster att fatta ett köpbeslut.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur positiv affekt påverkar kunders beslutsfattande 

avseende val av tjänsteleverantör vid köp av tjänst.  

1.3 Avgränsning 

I studien kommer vi att begränsa oss till att studera varför en bostadssäljare väljer en speciell 

fastighetsmäklare och om dennes beslut har påverkats av positiv affekt. Bostadssäljarna har 

innan beslutet träffat en eller flera fastighetsmäklare, och i vår studie vill vi förstå vad som 

påverkade valet. Detta görs genom att intervjua tio personer som nyligen sålt, eller just nu 

säljer sin bostad med hjälp av fastighetsmäklare. Inom fastighetsmäklaryrket är det brukligt 

att träffa kunden i dennes hem för en värdering av bostaden och en presentation av 

mäklartjänsten (ett så kallat intagsbesök). Därefter väljer kunden om denne vill anlita 

mäklaren eller ej. Fokus i intervjuerna ligger på hur personerna upplevde detta möte i 
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hemmet. Mötet är till viss del en unik situation för fastighetsmäklare, men liknande situationer 

uppstår givetvis för säljare inom andra branscher där komplexa varor eller tjänster säljs.  

Studien är avgränsad i storlek till tio bostadssäljares tankar och åsikter kring valet av 

fastighetsmäklare. Dessa är bosatta i Stockholm, Uppsala och Gävle. Vårt empiriska material 

baseras helt på kundens uppfattning av säljsituationen och vi har därmed valt att inte intervjua 

fastighetsmäklare om samma situation. Vår utgångspunkt är dock att respondenternas svar 

kan vara till stor nytta även ur ett branschperspektiv.  

1.4 Disposition 

I detta inledande kapitel har en bakgrund getts kring vad positiv affekt är och varför vi tror att 

det är relevant att studera kunders beslutsfattande utifrån detta perspektiv. Syftet har 

presenterats och kompletteras av en avgränsning. I kapitel två presenteras relevant teori för att 

besvara syftet. Teorin behandlar inledningsvis kunders beslutsfattande i allmänhet med 

tonvikten på köp av service och tjänster och komplexa köpbeslut. Därefter presenteras positiv 

affekt både som det begrepp det är inom psykologin, varifrån det härstammar, och den 

forskning som finns kring hur positiv affekt påverkar beslutsfattande. Särskilt intressant är 

köpbeslutet. Kapitlet avslutas med en kort summering. Det tredje kapitlet beskriver vilken 

metod vi har använt oss av och vilka för- och nackdelar detta har medfört.  

Kapitel fyra är ett rakt igenom empiriskt kapitel. Här presenterar vi vad som i intervjuer sagts 

kring valet av fastighetsmäklare. För att underlätta för läsaren presenterar vi först 

respondenterna kortfattat och återger därefter vad de berättade om valet av fastighetsmäklare i 

allmänhet. Därefter skapas en struktur där respondenternas svar kategoriserats och redovisas 

under en sammanhållande kärnkategori som vi benämner som personkemi. Personkemi tycks 

uppkomma genom en rad olika beteenden hos mäklaren som orsakar känslor hos 

informanterna. Dessa känslor presenteras i sju underrubriker som var och en står för aspekter 

av fastighetsmäklarens beteende som påverkar kundens intryck av denne, och därmed även 

beslutet att anlita mäklaren för att försälja den egna bostaden. I studien utgår vi från 

analysmetoden grundad teori. Det innebär att detta kapitel kan sägas vara en första del av en 

analysprocess för att skapa teman och kategorier kring ett fenomen, i detta fall hur kundens 

beslutsfattande påverkas av fastighetsmäklarens personlighet och beteende. 

I det femte kapitlet återfinns den delen av analysprocessen där våra funna kategorier jämförs 

med den teoretiska referensram vi tidigare skapat. Här diskuteras mäklarens beteende och 
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respondenternas känslor utifrån tidigare forskning kring positiv affekt och beslutsfattande. I 

slutsatsen, som är uppsatsens sjätte och sista del, presenteras våra viktigaste fynd. 
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2. Teori 

2.1 Service och tjänster 

Unikt för service är att det är en produkt som förgås i samma stund den konsumeras vilket 

också innebär att tjänster inte kan lagras (Gadrey, 2000). Inom service hamnar kunden i fokus, 

men säljaren har en stor roll i att skapa god service och nöjda kunder. Det finns ett intressant 

förhållande mellan säljarens attityd, expertis och karaktär och kundens nöjdhet (Evanschitsky, 

Sharma & Prykop, 2012). Det som är viktigt inom service är kundernas uppfattningar om 

tjänsten istället för kvalitén på produkter som inom tillverkning. Kunden träffar en person 

som blir representant för hela företaget. Därför blir den mänskliga faktorn viktig (Anderson, 

2006). 

Vid köp av en dyrare produkt eller tjänst som till exempel vid de flesta fastighetsköp krävs ett 

högt engagemang då det är en situation med ett komplext beslutsfattande menar Gibler och 

Nelson (2003). Alla konsumenter innehar en unik uppsättning av mentala och känslomässiga 

karaktärsegenskaper som påverkar beslutsfattandet. Dessa egenskaper kan till exempel vara 

personlighet, motivation, attityd, uppfattning och livsstil. En konsument köper en produkt 

eller tjänst som är förenlig med dem själva eller som bidrar till deras ideal. En kunds identitet 

speglas oftast både i deras beslut och i den produkt som inhandlas. Gibler och Nelson (2003) 

förklarar att forskare tror att vissa personer identifierar sig med vissa företag men även i en 

viss typ av person, vilket påverkar deras beslut. 

Att sälja och köpa bostäder är en komplicerad process då den innehåller juridiska dokument 

och lagstadgade krav som kan vara främmande och svåra att förstå för vanliga konsumenter 

menar Stamsø (2014). Enligt författaren väljer de flesta konsumenter att ta hjälp av en 

fastighetsmäklare i dessa situationer. Processen att sälja ett hus för med sig stora kostnader 

och det har medfört stor uppmärksamhet kring fastighetsmäklartjänsten. Det har skett många 

förändringar i branschen de senaste åren på grund av den stora konkurrens som råder vilket 

också har lett till att fler och fler konsumenter väljer att träffa olika fastighetsmäklare innan de 

bestämmer sig för vem de ska anlita. Gibler och Nelson (2003) förklarar att Koklic och Vida 

(2009) menar att genom förståelse för individers beslutsfattande kan det bidra till förbättrade 

förklaringar och förutsägelse i mäklarbranschen. Den här kunskapen möjliggör att 

fastighetsmäklarföretagen på ett bättre sätt kan matcha kundernas önskemål med sina 

erbjudanden och därmed lyckas bättre med försäljningen. 
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2.2 Kunders beslutsfattande 

2.2.1 Ekonomiskt beslutsfattande 

Varje år sker enorma mängder köp och de flesta av oss är konsumenter så gott som dagligen. 

Det är därför inte konstigt att forskningen inom marknadsföring har ett stort intresse av att 

studera konsumtion. En viktig gren inom denna forskning är att fördjupa sig i kunders 

beslutsfattande. Konsumentbeslutsfattande har också varit ett huvudområde inom 

konsumentforskningen (Bettman, Luce & Payne, 1998). Mest studerat inom beslutsfattande 

kring köp är troligtvis hur enskilda individer beter sig (Sproles & Kendall, 1986). 

Under 1970 och 1980-talen utvecklades forskningen kring beslutsfattande i en ny riktning. 

Kahneman och Tversky (1979) vände sig då emot de tidigare använda teorierna om att beslut 

vid riskfyllda situationer fattas utifrån ett nyttoperspektiv. Även Thaler (1980) ansåg att de 

normativa teorier som tidigare använts för att förklara beslutsfattande inte fungerade. En 

normativ modell inom konsumtion beskriver hur en rationell kund typiskt sett ska bete sig, 

men människor är oftast inte rationella såsom dessa modeller förutsätter, vilket gör att  

teorierna inte fungerar i praktiken. Därför fanns ett behov av att utveckla nya modeller som 

tog hänsyn till andra aspekter än bara rationalitet. Tom, Nelson, Srzentic och King (2007) 

poängterar  i linje med detta att kunders beslutsfattande påverkas av omedvetna processer.  

Konsumenter gör ständigt beslut angående val, köp och användning av produkter och service. 

De här besluten är av stor betydelse och intresse, inte bara för konsumenterna själva, men 

också för marknadsförare och beslutsfattare menar Bettman, Johnson och Payne (1991). 

Dessa beslut är ofta svåra då konsumenterna möts av ett stort antal alternativ som ständigt 

ändras på grund av teknologi och press från konkurrenter. Det finns ofta ett stort urval av 

information från olika källor och konsumenten är oftast inte helt säker på hur produkten 

kommer visa sig.  

Då den kommersiella globala integrationen utvecklas på världens marknadsplatser blir 

beslutsfattandet allt mer komplext för konsumenterna menar Lysonski, Durvasula och Zotos 

(1996). Trots alla betydande förändringar i den kommersiella miljön är mycket litet känt om 

beslutsfattandeprocessen för konsumenter. Individens beslutsfattande är en uppgift av 

mångfasetterad natur menar Bettman et al. (1991) och har därför gett upphov till en rad olika 

forskningsfrågor. Det kan till exempel vara hur kunderna utvecklar och använder olika 

strategier för att ta beslut, men även hur olika mängd av tidigare kunskap påverkar 
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konsumentens valprocess. Det är också viktigt att känna till hur kunden anpassar sig efter den 

miljö som denne befinner sig i och hur de kategoriserar produkter. 

Bettman et al. (1991) hävdar också att konsumenter anpassar sig och ändrar sina strategier 

beroende på vilket behov som finns för just det specifika beslutet som de möter. Det finns 

många faktorer som påverkar beslutet och en av dem är hur viktigt valet är för konsumenten. 

Det är stor skillnad mellan att köpa en burk majonnäs och att köpa en bil till exempel. Då man 

handlar majonnäs genomförs köpet på rutin och har väldigt få konsekvenser. Vid köp av något 

dyrare kan beslutet få större konsekvenser och det krävs att konsumenten lägger ner mer 

arbete innan beslutet tas. De letar upp information och många våndas över svåra avvägningar.  

Inom företagsekonomi finns det mycket forskning kring hur rationalitet och risk behandlas 

inom beslutsfattande. Kahneman och Tversky (1979) Tverksy och Kahneman (1992, 1986) 

samt Thaler (1980) menar att människor inte är rationella när det kommer till beslutsfattande. 

Den senare poängterar att  många konsumenter är beredda att betala mer för att slippa ta 

ansvar och friskriva sig från framtida skuldkänslor som kan uppstå, vilket inte är rationellt.  

Konsumenters beslut fattas oftast utifrån kognitiva och/eller affektiva beteenden. Kognitiva 

beteenden innebär att kunden uppskattar, jämför och kombinerar tillgänglig information och 

därefter gör en helhetsbedömning. Affektiva beslut har sin grund i vilka känslor kunden 

upplever inför ett val (Chang & Pham, 2013). 

När vi utsätts för ekonomiskt beslutsfattande sker processer i våra hjärnor. I en 

experimentstudie skannades deltagares hjärnaktivitet vid ett spel om pengar. Studien visar att 

känslomässiga processer i hjärnan ökar när deltagarna avvisade orättvisa erbjudanden i spelet 

(Sanfey, Ritling, Aronson, Nystrom & Cohen, 2003).  

2.2.2 Konsumentbeslut 

En problematik kring beslutsfattande ur marknadsförarens perspektiv är hur mycket 

information som ska finnas tillgänglig för kunden. Kunder behöver information för att kunna 

fatta beslut, men informationen får inte vara överflödig (Ariely, 2000). Viss information kan 

vara viktig för konsumenten, men mycket svår att tillhandahålla, såsom säkerhetsaspekter 

(Bettman et al., 1998).   

I många fall har konsumenten ett stort antal alternativ att välja på  när en vara eller tjänst ska 

inhandlas. Detta gör att det i princip är omöjligt för konsumenten att utvärdera alla 

valmöjligheter på djupet. Därför sker ett köpbeslut ofta i två steg. Först scannar kunden 
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marknaden för den aktuella produkten och väljer ut de mest passande alternativen. Dessa 

alternativ utvärderas sedan mer noggrant och därefter fattas det slutgiltiga köpbeslutet (Häubl 

& Trifts, 2000). Ett stort urval anses ofta vara det bästa, men så är inte alltid fallet. Ett stort 

antal alternativ gör uppgiften att välja mer komplex vilket innebär en svårare process för 

kunden (Chernev, 2003).   

Förkunskap är en viktig aspekt vid konsumentbeslutsfattande. Det är de konsumenter som har 

måttlig förkunskap och erfarenhet som bearbetar beslutsfattande mest. De med lite eller 

mycket kunskap lägger mindre tid och tanke på beslut. Detta kan förklaras av att de med lite 

kunskap inte har förmåga att bearbeta beslut i högre grad än vad som görs. De med mycket 

förkunskap är inte motiverade att bearbeta besluten mer än de redan gör då de har tillräckligt 

med information och erfarenheter sedan tidigare att grunda sina beslut på (Bettman & Park, 

1980).   

Bettman et al. (1998) diskuterar hur kunder förhåller sig till olika aspekter vid ett köp när flera 

aspekter måste vägas in. De menar att goda egenskaper gällande någon aspekt kan 

kompensera sämre egenskaper av en annan aspekt. Hur mycket en aspekt kan kompensera en 

annan varierar dock för olika varor och personer. Få människor låter exempelvis priset på en 

bil helt kompensera att den är farlig att köra. Det finns emellertid konsumenter som vägrar att 

kompromissa gällande säkerheten och därför väljer säkrast möjliga bil oavsett pris. 

En viktig påverkansfaktor när det kommer till köpbeslut är om kunden fått 

rekommendationer, så kallad word-of-mouth, kring varan eller tjänsten. En positiv 

rekommendation från en vän eller en bekant anses ofta som trovärdig och pålitlig information 

eftersom den som lämnat rekommendationen inte har något att vinna på detta (Bansal & 

Voyer, 2000).   

Sprotles och Kendall (1986) har utvecklat ett sätt att kategorisera köpbeslutsstilar. 

Kategoriseringen kallar de för consumer-styles-inventory och den inrymmer åtta olika 

karaktärsdrag hos konsumenter. Forskarna definierar konsumentbeslutsfattandestil som hur en 

kund tar sig an beslutprocessen. De åtta stilarna är perfektionisten som fokuserar på hög 

kvalité, den märkesmedvetna kunden, kunden som lockas av nyheter, kunden som shoppar för 

nöjets skull, den prismedvetna kunden, den impulsiva kunden, kunden som förvirras av det 

stora utbudet och den lojala vanekunden. 

Harrison, Massi och Chalmers (2014) skriver om försäljning i hemmet och det faktum att 

säljaren kommer hem till kunden påverkar säljsituationen och kundens beslutsfattande. Den 
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här typen av försäljning kan ses som påträngande. Författarna menar dock att det är stor 

skillnad mellan så kallad ”dörrknackning” alternativt om kunden bjudit hem säljaren. Genom 

att ha bjudit hem en säljare känner sig kunden mer öppensinnad. Kontexten spelar stor roll då 

de flesta är mer bekväma i sitt hem än i en butik. Säljaren har stor möjlighet att utnyttja 

kundens trygghetskänslor och använda diskreta påtryckningar för att få kunden att fatta ett 

köpbeslut. Harrison et al. (2014) menar liksom många andra forskare att processen att fatta 

beslut till viss del är omedveten.  

2.2.3 Säljares påverkan på kunders beslutsfattande 

Både vid köp av varor och av tjänster är säljarens roll viktig och denne bör anpassa sitt 

beteende gentemot kunden beroende på situationen och kunden. Säljaren bör uppvisa vissa 

egenskaper. De ska exempelvis handla etiskt, vara aktiva lyssnare och ha emotionell 

intelligens. Dessa egenskaper, som ofta kallas för mjuka egenskaper, förbättrar kundens bild 

av säljaren vilket i förlängningen kan leda till lyckad försäljning (Punwatkar & Verghese, 

2014).  Köp av service och tjänster särskiljer sig dock från produktköp i och med att en tjänst 

produceras samtidigt som den konsumeras samt att det i regel är en människa som 

tillhandhåller tjänsten. I och med detta blir beteendet hos de personer som erbjuder service 

mycket viktiga för kunden (Gadrey, 2000, Liljander & Mattson, 2002). 

2.2.4 Kunders beslutsfattande vid stora köp 

Som vi tidigare nämnt har konsumenter i regel en större oro och reflekterar mer kring stora 

köpbeslut än vid små beslut. Vid mindre viktiga beslut, såsom val av frukostflingor, är det 

vanligt att konsumenten tar en risk vid köpet och korrigerar eventuella dåliga beslut nästa 

gång samma typ av produkt ska inhandlas. Vid köp som är dyrare och inte lika rutinartade 

vågar konsumenten inte fatta beslut av ”trial-and-error”-karaktär. Exempel på sådana stora 

beslut är att köpa hus eller bil, att köpa en byggnadsentreprenadtjänst och att investera inför 

pensionen (Bazerman, 2001). Det tycks finnas stora likheter i köpprocessen för olika varor 

som har gemensamt att de är dyra och långsiktiga (Koklic & Vida, 2009).   

Ett stort och viktigt köpbeslut som Koklic och Vida (2009) studerat är valet att köpa ett 

monteringsfärdigt hus. De visar att detta beslut inte kan förklaras enbart med hjälp av 

kognitiva och rationella faktorer. Mycket annat spelar in, såsom beslutsfattarens livssituation, 

känslor, erfarenhet, behov och mål. De menar att dessa faktorer inte får förbises för att kunna 

förstå beslutsfattande kring köp av produkter som kräver stor eftertanke.    
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Det kunder tar störst hänsyn till vid beslutet att köpa ett monteringsfärdigt hus är enligt Koklic 

och Vida (2009) information från företaget som kunden har memorerat samt 

rekommendationer genom word-of-mouth. Isen och Means (1983) visade i sitt experiment 

kring bilköp att positiva känslor inför köpbeslutet resulterade i ett snabbare och mer effektivt 

beslutsfattande. Vid dyra och komplicerade köp kan risken upplevas mycket starkt och i vissa 

fall till och med som en traumatisk känsla. Gemensamt för stora och långsiktiga köp är att de 

är komplexa. Om priset är högt ökar känslan av risk (Chaudhuri, 2002; Koklic & Vida, 2009).   

2.2.5 Känslomässiga köpbeslut 

Det är viktigt att ta hänsyn till psykologiska aspekter, såsom humör och sinnesstämning vid 

analyser av ekonomiska handlingar och beslut (Hermalin & Isen, 2008). Positiv affekt är ett 

välanvänt begrepp inom psykologin som avspeglar och beskriver i vilken utsträckning en 

person känner sig entusiastisk, aktiv och alert (Watson, Clark & Tellegen, 1988).  Positiv 

affekt leder ofta till en förbättrad problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut. 

Personer som påverkas av positiv affekt blir således mer flexibla, innovativa och kreativa. 

Detta gäller när beslutet känns intressant eller viktigt för beslutsfattaren (Isen, 2001, Hermalin 

& Isen, 2008). Om uppgiften känns meningsfull, intressant eller viktig för beslutsfattaren blir 

beslutsfattandeprocessen mer effektiv och genomtänkt om positiv affekt finns (Isen, 2001). 

I en studie av Isen och Means (1983) fick studenter ställa upp i ett experiment där de i en 

fiktiv situation fick välja att köpa en av sex bilar. Beslutet hade flera dimensioner, så 

deltagarna hade ett flertal kriterier att ta i beaktande och köpet var således ett komplicerat 

köpbeslut. Några av deltagarna hade innan köpet ingjutits med positiv affekt genom att ha fått 

beröm för ett lyckat prov om motorkunskaper. Både denna grupp och jämförelsegruppen 

fattade samma köpbeslut, men gruppen som påverkats av positiv affekt fattade beslut 

snabbare och var effektivare när de skulle ta hänsyn till information som fanns att tillgå.  

Det finns också en tidsaspekt att ta hänsyn till. Chang och Pham (2013) menar att affektiva 

känslor påverkar vårt omdöme vid ekonomiskt beslutsfattande mer vid beslut vars följder har 

effekt i nuet eller i en nära framtid jämfört med beslut som får konsekvenser först längre fram. 

I det senare fallet blir beslutsfattaren mer rationell och kan se förbi sina känslor till en högre 

grad.  
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2.3 Positiv affekt 

2.3.1 Definition 

Att finna en definition av positiv affekt har varit svårt då begreppet är så pass välkänt inom 

psykologi att definitioner oftast uteblir. Trots att forskningen om känslor och dess påverkan 

har blomstrat de senaste årtiondena (Brans, Koval, Verduyn, Lim & Kuppens, 2013) finns det 

fortfarande många oklarheter. Några förklaringar kring vad positiv affekt är har dock gått att 

finna och de är snarlika varandra. Isen (2001) beskriver affekt som synonymt med känslor. 

Watson, Clark och Tellegen (1988) förklarar att positiv affekt är en känsla som avspeglar den 

utsträckning en person känner sig entusiastisk, aktiv och alert. En annan definition från Clark, 

Watson och Leeka (1989) är att positiv affekt är de känslor som återspeglar en nivå av 

engagemang med omgivningen, som lycka, glädje, entusiasm och belåtenhet. Anderson och 

Thompson (2004) menar att begreppet affekt handlar om känsloupplevelser som till exempel 

sinnesstämningar men även mer stabila, individuella skillnader i hur vi hanterar och upplever 

känslor och humör samt karaktärsdrag. Liljander och Mattsson (2002) beskriver affekt som de 

upplevda känslor som pågår hos någon. Vi kan av dessa beskrivningar förstå att positiv affekt 

är en känsla som karaktäriseras av positiva egenskaper. 

Ett problem med begreppet positiv affekt är att de flesta vet vad det innebär men att det kan 

vara svårt att sätta fingret på det. För att ha något att utgå ifrån väljer vi att definiera positiv 

affekt som en känsla som avspeglar den utsträckning en person känner sig entusiastisk, aktiv 

och alert i enlighet med Watson, Clark och Tellegen (1988). Författarna har även utvecklat en 

skala för att mäta affekt, PANAS-skalan, som tack vare sin tillförlitlighet och giltighet fått 

stor genomslagskraft bland forskare av affekt. I sin studie kunde de identifiera tio egenskaper 

som visade störst tyngd och valde att ta med dessa i sin skala. Dessa egenskaper var 

uppmärksam, intresserad, alert, glad, entusiastisk, inspirerad, stolt, bestämd, stark och aktiv. 

Skalan tar också hänsyn till negativa känslotillstånd, så kallad negativ affekt.  

En stor mängd empiriska bevis tyder, enligt Yang, Yang, Cebi och Isen (2013), på att positiv 

affekt kan uppkomma genom endast lite humor eller en liten gåva. Isen (1987) förklarar också 

att affekttillstånd, till exempel små positiva händelser i livet, som att hitta en sedel på marken 

eller att få beröm från en kollega, kan påverka både socialt beteende och tankeprocessen hos 

människor. Clark et al. (1989) menar att dessa känslor av positiv affekt kan vara korta, 

långvariga eller stabilare egenskaper. Xing och Sun (2013) menar att personliga egenskaper 

kan generera eller skapa positiv affekt. 
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I litteraturen finns också många exempel på hur positiv affekt påverkar en rad olika faktorer i 

livet. Lyoubomirsky, King och Diener (2005) förklarar att de positiva känslor som positiv 

affekt ger får människor att tänka, känna och agera på ett sätt som främjar engagemang och 

uppbyggandet av relationer och resurser. Isen (1987) menar att personer som blivit påverkade 

av positiv affekt, har visat sig vara mer sociala, samarbetsvilliga och mer hjälpsamma. 

Fredrickson och Losada (2005) tar även upp positiv affekt som ett tillstånd som förbättrar 

kreativiteten, problemlösning, förhandling och beslutsfattande och Ashby, Isen och Turken 

(1999) menar att positiv affekt systematiskt påverkar prestation och andra kognitiva uppgifter.  

Lyubomirksy et al. (2005) menar också att lycka och framgång har ett samband. Framgång 

leder ofta till lycka och lycka föder ofta framgång vilket är en grundtanke kring positiv affekt.  

Negativ affekt är enligt Watson et al. (1988) ett allmänt tillstånd av negativa känslor som 

innefattar en rad olika negativa humörtillstånd av elände och olust. Det kan till exempel vara 

ilska, förakt, avsky och rädsla. Positiv affekt är ett sinnestillstånd som innefattar de motsatta 

känslorna menar Watson et al. (1988). 

2.3.2 Hur positiv affekt fungerar 

Att skratt smittar  är välkänt och att det i sin tur får positiva konsekvenser vilka prids, som 

ringar på vattnet, för omgivningen är heller inget nytt. Denna effekt av positiva känslor får en 

rad olika önskvärda följder (Xing & Sun, 2013). Affekten fungerar enligt Isen (2001) som en 

spiral av positiva följder där högre nivåer av positiv affekt kan leda till framgång inom flera 

områden. Även Lyubomirsky, Diener och King (2005) poängterar att lyckliga människor, de 

som upplever många positiva känslor, är framgångsrika i flera områden i livet. De anser att 

denna affekt påverkar många faktorer såsom vänskap, äktenskap, inkomst, arbetsinsats och 

hälsa.  

Positiva känslor uppstår ofta från små händelser i vardagen, saker som får människor att må 

bättre och att tänka och agera på ett annat sätt. Att få uppskattning av någon, höra en rolig 

historia, få ett gratisprov, lyssna på musik eller att lyckas med något, påverkar i högsta grad 

en persons sociala interaktion och tankesätt (Kahn & Isen, 1993). Det har också visat sig att 

personer som på något sätt utsätts för positiva företeelser i större utsträckning blir mer sociala, 

samarbetsvilliga och hjälpsamma mot sina medmänniskor (Isen, Daubman & Nowicki, 1987).  

Förutom den trevliga känslan, förklarar Fredrickson och Losada (2005), att positiv affekt i sin 

tur för med sig en rad olika fördelar. Anledningen till det är att dessa goda känslor ändrar 
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människors tankesätt. Författarna menar att positiv affekt vidgar människors uppmärksamhet, 

breddar beteenderepertoaren och ökar intuitionen och kreativiteten. 

Positiv affekt gör människor mer flexibla och kreativa när det gäller komplexa 

problemlösningar och beslutsfattande förklarar Isen (2008). Lyubormirsky et al. (2005) menar 

också att positiva stämningar och känslor får folk att tänka, känna och agera på sätt som 

främjar både resursuppbyggande och engagemang. En individ som upplever en positiv 

stämning eller känsla stöter på omständigheter som han eller hon tolkar som önskvärda. 

Positiva känslor betyder att livet går bra, personens mål uppfylls och resurserna är tillräckliga. 

Även Fredrickson (2001) menar att individer som upplever positiv affekt frekvent blir 

framgångsrika. Inte bara för att de trivs med det de gör utan också för att de aktivt bygger upp 

resurser som hjälper dem att handskas med svåra situationer. De här resurserna kan vara 

sociala eller psykologiska, fysiska eller kognitiva. 

2.3.3 Kognition och affekt 

Då affekt speglar de känslomässiga faktorerna i den mänskliga naturen fungerar kognition 

som en motpart som speglar våra tankemönster, vår kunskap och vårt vetande. Även om de 

skulle vara något av motsatser är de enligt Gray och Braver (2002) faktorer som interagerar. 

Den dynamiska interaktionen dem emellan är något som länge har fascinerat bland annat 

psykologer. Känslor och kognition är två viktiga aspekter av det mänskliga mentala livet 

förklarar Gray, Braver och Raichle (2002). De betraktas allmänt som två fristående aspekter 

men är dock samverkande. Det är enligt Isen (2001) allmänt accepterat att affekt regelbundet 

spelar en stor roll i de kognitiva processerna. Hon påpekar också att även mild positiv affekt 

ses som en viktig influens på tänkandet. 

I litteraturen om positiv affekt är kognition ett vanligt förekommande ord där Mackie och 

Worth (1989) samt Gray och Braver (2002) argumenterar för att det finns en specialiserad 

grund av interaktion mellan positiv affekt och kognitiv kontroll. Positiva känslor påverkar vårt 

sätt att tänka och lösa problem. Även Isen et al. (1987), Isen, Daubman och Nowicki (1987) 

samt Ashby, Isen och Turken (1999) har i sina studier reflekterat över kognition och menar att 

de som påverkas av positiv affekt bland annat är bättre på kognitiv organisation. Genom en 

studie har de sett att positiv affekt främjar individers sätt att se relationen mellan faktorer 

jämfört med personer som inte har påverkats. 

Positiva känslor breddar enligt Fredrickson och Joiner (2002) omfattningen av 

uppmärksamhet och kognition, och skapar därmed en uppåtgående spiral mot ökat 
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känslomässigt välbefinnande. Även en liten dos av positiv affekt främjar den kognitiva 

flexibiliteten enligt Dreisbach och Goschke (2004) men det visade sig också att positiv 

affektminskar uthålligheten och skapar koncentrationssvårigheter vilket inte förväntades. 

Dreisbach och Goschke (2004) menar att de studier som gjorts inom positiv affekt och dess 

påverkan på kognitiva processer har fått väldigt varierade resultat. Dock anser de att positiv 

affekt ökar den kognitiva flexibiliteten men på bekostnad av ökad distraktion. 

2.4 Positiv affekt och kunders beslutsfattande 

En säljares viktigaste uppgift är enligt Giardini och Frese (2008) att skapa en positiv atmosfär. 

Den förbättrar interaktionen mellan säljare och chanserna för en lyckad försäljning ökar. 

Många kunder upplever köpsituationen som osäker och det är då en stor fördel om säljaren 

kan lugna kunden innan denne bestämmer sig.  

Luong (2005) anser att kundens sinnesstämning innan mötet spelar stor roll, men säljarens 

känslor kan till viss del överföras till kunden. Det innebär att säljaren kan lyckas få kunden att 

känna tvärtemot vad denne gjorde innan säljtillfället. Giardini och Frese (2008) menar också 

att den ena partens känslor lätt överförs till den andra vilket säljare bör utnyttja. Säljaren kan 

därför med fördel utnyttja positiv affekt för att få kunden att också känna positiva känslor.  

Enligt Isen (2001) förbättrar positiv affekt under de flesta omständigheter förmågan att lösa 

problem och fatta beslut. Detta gäller såväl beslut i största allmänhet som för konsumenters 

beslut kring annonser, produkter, konsumtionssituationer och servicemöten. Om 

beslutsfattandet är viktigt leder positiv affekt till att det är lättare att fatta beslut som är 

systematiska, noggranna och mer effektiva. 

Shiv och Fedorikhin (1999) menar att merparten av tidigare forskningen inom beslutsfattande 

har analyserat den kognitiva aspekten av kunders beslutsfattande, inte den känslomässiga 

aspekten. Vid val mellan fruktsallad eller choklad ger chokladen mer positiv affekt, men 

fruktsalladen är ett bättre beslut ur ett kognitivt perspektiv. Den affektiva aspekten av 

beslutsfattande sker relativt automatiskt. En annan typ av process är mer reflekterande och 

bygger mer på tidigare erfarenheter. Om kunden har begränsat med tid/möjlighet att fatta 

beslut är den affektiva aspekten viktigare.  

2.4.1 Positiv affekt och beslutsfattande 

De flesta kan nog känna igen sig i att vi antagligen inte skulle ta samma beslut när vi är 

lyckliga som när vi är olyckliga. Intresset kring hur affekt påverkar våra beslut har ökat 

förklarar Isen (2001) och det ligger i mångas intresse att få mer förståelse kring hur känslor 
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påverkar individers beslutsfattande och problemlösning. Det finns många studier som 

undersöker detta förklarar Hermalin och Isen (2000) och många av resultaten visar att positiv 

affekt påverkar våra beslut och vårt beteende. Isen (2001) samt Ashby, Isen och Turken 

(1999) har även genom studier fått fram att personer som utsatts för positiv affekt i en 

beslutssituation, jämfört med personer som inte påverkats, snabbare kom till ett beslut. 

Känslornas roll vid beslutsfattande har enligt Katahira, Fujimura, Okanoya och Okada (2011) 

väckt intresse hos många forskare. Relationen mellan beslutsfattande och känslor har på 

senare tid uppmärksammats mer. Katahira et al. (2011) menar att tidigare studier om dessa 

faktorer har utvecklats självständigt och de anser att det känslomässiga tillståndet hos 

beslutsfattaren och det känslomässiga utfallet av beslutet påverkar beslutsfattandet som 

helhet. 

Även Shafir, Simonson och Tversky (1993) diskuterar kring hur positiv affekt påverkar vårt 

beslutsfattande, men även hur argument och skäl påverkar. De menar också att det finns en 

rad olika faktorer som påverkar beslutsfattandet. Det antas att när en person ställs inför ett 

beslut söker och skapar beslutsfattaren ofta skäl för att lösa problemet och rättfärdiga det, 

både för sig själv och för andra. Författarna förklarar att både stora och små beslut kan vara 

svåra på grund av den osäkerhet och de problem som kan uppkomma i och med 

beslutsfattande och att denna osäkerhet har sin grund i att vi inte förrän efteråt, vet vilka 

konsekvenser beslutet vi tagit fått.  

Enligt Hammond, Keeney och Raiffa (1998) har det studerats hur våra hjärnor fungerar i 

beslutssituationer i över ett halvt sekel. De menar att vi använder omedvetna rutiner för att 

kunna hantera komplexiteten som finns i de flesta beslut. De har också hittat en rad brister i 

hur vi tänker när vi tar beslut. Trots det är beslutsfattandet enligt Shafir et al. (1993) ofta ett 

resultat av noga utvärderande av valmöjligheter utifrån vad individen anser är det bästa valet. 

Isen, Nygren och Ashby (1988) förklarar att studier har visat att personer som utsatts för 

positiv affekt och som är i ett relativt optimistiskt tillstånd tenderar att vara självskyddande 

och konservativa när det gäller beslutssituationer. Speciellt där det är fokus på förluster eller 

där det finns en rimlig chans att en verklig förlust kan uppstå. Å andra sidan har det i senare 

studier visats att positiv affekt har en komplex influens på risk och beslut i riskfyllda 

situationer menar Nygren, Isen, Taylor och Dulin (1996). Till exempel har personer i ett 

positivt tillstånd också visat sig göra väsentliga överskattningar på sannolikheten av positiva 

händelser och en underskattning av de negativa. Författarna påpekar att en förklaring till 
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denna skillnad kan vara att personer påverkade av positiv affekt upplever en större vikt av det 

negativa värdet än en person i ett mer neutralt tillstånd. När individer har hamnat i detta 

tillstånd av positiva känslor och lycka finns det enligt Isen (2001) bevis från 

socialpsykologiska studier att de blir mer motiverade att behålla detta tillstånd. Individerna är 

även mer självskyddande och försiktiga i risksituationer. 

Kahn och Isen (1993) har studerat hur positiv affekt påverkar konsumenten och dennes 

beslutsfattande vilket är intressant och viktigt att förstå i många situationer. De konstaterar att 

positiva känslor har stor inverkan på hur konsumenten tänker inför ett val att köpa en produkt 

eller tjänst. Även Tice, Baumeister, Shmueli och Muraven (2007) menar att en dos av positiv 

affekt verkar ha anmärkningsvärd kraft på en individ. Så länge uppgiften är meningsfull, 

intressant eller viktig för beslutsfattaren, gör positiv affekt att beslutsfattandet blir både 

effektivare, noggrannare och snabbare. 

2.4.2 Positiv affekt i kundmötet 

Det blir allt viktigare för företag att öka medvetenheten och förståelsen för de faktorer som 

påverkar kunderna. Isen (2001) förklarar också att det finns mycket att vinna om den anställde 

är nöjd med sin situation då det i sin tur behåller kunderna nöjda. Vid bedömning av vad som 

påverkar kundtillfredsställelse har enligt Tice et al. (2007) faktorer som påverkar kunden 

direkt såväl som säljaren och därefter kundens tillfredsställelse stor påverkan.  

Det finns enligt Isen (2001) resultat som visar att individer som påverkats av positiv affekt har 

ett problemlösande förhållningssätt till interpersonella problem och tvister. Carnevale och 

Isen (1986) menar att individer, genom positiv affekt, på ett mer kreativt sätt löser problem 

men även att lösningen ska kunna vara till fördel för båda parter. I köpsituationen kan både 

säljare och köpare ha nytta av positiv affekt då det bidrar till många fördelaktiga egenskaper, 

till exempel blir vi bättre förhandlare och beslutsfattare. Det har enligt Carnevale och Isen 

(1986) visat sig underlätta i samarbetande förhandlingar, ansikte mot ansikte förhandlingar, 

som sälj och köptillfället är. Detta är ett tillfälle då stor oenighet annars kan uppkomma.  

Andra egenskaper som är relaterade till positiv affekt enligt Lyubomirsky et al. (2005) och är 

fördelaktiga i mötet med kunder är optimism, sällskaplighet och att det inger förtroende. Det 

bidrar även till fysiskt välbefinnande som gör att säljaren utstrålar energi. Lyubomirsky et al. 

(2005) menar att alla de här attributen har något gemensamt och det är att de alla uppmuntrar 

till aktivt deltagande. Positiva känslor skapar en tendens att närma sig andra människor 

snarare än att undvika, vilket är en bra egenskap i säljsammanhang. 
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Isen (2001) tar i sin artikel upp många av dessa fördelaktiga faktorer som positiv affekt 

frambringar för människor. Hon visar även på att hon i sin studie fått fram bevis för att positiv 

affekt ökar problemlösning och beslutsfattande, och att detta i sin tur leder till kognitiv 

bearbetning av information som inte bara är flexibel, innovativ och kreativ, men också 

noggrann och effektiv. De här resultaten visar att konsumentens potentiella reaktioner 

påverkas av annonser, produkter, konsumtionssituationer och servicemöten. 

Intresset för positiv affekt och hur det påverkar oss är av ständigt intresse för forskare men 

även för företag. Att få mer förståelse för hur positiv affekt påverkar det sociala beteendet och 

interaktionen mellan människor är av intresse för många branscher (Isen et al. 1987). Det är 

avgörande i det moderna konkurrenssamhället att kunna ge kunderna den absolut bästa 

servicen och den bästa produkten. Vad som påverkar kundens beslut kan i många fall vara 

avgörande för företagens överlevnad och därför bör det läggas ner tid och energi för att få 

förståelse för vad kunderna vill ha och hur företagen ska kunna erbjuda det. Ett företags 

framgång beror till stor del på kundens tillfredsställelse och därför har de idag börjat fokusera 

på vilka faktorer som påverkar kunden positivt (Evanschitzky, Sharma & Prykop, 2012). 

Enligt den forskning som finns är bevisen entydiga, positiv affekt påverkar individers sätt att 

tänka, deras beteende och beslutsfattande (Isen, 2001). 

Lyubomirsky et al. (2005) tar upp att en säljare i förhandlingsprocessen kan ha mycket nytta 

av positiv affekt, både för egen del och för att kunna påverka kunden, då det har visat sig att 

denna affekt underlättar situationer som dessa. Författarna menar att den positiva affekten 

påverkar kunder i allra högsta grad då det även gör dem mer accepterande. Att befinna sig i 

ett välmående tillstånd främjar också en individs problemlösning förklarar Isen, Daubman och 

Nowicki (1987). Det är ännu en faktor som påverkar oss positivt och som kan vara 

fördelaktigt i en säljsituation. 

Kundtillfredsställelse har varit av intresse för marknadsförare och konsumentforskare i många 

år. Detta intresse drivs delvis enligt Homburg, Koschate och Hoyer (2006) av att 

kundtillfredsställelse kan ha långsiktiga fördelar vilka kan vara lojalitet och ökad lönsamhet. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att förstå vilka faktorer som leder till kundens 

tillfredsställelse. 

2.5 Summering av teorin 

Det är kunden som är i fokus inom service, men säljaren har också en viktig roll och ett stort 

ansvar för att kunden ska bli nöjd (Evanschitsky, Sharma & Prykop, 2012). Det är 
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konsumentens uppfattning som är viktig och då är det av stor betydelse att säljaren är en bra 

representant för företaget som denne företräder (Anderson, 2006). En kunds identitet kan ofta 

speglas i deras beslut och i den produkt som inhandlas (Gibler & Nelson, 2003). 

Konsumentbeslutsfattande är av ständigt intresse inom konsumentforskningen (Bettman, Luce 

& Payne, 1998) men just beslutsfattande av enskilda individer är mest studerat (Sproles & 

Kendall, 1986). 

Intresset för beslutsfattande är inte bara av intresse för konsumenterna själva utan också för 

marknadsförare och beslutsfattare (Bettman et al., 1991). Dessa beslut är ofta svåra då 

konsumenterna många gånger ställs inför flertalet alternativ. Det finns många faktorer som 

påverkar beslutet. Det kan bland annat vara hur viktigt valet är för konsumenten (Bettman et 

al., 1991). Vid köp av en dyrare vara kan konsekvenserna bli större och därför krävs det ofta 

att konsumenten lägger ner mer tid på att leta upp information. 

Thaler (1980) anser att människor inte är rationella när det kommer till beslutsfattande och att 

konsumenter ofta är beredda att betala mer för att slippa ta ansvar och friskriva sig från 

skuldkänslor som kan uppstå. Konsumentens beslut fattas utifrån kognitiva och/eller affektiva 

beteenden. De kognitiva beteendena innebär att kunden uppskattar och jämför och de 

affektiva besluten har sin grund i vilka känslor kunden upplever inför ett val (Chang & Pham, 

2013). Om det finns ett stort urval produkter eller tjänster att välja mellan blir 

beslutsprocessen mer komplex och svår för konsumenten (Chernev, 2003). 

Säljarens roll vid konsumentens beslutsfattande är mycket viktig och säljaren bör visa upp 

mjuka egenskaper som att lyssna aktivt, ha emotionell intelligens och att handla etiskt. På 

detta sätt förbättras kundens bild av säljaren (Punwatkar & Verghese, 2014). Det är även 

viktigt att ta hänsyn till psykologiska aspekter vid beslutsfattande såsom humör och  

sinnesstämning (Hermalin & Isen, 2008).  

Positiv affekt är ett välkänt begrepp inom psykologin som avspeglar i vilken utsträckning en 

person känner sig entusiastisk, alert och aktiv (Watson, Lee & Tellegen, 1988). En annan 

definition är att positiv affekt återspeglar en nivå av engagemang med omgivningen, som 

lycka, glädje och belåtenhet (Clark, Watson & Leeka, 1989). Positiv affekt leder ofta till en 

förbättrad problemlösningsförmåga och att beslut kan fattas snabbare, speciellt när beslutet 

känns intressant eller viktigt (Isen, 2001). 

Enligt Yang, Yang, Cebi och Isen (2013) kan positiv affekt uppkomma genom små händelser 

i livet som att få en gåva, få en komplimang eller att någon berättar en rolig historia. Enligt 
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Isen (1987) blir människor som blivit påverkade av positiv affekt mer sociala, 

samarbetsvilliga och hjälpsamma och enligt Fredrickson och Losada (2005) även bättre på att 

fatta beslut. Lyubomirsky, Diener och King (2005) menar att denna positiva affekt gör 

människor framgångsrika i flera områden i livet, som en positiv spiral. 

Det har funnits ett behov av att kunna mäta affekt och det har gjorts många försök genom åren 

med olika resultat. Den skala som fått mest genomslagskraft är PANAS-skalan som skapades 

av Watson, Clark och Tellegen (1988). Deras skala mäter de underliggande humörfaktorerna 

på ett konsekvent sätt och har därför använts av flera forskare. De tio positiva humörtillstånd 

som utvecklades för att mäta positiv affekt är uppmärksam, intresserad, alert, glad, 

entusiastisk, inspirerad, stolt, bestämd, stark och aktiv. 

Såsom affekt speglar de känslomässiga faktorerna reflekterar kognition vårt tänkande. De ses 

ofta som motsatser men är i allra högsta grad samverkande förklarar Gray och Braver (2002). 

Enligt Isen (2001) är det allmänt känt att affekt påverkar de kognitiva processerna som till 

exempel beslutsfattande. Även i risktagande situationer kan positiv affekt guida individer mot 

ett ökat fokus menar Xing och Sun (2013) och gör dem därmed mer riskmedvetna. 

För företag blir det allt viktigare att få större kunskap och förståelse kring vilka faktorer som 

påverkar kundens beslutsfattande och hur företagen därmed kan ge kunden vad denne vill ha 

menar Isen et al. (1987). Enligt den forskning som finns påverkar positiv affekt individers sätt 

att tänka, deras beteende och beslutsfattande förklarar Isen (2001) och därför är denna 

kunskap av stor vikt för de flesta branscher. 

I köpsituationen har både säljare och köpare nytta av positiv affekt då det bidrar till många 

fördelaktiga egenskaper. Speciellt viktigt kan det vara i möten ansikte mot ansikte så som sälj 

och köptillfället är (Carnevale & Isen, 1986), en situation där det kan vara fördelaktigt att vara 

påläst på positiv affekt. 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsdesign 

Syftet med den här studien är att få ökad förståelse för hur konsumenter väljer att fatta beslut 

kring köpet av en komplex vara, fastighetsmäklartjänsten. Vår ståndpunkt är att förståelse bäst 

fås genom kvalitativa studier där några få personers tankar och åsikter undersöks på djupet. 

Trots att vi anser att intervjuer och deltagande observation är mer givande än kvantitativa 

metoder i de flesta fall kring såväl komplicerade köpbeslut som positiv affekt har vi noterat att 

mycket av forskningen bygger på datainsamling med hjälp kvantitativa experiment. Här såg vi 

således en brist i befintlig forskning där vi kan bidra. Bryman och Bell (2011) förklarar att 

kvalitativa studier fokuserar på individer och deras uppfattningar av den egna verkligheten. 

Det är människors subjektiva erfarenheter som är intressanta (Flick, 2014). Vi inspirerades av 

grundad teori vilket påverkat hela studiens uppbyggnad.  

Vidare har studien ett induktivt förhållningsätt. Det innebär att vi utgår från empiri snarare än 

teori (Bryman & Bell, 2011). Teorin är förvisso av betydelse men det är syftet snarare än 

teorin som styrt datainsamling och analys. Den teoretiska referensramen har främst kommit 

till användning mot slutet av analysen. Charmaz (1996) menar att grundade teoretiska 

metoder förenar forskningsprocessen med den teoretiska utvecklingen. Vi har emellertid 

påverkats till viss del av vår förkunskap och de teorier vi känt till sedan innan, vilket är 

omöjligt att undvika. Induktiva studier är ofta iterativa, vilket innebär att forskaren rör sig 

fram och tillbaka mellan teori och data vilket vi har gjort (Bryman & Bell, 2011). Vi har 

samlat in empiriska data med hjälp av intervjuer och dessa har sedan analyserats. Analysen 

bygger till stor del på vår tolkning av materialet vilket är i linje med vad Bryman och Bell 

(2011) menar är typiskt för kvalitativa studier.  

3.2 Datainsamling 

Denna studies analys är inspirerad av grundad teori. Det innebär enligt Thornberg och 

Charmaz (2014) att datainsamling sker parallellt med analys och att de två stegen därför 

påverkar varandra. Charmaz (1996) menar också att den grundade teorin bidrar till att sudda 

ut de annars ofta fasta gränserna mellan datainsamling och analys av data. Vi har genomfört 

kvalitativa intervjuer som sedan transkriberats och analyserats efterhand.  
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3.2.1 Urval 

Analysen i denna studie inspirerades av grundad teori och därför har vi valt att använda 

urvalsmetoden teoretiskt urval. Teoretiskt urval kombineras i regel med grundad teori 

(Bryman& Bell, 2011) vilket gjorde valet av urvalsmetod naturligt.  

Glaser och Strauss (1967) skriver att teoretiskt urval innebär att selektionen sker parallellt  

med datainsamling och analys. Analysen kommer så småningom börja utveckla nya 

kategorier eller teorier och dessa styr det fortsatta urvalet. När några intervjuer har gjorts och 

en analys påbörjats kan forskaren gå vidare och göra nya intervjuer med respondenter som 

valts ut eftersom de kan antas bidra med relevant data i den fortsatta analysen (Bryman & 

Bell, 2011). Urvalet ska göra att de nya begreppen som tar form kan fördjupas samtidigt som 

variationer ska kunna hittas (Glaser & Strauss, 1967).  

Bryman och Bell (2011) summerar hur teoretiskt urval fungerar. De menar att forskaren 

startar i en generell frågeställning. Med hjälp av teoretiskt urval samlas data in som sedan 

analyseras i syfte att ta fram begrepp och kategorier. Denna process pågår tills teoretisk 

mättnad har nåtts. Ofta utformas hypoteser utifrån vad forskaren kommit fram till i analysen. 

Dessa hypoteser kan sedan prövas i en ny studie av samma slag.  

Vi har i stort följt detta förfarande. Den generella frågeställningen har som mål att förstå hur 

positiv affekt påverkar kunders beslutsfattande angående val av tjänsteleverantör vid köp av 

tjänst. Den specifika tjänst som studeras är val av fastighetsmäklare vid försäljning av den 

egna bostaden. Som första steg i undersökningen valde vi ut några respondenter att intervjua. 

Intervjumaterialet transkriberades så snart som möjligt efteråt och därefter började vi fundera 

kring och skriva ned möjliga kategorier. Därefter gjordes fler intervjuer tills vi upplevde det 

som att respondenternas svar kunde säga något intressant om hur positiv affekt påverkade 

deras beslutsfattande kring val av fastighetsmäklare. Vi kunde efter tio intervjuer se vissa 

mönster och teman kring vad respondenterna ofta tycker är viktigt vid beslutet. Till sist 

formulerades en modell som prövades i analyskapitlet. Denna modell kan ses som en hypotes 

eller ett antagande kring hur positiv affekt påverkar köpbeslut och kan med fördel testas i 

såväl kvalitativa som kvantitativa studier framöver. 

Något som karakteriserar det teoretiska urvalet är att antalet respondenter inte är förutbestämt. 

Datasamlingen är istället klar när teoretisk mättnad har nåtts. Teoretisk mättnad innebär att 

intervjuerna inte längre ger ny information (Draucker, Martsolf, Ross & Rusk, 2000). I denna 

studie visste vi inte på förhand hur många intervjuer som skulle genomföras utan har fortsatt 
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vartefter analysen gjorts. Efter att ha genomfört och analyserat tio intervjuer ansåg vi att 

tillräckligt tydliga teman framkommit och vi valde därför att inte genomföra fler. Det fanns 

också en viss begränsning i tid vilket gjorde att vi valde att inte genomföra fler intervjuer än 

tio. Hade vi gjort ytterligare några intervjuer hade vi troligtvis fått lite rikare information och 

ytterligare bekräftelse på våra teman och kategorier. Detta är ett problem vi är medvetna om. 

Dock anser vi att mängden intervjuer är fullt tillräcklig för en kvalitativ studie av denna typ. 

Redan tidigt i intervjuprocessen kände vi att den information som intervjuerna gav var 

innehållsrika och väsentlig för vår studie. 

Teoretiskt urval innebär att man letar efter fall som troligtvis ger rik och varierad information 

om det man vill veta (Decrop & Snelders, 2005). Denna studies huvudkriterium vid sökandet 

efter lämpliga respondenter var att personerna som intervjuades skulle ha anlitat en mäklare 

för att sälja sin bostad under det senaste året. Vår önskan var att respondenten skulle ha mötet 

med mäklaren/mäklarna i färskt minne. Samtidigt behövde vi ha ett längre tidsspann för att 

förenkla för oss att kunna hitta lämpliga respondenter. Vi anser att ett år tillbaka i tiden var en 

bra kompromiss. 

För att finna respondenter har vi frågat vänner och bekanta som vi visste hade sålt sin bostad 

nyligen. Vi har också frågat vänner och familjemedlemmar om de känner någon som vi 

kunnat intervjua. På denna väg har vi på ett enkelt sätt hittat tio lämpliga informanter. Ett 

önskemål från vår sida var att få en viss spridning gällande informanternas kön, ålder och 

livssituation. Av våra informanter var sex personer män och fyra kvinnor. Den yngsta var 24 

år och den äldsta 59. Två personer var bosatta i Gävle och två i Stockholm. Övriga sex bor i 

Uppsala. Intervjuerna genomfördes mellan 11/4 och 25/4 2016.  

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer är en metod som gör det möjligt att på ett djupgående sätt få reda på 

respondenternas känslor, åsikter och tolkningar vid ett specifikt tillfälle. Denna metod ansåg 

vi redan innan arbetet med uppsatsen påbörjades vara ett intressant tillvägagångssätt för att få 

fram kunskap och detta har styrt vårt val av ämne och uppsatsens syfte. Semistrukturerade 

intervjuer har gjort att vi har kunnat vara flexibla och anpassa intervjun efter respondenterna 

och deras svar. Enligt Bryman och Bell (2011) är det denna flexibilitet som gör att 

intervjutekniken blivit populär.  

En stor fördel med att intervjua är enligt Eriksson och Hultman (2014) att forskaren kan 

anpassa frågorna efterhand och förtydliga dem om respondenten inte förstår. Samtidigt blir 
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svaren betydligt mer nyanserade än i en enkät. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer 

vilket är ett mellanting mellan de mycket styrda strukturerade intervjuerna och ostrukturerade 

intervjuer som är löst hållna (Bryman & Bell, 2011).  Semistrukturerade intervjuer har oftast 

inte några strukturerade procedurer utan många av metodbesluten tas på plats vilket gjort det 

möjligt för oss att vara anpassningsbara för den riktning intervjuerna går. Det kan låta som en 

enkel sak att genomföra en intervju på detta sätt men enligt Kvale och Brinkmann (2014) samt 

Fägerborg (1999) krävs det en hög färdighetsnivå hos intervjuaren för att kunna frambringa 

kunskap på detta sätt. Ett problem vi har haft, som ofta föreligger på denna nivå, är att vi är 

oerfarna kring att genomföra intervjuer. Malin har förvisso skrivit en kvalitativ uppsats med 

intervju som metod inom kulturantropologi, men det var för fyra år sedan. Vi valde därför att 

skriva relativt många frågor att stödja oss emot. I de första intervjuerna användes frågorna 

mycket, men mot slutet visste vi vilka frågor som fungerade bra utan att vara beroende av 

våra nedtecknade frågor.   

Med hjälp av intervjuerna hade vi som mål att ta reda på  hur respondenterna kände sig i sitt 

möte med den fastighetsmäklare som de träffade när de stod i begrepp att sälja sin bostad. 

Syftet med vår uppsats är att bättre förstå hur positiv affekt påverkar kunders beslutsfattande, 

men vi kunde givetvis inte använda den frågan som en intervjufråga. Fägerborg (1999) menar 

att en undersöknings frågeställning behöver formuleras om till frågor som respondenterna 

enklare kan prata kring. Därför ställde vi frågor kring mötet med mäklaren, respondenternas 

känslor, hur de kände sig den dagen, hur de uppfattade mäklaren och om mäklaren kan ha 

påverkat deras sinnesstämning. Våra frågor kom att till viss del formuleras utifrån begrepp 

inom teorin kring positiv affekt och vad som skrivits inom ämnet. De olika egenskaperna 

inom PANAS-skalan (Watson et al., 1988) har till exempel varit till hjälp för att formulera 

intervjufrågor. Utöver positiv affekt formulerades frågor kring beslutsfattande och vad som 

var avgörande för valet av mäklare. I vår studie har vi utgått från att det är ett stort och viktigt 

köpbeslut att anlita en fastighetsmäklare. För att få det bekräftat ställde vi också frågor kring 

detta.  

De olika positiva egenskaper som vi inspirerats av från PANAS-skalan är från början 

utvecklade för att användas i kvantitativ forskning. Dock ansåg vi att de olika egenskaperna 

var användbara för oss i vår studie då de är allmänna och vanliga ord. Vi kände också att de 

med stor sannolikhet skulle kunna förekomma i respondenternas beskrivning av 

fastighetsmäklare och var därför bra att utgå ifrån. Att använda dessa egenskaper från en 

annan vinkel, i en kvalitativ studie, tyckte vi också skulle vara en intressant uppgift. Med facit 
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i hand kan vi konstatera att skalan varit till stor nytta då många av egenskaperna, som glad, 

entusiastisk och intresserad, var frekventa under intervjuerna. Detta underlättade i vårt arbete 

att analysera då vi hade en tydlig utgångspunkt i och med PANAS-egenskaperna. 

Vid  semistrukturerade intervjuer används ofta en specifik lista i form av en intervjuguide 

kring olika teman som ska omnämnas förklarar Bryman och Bell (2011). Trots en 

intervjuguide att följa finns en stor flexibilitet för den som intervjuar att utföra intervjun på 

det sätt som verkar lämpligt, anpassa frågorna och ändra ordning på dem. Vi började således 

med att sammanställa frågor som vi ansåg skulle kunna vara till hjälp för att få respondenterna 

att prata om det vi ville veta mer om. Frågorna samlades under tre huvudteman; 

beslutssituationen (mötet med mäklaren), känslor och det slutgiltiga beslutet. Under varje 

tema formulerades mellan sju och femton hjälpfrågor för att kunna leda intervjun åt rätt håll 

(Se Bilaga 1). Frågorna har inte använts rakt av, utan enbart fungerat som ett stöd för att vi 

enklare skulle kunna föra intervjun framåt. Decrop och Snelders (2005) menar att denna typ 

av frågor som sorteras i övergripande teman tillåter intervjun att röra sig i en riktning som 

passar informanten. Det gör att respondenterna inte tvingas in i förutbestämda svarsmönster. 

Det finns utrymme för att upptäcka speciella situationer och avvikande beteende vilket är 

viktigt för att generera ny teori.  

Utöver dessa teman hade vi några inledande frågor om respondenten och dennes 

boendesituation. Syftet med dessa frågor var att ge oss en bakgrund att prata vidare kring. 

Men dessa relativt vanliga frågor var också till hjälp för att få respondenterna att slappna av 

och börja prata och fundera kring ämnet. De relativt lättbesvarade inledande frågorna fick i de 

flesta fall respondenterna att känna sig bekväma i situationen. Avslutningsvis har vi frågat 

respondenterna om de anser att något annat är viktigt för valet av fasighetsmäklare som de 

kanske ännu inte har fått chans att prata om. Denna typ av avslut rekommenderas av 

Fägerborg (1999). Frågan resulterade i flera av intervjuerna till att respondenten summerade 

ihop vad de tyckte var viktigast vilket var till stor hjälp för oss i den fortsatta analysen.  

Efter några intervjuer fick vi en känsla för vilka frågor som fungerade bäst för att få svar på 

det vi ville veta mer om. Detta skedde delvis på grund av att vi parallellt analyserade den 

information som vi fick in. Därför har intervjuerna efterhand förbättrats och frågorna har 

blivit mer naturligt ställda vilket säkert har bidragit till att respondenterna liksom vi snabbare 

kunnat slappna av vid intervjusituationen. Vi blev efterhand bättre på att snabbt hitta 

intressanta teman i respondenternas svar och kunde därför ställa relevanta följdfrågor. 
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Vi delade upp intervjuerna och gjorde hälften var, men båda var närvarande vid samtliga 

intervjuer. Vissa respondenter var vänner till någon av oss och då fick den andre personen 

intervjua för att minska risken att frågor och svar påverkades av relationen och sådant som vi 

visste sedan innan. Det har varit en fördel att alltid vara två på intervjuerna då den som inte 

stod för intervjuandet lyssnade, antecknade och flikade in i samtalet ifall vi inte hade fått 

tillräckliga svar på en fråga eller kring ett ämne. Fägerborg (1999) menar att det är en 

komplex situation att både ställa frågor, lyssna och analysera samtidigt. Genom att vara två 

kompletterade vi varandra och fick ut mesta möjliga av alla intervjuer. Den som inte 

intervjuade satt och observerade samtalet och förde anteckningar om det som skulle behöva 

ändras eller förbättras till nästa intervju vilket medförde att vi allt eftersom justerade frågorna 

och ordningen på dessa. Thornberg och Charmaz (2014) menar att det kan vara lämpligt för 

intervjuaren att ändra eller lägga till nya frågor för att justera det som inte tillför studien 

något. Ju fler intervjuer som görs desto bättre kommer tekniken att bli. Detta hävdar även 

Kvale och Brinkmann (2014) som skriver att förmågan att intervjua är något man lär sig 

genom att i praktiken göra intervjuer. 

Innan alla intervjuer har vi småpratat med respondenterna för att få dem att slappna av. Vi har 

förklarat för dem vad syftet med intervjuerna var och att vi var tacksamma för att de ville 

bidra. Vi har också förklarat att det inte gjorde något om de kom av sig, kände att de 

upprepade sina svar eller behövde pausa intervjun. Det sistnämnda var nödvändigt i några fall 

då flera av respondenterna var föräldralediga med ett litet barn närvarande vid intervjun. Vi 

försäkrade också respondenterna att den inspelning som vi gjorde inte kommer att spridas 

utan endast användas vid transkriberingen, av oss själva. Att förvissa respondenterna om 

denna anonymitet tror vi också bidrar till att de har lättare att slappna av och får lättare att 

berätta om sina erfarenheter av fastighetsmäklare. Detta är oftast en god idé då viss 

information kan vara känslig (Kvale & Brinkmann, 2015). Transkriberingarna kommer 

förvisso att gå att få ta del av, men enbart genom att först kontakta oss. I transkriberingarna 

har vi anonymiserat de fastighetsmäklare som respondenterna pratar om. Även efter avslutad 

intervju har vi fortsatt i en mer samtalande anda och tackat för deras tid. Som ett sista tack har 

de fått en varsin trisslott. 

Den stora friheten som kommer med djupintervjuer som datainsamlingsmetod var lyckad för 

att få ökad förståelse kring vår frågeställning. Intervjuerna gjorde att vi på ett lättsamt och 

avslappnat sätt kunnat samtala med respondenterna och bidrog till att få fram hur de kände sig 

och hur de upplevde situationen. Därmed fick vi fram information som var viktig för vår 
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studie. Vårt tillvägagångssätt gav oss stor frihet och utrymme för improvisation men samtidigt 

hjälpte teman oss att behålla fokus på det som var viktigt för studien. 

Vi kunde efter tio intervjuer se vissa mönster och teman kring vad respondenterna ofta tycker 

är viktigt vid beslutet. Vi kände oss nöjda med informationen och ansåg att vi fått tillräckligt 

med dataför att kunna göra en analys. Hade vi inte efter detta antal känt oss nöjda med vad vi 

fått fram hade vi fortsatt intervjua till vi varit det. 

3.2.3 Inspelning och transkribering 

För att ha möjlighet att analysera respondenternas svar på bästa möjliga sätt har vi valt att 

spela in och transkribera intervjuerna, vilket också rekommenderas vid kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2011; Eriksson & Hultman, 2014). Vi bad om tillåtelse och förklarade att 

syftet med inspelningen är att vi inte hinner skriva ned allt som sägs. Alla våra respondenter 

godkände att vi spelade in.  Att spela in intervjuer kan ofta göra respondenter otrygga och 

nervösa (Bryman & Bell, 2011). Vi upplevde dock inte att respondenterna reagerade negativt 

eller nervöst inför att de skulle bli inspelade. Intervjuerna spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Att använda mobiltelefoner istället för exempelvis en diktafon kan ha bidragit 

till att respondenterna slappnade av eftersom det hör till det normala att telefoner ligger 

framme.  

För att inte riskera att gå miste om något material spelade vi båda in samtliga intervjuer. Detta 

var dock inget vi hade problem med. Under intervjuerna togs också lite anteckningar kring 

situationen och om respondenten reagerat på något särskilt som kunde vara av intresse för den 

fortsatta analysen. En fördel med att enbart anteckna kring situationen och eventuella 

följdfrågor istället för att skriva ned allt som sägs är att vi i intervjusituationen kunde vara mer 

uppmärksamma på respondenten och föra intervjun framåt (Bryman & Bell, 2011).  

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efteråt. Vi transkriberade hälften var. På så 

sätt kunde vi båda komma igång med att reflektera kring materialet samtidigt som 

arbetsbördan delades i och med att transkribering är en tidskrävande uppgift (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Våra intervjuer var i snitt 33 minuter långa och det tog 3-4 timmar att 

transkribera varje intervju. 

Att välja en analysmetod som inspireras av grundad teori gjorde det tvunget att transkribera 

intervjuerna. Inom grundad teori är det nästintill nödvändigt att transkribera materialet för att 

kunna genomföra en analys och transkriberingen blir också den första delen av 

analysprocessen (Charmaz, 1996; Thornberg & Charmaz, 2014). 
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Att banda intervjuer medför flera stora fördelar. Viktigast för oss är att vi omöjligt hade 

hunnit anteckna eller minnas allt som sagts samt att vi har möjlighet att gå igenom materialet 

flera gånger (Bryman & Bell, 2011). Att spela in och transkribera material är också viktigt för 

att skapa trovärdighet i och med att data kan bevaras och görs tillgänglig för andra forskare 

(Eriksson & Hultman, 2014). 

3.3 Analysmetod 

För att uppfylla vårt syfte att förstå hur positiv affekt påverkar kunders köpbeslut kring en 

komplex tjänst har vi valt att genomföra en analys inspirerad av grundad teori. Grundad teori 

innebär att forskaren analyserar data samtidigt som data samlas in genom att söka efter 

kategorier och mönster (Glaser & Strauss,1967; Decrop & Snelders 2005). Vår datainsamling 

bestod som ovan beskrivits av tio semistrukturerade intervjuer. Redan under intervjuerna 

började vi fundera kring vad respondenterna tyckte var viktigt vid valet av fastighetsmäklare 

och ställde följdfrågor kring det. Inför varje ny intervju hade vi någon ny tanke kring vilka 

frågor som upplevdes som onödiga eller lätt missuppfattades samt vilka frågor och ämnen 

som respondenterna hade lätt att prata om. Transkriberingen skedde allteftersom och den 

processen var också till hjälp för att i ett tidigt stadium få oss att börja reflektera kring och 

diskutera vilka likheter och olikheter vi kunde se i respondenternas svar. Processen att samla 

in data och att genomföra kodning är inte linjär utan sker parallellt. Dock görs mer 

datainsamling i början av processen medan tonvikten ligger på fokuserad kodning mot slutet 

(Thornberg & Charmaz, 2014).  

Efter att tio intervjuer genomförts och transkriberats fortsatte arbetet med att analysera 

materialet. Att analysera med hjälp av grundad teori handlar till stor del om att jämföra och 

koda materialet för att kategorisera och summera vad som sagts (Glaser & Strauss, 1967). En 

stor fördel med att koda material är att forskaren kan se välbekanta situationer i ett nytt ljus 

genom att få distans från det som annars tas för givet (Thornberg & Charmaz, 2014). 

Thornberg och Charmaz (2014) menar att processen att koda bör ske i minst två steg, 

inledande kodning och fokuserad kodning. Hur kodningsprocessen skulle gå till var dock 

delvis en utmaning för oss. Processen gav stor frihet gällande analys och kategorisering men 

friheten gjorde också processen svår i och med att det inte finns några strikta ramar att luta sig 

mot. 

Vår inledande kodning startade med att all transkriberad data, 135 sidor text, skrevs ut och 

lästes igenom. Den inledande kodningen syftar till att påbörja en jämförelse av materialet. 
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Thornberg och Charmaz (2014)  föreslår att materialet studeras med hjälp av frågor såsom; 

vad handlar dessa data om och vad är viktigast för respondenten. Den inledande analysen kan 

göras ord för ord, mening för mening, stycke för stycke eller händelse för händelse. I 

uppsatsen valde vi att utgå från två frågor vid den första struktureringen; hur respondenterna 

beskrev mäklarnas beteende och personlighet samt hur mäklaren fick respondenterna att 

känna sig. Vi valde i det inledande steget att markera viktiga stycken och meningar. 

Ett problem med vårt material är att respondenterna gärna pratade om vad de tyckte om den 

valde mäklaren längre fram i processen att sälja bostad, och inte bara kring själva 

beslutssituationen. Att respondenterna pratar om sådant som inte är relevant för intervjun är 

vanligt, enligt Fägerborg (1999). Detta löses genom att när det var möjligt styra in intervjun 

på rätt spår igen snarare än att avbryta informanten. De delar som inte handlar fullt ut om 

valet av fastighetsmäklare har vi valt att inte analysera vidare, men vi förstår att 

respondenternas syn på fastighetsmäklarens arbete i stort kan ha påverkat deras åsikter och 

minnesbilder kring varför de valde just den personen. Vårt material innehöll också mycket 

data som var relevant för vårt syfte, det vill säga vad de tyckte om fastighetsmäklarna och hur 

de upplevde mötet med dessa innan och under beslutsprocessen.  

Som nästa steg läste vi igenom de markerade styckena noggrant och sållade ut särskilt 

relevanta meningar och ord. Vi inspirerades av ord som finns i PANAS-skalan såsom 

uppmärksam, intresserad, alert, glad, entusiastisk, inspirerad, stolt, bestämd, stark och aktiv 

(Watson et al, 1988).  I marginalen skrev vi olika koder för vad vi upplevde att respondenten 

menade. Många av dessa koder var i form av adjektiv, såsom att respondenterna kände sig 

trygga eller bekväma och att de upplevde mäklarna som förtroendeingivande och 

professionella. Exempel på hur transkribering och inledande kodning såg ut finns i Bilaga 2. 

Dessa ord, både de som respondenterna faktiskt sa och hur vi har kodat olika uttalanden, har 

vi sedan summerat ihop. Totalt har vi urskilt 122 ord och fraser där respondenten beskriver 

hur de kände sig vid mötet och 642 ord och fraser där respondenterna beskriver hur de 

upplevde mäklaren (se Bilaga 3 och Bilaga 4).  

Nästa steg i den grundade analysmetoden är fokuserad kodning. Forskaren upptäcker efter den 

inledande kodningen vilka koder som används frekvent och är mest betydelsefulla. Dessa 

koder kan sedan användas för att gå igenom insamlad data på nytt. Den fokuserade kodningen 

hjälper forskaren att hitta huvudteman i vad respondenterna sagt och ofta leder processen till 

att någon form av kärnkategori hittas (Thornberg & Charmaz, 2014). Vi sorterade in våra ord 
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och fraser i 15 kategorier som vi upplevde var de mest tydliga (se Bilaga 5). Vi kände att 

vissa ord hade ungefär samma innebörd och även att kategorierna sedan var snarlika. Därför 

blev gränserna mellan dem flytande och gick in i varandra och vi kunde efterhand slå samman 

vissa kategorier så att det till slut blev sju kategorier, huvudteman, som beskriver hur 

respondenterna upplevde fastighetsmäklarnas beteende. Vi har haft PANAS-skalans ord som 

utgångspunkt men allt eftersom har vi anpassat kategorierna så att fler ord kan rymmas i dem. 

I samband med de positiva ord som respondenterna använde för att beskriva mäklarna har 

också ordet personkemi dykt upp. Alla de positiva egenskaperna som mäklaren hade bidrog 

enligt vår uppfattning till att personkemi uppstod mellan säljare och mäklare. Därför kunde vi 

se att alla bra egenskaper som mäklaren uppvisade, positiv affekt, och personkemi på något 

sätt hängde ihop. Samtliga kategorier passar in under en kärnkategori, personkemi. Detta har 

vi gjort utan att ta hänsyn till den teoretiska referensram uppsatsen har för att kunna vara så 

öppensinnade som möjligt. Det är istället syftet som styrt vad som varit relevant. Kategorierna 

presenteras i vårt empiriska kapitel med hjälp av en enkel figur.  

Därefter har empirin analyserats med hjälp av vår teoretiska referensram kring positiv affekt 

och beslutsfattande. Detta för att kunna förankra vår empiri i befintlig forskning. Detta har 

gjorts dels utifrån den modell som togs fram i empirikapitlet, men också en mer allmän 

tematisk analys kring respondenternas köpbeslut vid val av mäklare gjordes. 

Vi anser att denna typ av analys var ett lämpligt metodval för att uppfylla vårt syfte, att förstå 

hur positiv affekt påverkar kunders beslutsfattande vid stora köp. Att inspireras av grundad 

teori har hjälpt oss att finna teman kring vad som var viktigt för våra respondenter vid valet av 

fastighetsmäklare, med fokus på mäklarens personlighet och beteende och de egna känslorna. 

Vi anser att analysen hjälper oss att bättre förstå hur kunder tänker när de gör sitt val. Positiv 

affekt och känslor är ett relativt abstrakt fenomen, men tack vare den struktur vår analys 

bidragit med anser vi att fenomenet blir enklare att greppa och därmed också att förstå.  

3.4 Kvalitetskriterier 

Vår åsikt är också att både positiv affekt och köpbeslut till stor del handlar om känslor och 

därmed är komplexa. Processen kring hur en mäklare (eller annan serviceutövare) väljs kan 

vara svår att förstå även för den som har fattat beslutet. Vi ansåg därför att det var mest 

fruktsamt att ta reda på mer om detta genom djupintervjuer där respondenten fick prata om 

beslutet under en längre stund. De gavs tid att reflektera och fick följdfrågor. I flera fall 

upplevde vi att respondenterna mot slutet av intervjun hade fått ökad förståelse för det egna 
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beslutet och själva kunde summera ihop vad de tyckte om en viss mäklare och varför de valde 

denne på ett tydligt sätt. De var till viss del själva förvånade över dessa insikter. Då studien är 

av kvalitativ art anser vi i enighet med Bryman och Bell (2011) och Shenton (2004) att 

tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering och pålitlighet är lämpliga kvalitetskriterier 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att en studies resultat är trovärdiga och sannolika (Bryman & Bell, 2011). I vår 

mening har det mesta av det vi kommit fram till i vår studie varit väntat, vilket bidrar till att vi 

kan anta att studiens resultat är tillförlitligt. Vår studie beskriver en social händelse. Enligt 

Bryman och Bell (2011) kan sociala kontexter beskrivas på många olika sätt och det är 

därmed viktigt att följa regler som finns kring hur forskning ska bedrivas. Vi har valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer som sedan noggrant transkriberats och därefter 

analyserats med inspiration i grundad teori. Samtliga av dessa metoder är erkända och 

välbeprövade inom den kvalitativa forskningen vilket är viktigt för att skapa tillförlitlighet 

enligt Shenton (2004). Vi är öppna med våra resultat och tolkningar och såväl inspelningar 

som transkriberingar finns kvar. Under rubriken analysmetod beskriver vi hur vi gått tillväga 

för att genomföra analysen.  

Bryman och Bell (2011) menar att respondentvalidering, det vill säga att låta respondenterna 

ta del av och bekräfta insamlad data, är lämpligt för att öka tillförlitligheten. Samtliga 

informanter har erbjudits att lyssna igenom sin intervju samt läsa transkriberingen, men tyvärr 

har så inte skett.  

För att öka en studies tillförlitlighet är det bra att berätta för informanterna att de inte kan 

svara fel, vilket förhoppningsvis resulterar i att de pratar mer fritt (Shenton, 2004). Vi 

poängterade att respondenternas svar var viktiga och att det inte gjorde något om de kände att 

de upprepade sig då det för oss bara bekräftade att det de sade var av stor betydelse för dem. 

Vi valde också att båda delta vid samtliga intervjuer för att minska risken för 

missuppfattningar. Den ena av oss intervjuade, men den andra kunde vid behov ställa 

följdfrågor eller omformulera frågor om denne upplevde att respondenten inte förstått frågan 

korrekt eller om respondent och intervjuperson missförstod varandra. Att vi båda närvarade 

gjorde också att vi efter intervjuerna kunde diskutera respondenternas svar och se så att vi 

tolkat svaren på liknande sätt. 
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3.4.2 Överförbarhet 

Vår studie är av kvalitativ art och inbegriper enbart tio respondenters tankar och åsikter kring 

valet av fastighetsmäklare. Dessa personers uppfattningar har undersökts genom 

djupintervjuer i och med att syftet är att skapa djup i studien snarare än bredd. Det är den 

specifika kontexten som är viktig, precis som Bryman och Bell (2011) menar är normalt för 

kvalitativa studier. Det är emellertid ändå viktigt att studien är överförbar. Vår förhoppning är 

att vår detaljerade metodbeskrivning samt den stora mängden transkriberad data gör att vår 

studie uppfyller kraven på överförbarhet. Vi har försökt skapa transparens för att läsaren 

tydligt ska se hur vi gått tillväga för att besvara vårt syfte. Vi anser att våra resultat rimligtvis 

borde gå att använda även i andra kontexter vilket är viktigt enligt Bryman och Bell (2011). 

Vi tror att en liknande studie skulle kunna göras inom många andra typer av försäljning av 

andra tjänster där säljaren är en del av tjänsten vilket skapar god överförbarhet enligt Guba 

och Lincoln (1994).  

Shenton (2004) anser att det är viktigt att vara ärlig med hur datainsamlingen har gått till. 

Detta har vi gjort genom att redogöra för antalet deltagare, hur data samlats in, hur långa 

intervjuerna varit och när de skett. Vi har dessutom kortfattat presenterat respondenterna i det 

empiriska kapitlet. 

3.4.3 Pålitlighet 

I detta metodkapitel har vi försökt redogöra i detalj för hur vi gått tillväga för att 

operationalisera vårt syfte. Vi har steg för steg redogjort för hur vår forskningsprocess gått 

till. Det är viktigt att vara öppen med hur processen sett ut enligt Shenton (2004) och Bryman 

och Bell (2011). De anser att pålitlighet skapas genom att redogöra för detta i detalj så att 

likartade resultat skulle kunna fås även vid ett annat tillfälle. Vi är av åsikten att vår 

detaljerade redogörelse kring respondenter, intervjuer och analys möjliggör att en liknande 

studie skulle kunna göras och att en sådan studie inte skulle skilja sig alltför mycket åt från 

vad vi har kommit fram till. Det är dock viktigt att poängtera att vi skapat kategorier utifrån 

vad vi ansett varit lämpligt. Dessa kategorier som bildar personkemimodellen hade kunnat bli 

annorlunda om analysen gjordes av någon annan. Vår uppfattning är dock att liknade 

kategorier hade skapats även om någon annan gjort samma typ av analys.  

Ett problem vi har haft i och med vårt metodval är att denna typ av uppsats förutsatte att vi 

läste in oss på lämplig teori i ett tidigt skede. Detta är inte förenligt med grundad teori vilket 

är den analysmetod vi använt oss av. 
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3.4.4 Konfirmering 

Bryman och Bell (2011) betonar vikten av att vara objektiv i den mån det är möjligt. Som 

blivande fastighetsmäklare har vi givetvis åsikter kring det som respondenterna berättat för 

oss. Vi har försökt att inte blanda in våra personliga åsikter under intervjuerna för att inte 

påverka respondenterna. Dock har samtliga respondenter vetat om att vi studerar till 

fastighetsmäklare vilket vi ibland märkte påverkade hur de berättade saker. Vissa 

respondenter antog till exempel att vi visste vissa saker och ställde frågor till oss.  
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4. Valet av fastighetsmäklare 

4.1 Presentation av respondenterna 

De tio respondenter som vi intervjuade kommer från Uppsala, Gävle och Stockholm. De är i 

varierande ålder och i olika stadier i livet. Några av dem hade erfarenhet sedan tidigare av att 

sälja en bostad och andra hade ingen erfarenhet alls. De som hade tidigare erfarenhet var 

också de som oftast tog hem flera fastighetsmäklare för att jämföra tjänst och person. Denna 

skillnad i erfarenhet såg vi som en fördel då det gav en bredd kring olika personers åsikter och 

känslor kring en specifik situation, det vill säga intagssituationen. Vi kommer fortsättningsvis 

att kalla våra respondenter vid deras förnamn för att förenkla för läsaren. Att använda 

respondenternas förnamn har också gjort det enklare för oss att hålla isär vem som sagt vad. 

För att underlätta ytterligare följer nedan en kort beskrivning av varje person. Beskrivningarna 

kommer i den ordning som vi gjorde intervjuerna. Vi har valt att inte skriva ut 

respondenternas efternamn samt vilken stad respondenterna bor i. Detta garanterar inte 

anonymitet, men det gör det lite svårare att identifiera respondenterna.  

Vår första respondent heter Eva och är 54 år. Hon bor ensam och arbetar med administration. 

Eva flyttade från en 2:a till en 3:a inom samma område i den stad hon bor. Hon valde att 

anlita den mäklare som sålde lägenheten hon precis köpt för att det var bekvämt och enkelt. 

Eva och mäklaren träffades därmed första gången på en visning av hennes nyköpta bostad. 

Hon hade dock haft kontakt med en annan mäklare i samband med hennes föräldrars 

försäljning en tid innan. Den mäklaren tyckte Eva också var bra och hade i åtanke att anlita 

den personen när det började bli dags för henne att sälja. 

Jonas, vår andra respondent, är 31 år, journalist och bor med sin sambo och hund i en 

lägenhet. Jonas och hans sambo flyttade från en mindre lägenhet i en annan stad till en större i 

den nuvarande staden. Han träffade två mäklare i sitt hem innan han bestämde sig för vem han 

skulle anlita. Det här var första gången han sålde en lägenhet. 

Vår respondent Daniella är 24 år. Hon arbetar med barn och unga och är föräldraledig på 

deltid. Daniella bor med sambo och son på åtta månader i en fyrarumslägenhet. I somras 

flyttade de från en 2:a i samma stadsdel då de trivs där och anlitade då en mäklare för att få 

hjälp med försäljningen. Daniella har erfarenhet av mäklare sedan tidigare i och med en 

försäljning för två år sedan. Den mäklaren var de inte nöjda med så han var inte ett alternativ 

vid den senaste försäljningen. Inför denna försäljning träffade de bara en mäklare som de 

mötte för första gången på en visning.  
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Vår fjärde respondent är Eric som är 28 år. Eric är föräldraledig och bor med sin sambo och 

son på fem månader i en nybyggd villa. Han har erfarenhet av att anlita mäklare sedan tidigare 

då han sålt tre lägenheter och hade den här gången kontaktat några olika företag för värdering 

av sin lägenhet. Eric har sedan tidigare också haft mailkontakt med en kvinna på ett 

mäklarföretag men företaget skickade en annan mäklare när det var dags för värdering. 

Den femte respondenten heter Henrik B och är 30 år. Han är också föräldraledig med sin 

dotter på ett år. Han har även en sambo och de bor i en lägenhet tillsammans. Deras lägenhet 

är till salu och de ska snart flytta in i ett nybyggt radhus. Henrik B valde den mäklare han 

anlitade vid sin förra försäljning. Men han har även träffat andra mäklare som han bland annat 

har fått kontakt med via banken och på en visning. 

Anna, vår sjätte respondent, är 27 år och bor med sin sambo och son på fem månader i en 

lägenhet. Hon arbetar som sjukgymnast men är för tillfället föräldraledig. Anna tog kontakt 

med en mäklare på en visning och samma mäklare fick sedan förmedla hennes försäljning. 

Hon hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att anlita fastighetsmäklare.  

Vår sjunde respondent är Sara. Hon är 41 år och bor med man och två barn i en bostadsrätt. 

Sara arbetar som barnmorska. Sara och hennes familj har letat hus eller större lägenhet mer 

centralt i staden de bor i snart ett år. Trots att de ännu inte hittat något nytt boende har de ändå 

förberett för försäljning genom att anlita en fastighetsmäklare som är redo att sälja när de väl 

hittat sitt framtida hem. De fick kontakt med sin nuvarande mäklare via banken som 

kontaktade ett mäklarföretag. De hade vid en tidigare försäljning anlitat en annan mäklare 

som var bekant med Saras man, men honom var de inte nöjda med. 

Henrik Z är 26 år och bor med sin sambo i en bostadsrätt med 1,5 rum centralt i en stad. Han 

har precis sålt bostaden och ska flytta till ett annat område till en större lägenhet med 

uthyrningsdel. Henrik Z arbetar som elektriker och har ingen erfarenhet av försäljningar sedan 

tidigare. Han har kontaktat tre olika mäklare för att jämföra. En av mäklarna köpte han sin 

nya lägenhet av, den andra mäklaren fick han kontakt med via en visning och den sista 

mäklaren fick han kontakt med via sin mamma som arbetar på bank och rekommenderade 

henne. 

Lars, vår nionde respondent, är 59 år. Han bor i ett radhus sedan nästan 30 år tillbaka med sin 

vuxne son och arbetar på en flygplats. Lars fick en värdering för några år sedan av en 

mäklare. Han kontaktade en ny mäklare nu när det var dags för försäljning. För något år sedan 

hade Lars kontakt med ett mäklarföretag och skrev på ett förhandsavtal för en 
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nyproduktionslägenhet. När Lars tittade noggrannare på planlösningen för lägenheten insåg 

han att det inte skulle fungera att bo där som han tänkt. Han behövde inte fullfölja affären, 

men fick betala en summa pengar för avtalet som bröts och kände sig därför lurad av 

mäklaren som han ansåg skulle ha varit uppmärksam på detta och informerat Lars. Vid 

försäljningen av radhuset kontaktade Lars ett mäklarföretag och lät dem skicka en mäklare 

som kom hem till honom. Med den mäklaren var han nöjd. 

Edward är vår tionde och sista respondent. Han är 27 år och bor med sambo och två barn i en 

lägenhet med två rum. De har nu sålt sin lägenhet och köpt en ny tvärs över gatan med tre rum 

med inflyttning några dagar efter att vi träffade honom. Edward studerar men arbetar även på 

ett bibliotek. Han har sedan tidigare ingen direkt erfarenhet av försäljningar. Vid försäljningen 

kontaktade Edward den mäklaren som sålde den lägenheten de köpte, för att fråga om han 

kunde komma och värdera och berätta om deras tjänst. Han hade även varit i kontakt med en 

annan mäklare som de träffat på en annan visning och som  insisterat på att få komma och 

göra en värdering hos dem. En tredje fastighetsmäklare gjorde en värdering hos honom i 

somras och fanns med i tankarna, men efter att den mäklaren begått misstag vid försäljning av 

Edwards brors lägenhet valdes han bort.  

4.2 Val av mäklare 

Hur processen att anlita en fastighetsmäklare gick till skilde sig åt mellan respondenterna. Här 

summeras kortfattat några saker vi lagt märke till som är mer eller mindre gemensamt för 

flera av respondenternas syn på beslutet att anlita mäklare. De respondenter som hade mycket 

begränsad tidigare erfarenhet av bostadsförsäljning hade inte lika stora krav som de med 

erfarenhet. De oerfarna respondenterna valde oftast en mäklare som fanns nära till hands och 

som de ansåg var bra nog. De nöjde sig och funderade inte på att jämföra mäklaren med 

andra. Även de som tog hem flera nöjde sig med den mäklare som verkade bäst av de som 

hade kommit hem till dem, även om de inte ansåg att det var den allra bästa mäklaren de 

kunde tänka sig. Vi har uppmärksammat att i princip alla respondenter träffat någon 

fastighetsmäklare på ett intagsmöte, vid en tidigare försäljning eller på en visning som de 

upplevde utmärkte sig på ett negativt sätt. Till exempel var vissa mäklare tillbakadragna, 

oetiska eller allmänt otrevliga. Vi upplever att respondenterna har jämfört mäklarna de träffat 

med bilden av ”den dåliga fastighetsmäklaren” som de flesta hade någon erfarenhet av innan. 

Detta kan ha bidragit till att respondenterna nöjde sig med en mäklare som de ansåg vara 

tillräckligt bra, istället för att leta efter den allra mest lämpliga för att utföra tjänsten.   
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Flera av respondenterna träffade sina mäklare på visningar som de besökte när de letade ny 

bostad. De kände att det var bekvämt att välja de mäklarna och att de inte hade ork att jämföra 

med andra. Trots att de flesta respondenterna nöjde sig med den mäklare som fanns till hands 

verkar det som att de allra flesta blev nöjda med den person som de valde. Enligt många av 

respondenterna kände de direkt att de skulle få ett bra samarbete och att de på något sätt kände 

personkemi med sin valda fastighetsmäklare. 

Våra respondenter med erfarenhet från bostadsförsäljningar ansåg att mäklartjänsten var ett 

större köp än de som inte har tidigare erfarenhet. Vi menar också att många inte ser 

mäklartjänsten som ett köp utan att det är en kostnad som ingår när en bostad ska försäljas. 

Att mäklararvodet i regel betalas med den vinst som ofta blir på bostäder i de aktuella 

städerna gör troligtvis också att respondenterna inte tänkte på detta som ett stort köp,såsom vi 

tidigare  har definierat stora köp, som riskabla (Chaudhuri, 2002; Koklic & Vida, 2009). Hade 

summan betalats direkt från det egna bankkontot hade köpet sett annorlunda ut. Då vi frågade 

respondenterna i slutet av intervjuerna om de ansåg att det var ett stort och viktigt köp så kom 

de flesta fram till att det trots allt är det, men att de inte tänkt på det på det sättet innan. 

4.3 Personkemimodellen 

Detta kapitel är den huvudsakliga presentationen av vårt empiriska material. I det här avsnittet 

presenteras en modell som vi skapat utifrån våra transkriberade intervjuer. Modellens 

kärnkategori är personkemi som tycks vara grunden för ett lyckat samarbete mellan kunden 

och fastighetsmäklaren enligt våra respondenter. Personkemi var inte något som vi kommit i 

kontakt med eller stött på i den teori om positiv affekt som vi arbetat med. Därför kändes det 

lite oväntat för oss att denna kärnkategori växte fram utifrån analysen. Kärnkategorin uppstod 

då vi tydligt kunde se olika egenskaper och aspekter av relationen mellan mäklare och köpare 

som alla bidrog till denna personkemi. Vårt huvudsakliga syfte var att se hur de 

känslomässiga egenskaperna påverkade kundens beslutsfattande men analysen visade tydligt 

att de kognitiva aspekterna, som kunskap, har minst lika stor betydelse för valet, i enlighet 

med Gray och Braver (2002) som menar att affekt och kognition i allra högsta grad 

interagerar. Både de affektiva och de kognitiva faktorerna bidrog till att personkemi uppstod. 

Dessa kategorier återkom ofta i respondenternas tankar kring vad de tyckte och kände om de 

personer de träffade inför valet att anlita en fastighetsmäklare. I princip samtliga kategorier 

kan återfinnas hos samtliga respondenter vilket tyder på att alla aspekter är viktiga. Vad som 

var allra viktigast skilde sig dock åt mellan de olika respondenterna. Viktigt att notera är att de 
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sju kategorierna samspelar med varandra och att gränserna dem emellan i många fall är 

flytande. 

 

Figur 1, Personkemimodellen (egen) 

Att personkemi är avgörande vid valet av fastighetsmäklare är det tydligaste vi funnit och 

personkemi får därmed fungera som en gemensam kärnkategori. På ett eller annat sätt var det 

just personkemi som respondenterna ansåg vara den viktigaste aspekten vid valet av 

fasighetsmäklare. Respondenterna uppskattade olika aspekter av mäklarnas beteende och 

personlighet, och hade olika krav och förväntningar, men ordet personkemi kan beskriva den 

gemensamma nämnare som avgjorde valet för samtliga. Många av våra respondenter nämner 

personkemi i samband med hur de uppfattade mäklaren, att de hade en naturlig 

kommunikation, att de kände samhörighet och att mäklaren förstod kundens situation och 

kanske till och med var i liknande situation själv i livet. Personkemin var något som uppstod 

mellan respondenten och mäklaren ifall mäklaren visade flera positiva egenskaper.  

De olika kategorierna som tillsammans interagerar och skapar personkemi är viktiga 

egenskaper som mäklaren ska ha eller få kunden att känna enligt respondenterna. 

Egenskaperna är äkta, trygg, hjälpsam, kunnig, jordnära, intresserad och trevlig. Dessa 
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kategorier är återkommande i samtliga respondenters svar på ett eller annat sätt och därmed 

relevanta för att beskriva vad som skapar personkemi mellan konsument och säljare. Under 

varje kategori ryms egentligen flera olika egenskaper, se bilaga 5. Kategorin äkta innehåller 

exempelvis ord såsom trovärdig, pålitlig, trygg, rak, och juste. Vissa respondenter värdesätter 

en kategori mer och en annan mindre, men alla är betydelsefulla. De sju kategorierna i 

modellen kan ses som länkar i en kedja. Om en länk saknas bryts kedjan och god personkemi 

kommer inte att uppstå. 

Det var viktigt för respondenterna att mäklaren kändes äkta och var ärlig. Många respondenter 

hade tidigare erfarenhet som gjort att de var tveksamma till fastighetsmäklarnas arbetssätt och 

därför ansågs trovärdighet och ärlighet från fastighetsmäklarens håll vara en förutsättning för 

att de skulle kunna samarbeta.  

Att känna sig trygg med mäklaren var en förutsättning för många respondenter. Trygghet 

kunde uppstå på lite olika sätt beroende på vilka förväntningar som respondenterna hade på 

mäklaren. Tryggheten kan uppstå genom att mäklaren gjorde som denne borde och att allt 

gick rätt och riktigt till, men också att mäklaren tog över ansvaret för hela försäljningen ingav 

trygghet. Några respondenter kände trygghet i att mäklaren hade kunskap och erfarenhet och 

där ser vi tydligt hur kategorierna går in i varandra och på något sätt hänger ihop och i 

slutändan utmynnar i personkemi. 

En annan kategori som var av stor  betydelse för våra respondenter var att mäklaren var 

hjälpsam. Detta är en grundaspekt när det handlar om att anlita en mäklare eftersom det i 

princip är tjänsten att få hjälp genom den komplexa försäljningsprocessen hen betalar för. 

Hjälpsamhet kan visa sig på olika sätt såsom att mäklaren gav all sin tid och inte hade bråttom 

iväg men också genom att mäklaren utstrålade genuint intresse för individernas specifika 

situation och problem. Det uppskattades mycket av respondenterna. 

Att mäklaren är kunnig och erfaren är viktiga aspekter för alla respondenter. En mäklare med 

kunskap förväntas kunna genomföra försäljningen utan problem vilket ingav trygghet. Många 

ansåg att mäklaren var professionell när den uppvisade kunskap. Några respondenter tyckte 

att vissa mäklare blev för vänskapliga och släppte den professionella rollen vilket inte 

uppskattades. Här är det en balansgång för mäklaren att hålla sig på en professionell nivå för 

ett lyckat samarbete samtidigt som respondenterna betonar att de vill ha en mäklare som det är 

lätt att prata med. Det var en fördel för dem själva om mäklaren var en lättsam person men de 
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kände även att det var viktigt att personen som skulle sälja deras boende också kunde prata 

med de potentiella köparna. 

Alla respondenter uppskattade en mäklare som var genuint intresserad av dem och deras 

situation. Att träffa en mäklare som fick dem att känna sig speciella och bekväma gjorde 

respondenterna förvissade om att det var rätt att anlita just den mäklaren. Intresset kunde 

också visa sig genom engagemang och entusiasm inför uppdraget. Dock visade det sig att det 

är viktigt att inte bli allt för entusiastisk då det kan skrämma respondenterna. 

Ett vanligt förekommande ord för att beskriva fastighetsmäklarna enligt våra respondenter är 

trevlig. Detta karaktärsdrag är något som de flesta ser som en självklarhet, speciellt i en 

bransch som denna. Alla respondenter träffade på mäklare som var trevliga. Att vara trevlig 

krävdes för att skapa personkemi, men var inte den mest avgörande faktorn vid valet av 

fastighetsmäklare utan snarare ett lägsta krav som våra respondenter hade på sina 

fastighetsmäklare. 

De egenskaper som mäklaren hade uppskattades olika mycket av alla olika respondenter. De 

mäklare som läste av kunderna och anpassade sig blev mest framgångsrika. Detta är viktigt då 

alla kunder uppskattar olika faktorer. Ett par av våra respondenter, Henrik Z och Edward, 

förklarade detta på ett bra sätt. De menade att mäklarens beteende kanske inte var fel på något 

sätt men att det inte fungerade på just dem. Det finns lika många åsikter som människor. 

Här nedan  kommer vi mer ingående presentera kategorierna för att förklara hur var och en av 

de påverkade respondenterna i deras möte med en fastighetsmäklare och vilken betydelse 

kategorin hade för dem. 

4.3.1 Äkta 

Det var tydligt att det var viktigt för respondenterna att mäklaren kändes trovärdig och 

pålitlig. Det vill säga att mäklaren var en person som de kunde lita på och räkna med. Men 

också att mäklaren var en person som var sig själv, visade sin riktiga personlighet, var en äkta 

och ärlig person. Många respondenter uttrycker att de är skeptiska till fastighetsmäklare i 

allmänhet. Vi har i flera intervjuer märkt att respondenterna har en nidbild kring att 

fastighetsmäklare ofta är sliskiga, oärliga och opålitliga och detta påverkar hur respondenterna 

beskriver mäklarna. Ofta jämförs en duktig mäklare mot denna bild, oavsett om de själva 

träffat en sådan mäklare eller om det är en bild de skapat via media och sådant de hört från 

vänner och familj.  
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Lars har haft tidigare dåliga erfarenheter av mäklare och inför sin försäljning kände han sig 

misstänksam på grund av denna upplevelse. Lars berättar hur han kände sig inför det första 

mötet med mäklaren han anlitade; "Man har ju läst mycket och hört mycket att de håller på 

och ja, har bulvaner som köper upp ena dagen och sedan säljer de vidare dagen efter för mer 

pengar". Medias bild och Lars egna erfarenhet bidrar till hans syn att mäklare inte är att lita på 

och att han med fog bör vara misstänksam. När Lars träffade sin senaste fastighetsmäklare 

visade denne inga tecken på oärlighet utan var enligt Lars en bra och ärlig person som han 

kunde lita på. På grund av tidigare erfarenheter eller en allmänt negativ syn på 

fastighetsmäklaryrket som vi kunnat se hos våra informanter är flera av dem skeptiska och ser 

mötet med mäklaren som ett nödvändigt ont. Dock verkar det som att de oftast träffar någon 

fastighetsmäklare som de ändå känner förtroende för och som de kan anlita. 

Edward hade haft kontakt med flera mäklare innan han bestämde sig för vem han skulle 

anlita. Två av mäklarna som kom hem till honom kände han hade en påklistrad och falsk 

attityd och att de "spelade" för att få in objektet. Den mäklare som han i slutändan valde var 

en person som Edward ansåg vara ärlig och var sig själv. Edward förklarar att hans mäklare 

var "[...] en person som man fick ett gott intryck av och som man kände att det här är en 

pålitlig person, det var nog viktigt. Viktigast". Edward uppskattade inte de andra mäklarnas 

försök att sälja in sig med olika metoder som till exempel att hitta ett gemensamt intresse att 

prata om eller att försöka få en kram av Edwards barn. Dessa strategier kan ibland bli 

överdrivna och genomskådades i detta fall av Edward som istället valde den mäklaren som 

fokuserade på försäljningen i sig. 

Vår respondent Eva anlitade en mäklare som hon träffat på en visning och som hon fick ett 

bra intryck av. Detta intryck fanns kvar då mäklaren besökte henne vid ett intagsmöte. Eva 

upplevde att det var samma person som kom hem till henne som hon tidigare träffat på 

visningen och att mäklaren kändes "äkta", "förtroendeingivande” och "inte något påklistrat". 

Hon anser även att det som är viktigast vid valet av fastighetsmäklare är att kunna ha 

förtroende för personen. Det är tydligt i intervjun att det är viktigt för Eva att den hon anlitar 

är en bra och ärlig person som hon har förtroende för. 

Henrik B har en bild av mäklarbranschen som en relativt oärlig bransch med många "rötägg" 

som "sopar in skit under mattan". Därför blev han positivt överraskad över den personkemi 

som han fick med den mäklare som han i slutändan valde. Mäklaren upplevde han vara en 

ärlig person som var genuint intresserad av att hjälpa dem med deras försäljning. Han 
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förklarar; "Hon bryr sig liksom om en på ett vis som man känner liksom.. att det känns bra. 

Att hon vill fortsätta att hålla kontakten..".  

De flesta respondenter hade trots nidbilden av den typiske fastighetsmäklaren många bra 

intryck av den mäklare som kom hem till dem på intagsmötet och ansåg att de verkade 

pålitliga och ärliga. I en intervju jämförde en respondent två mäklare och beskrev den ena 

mäklaren som "klämkäck" och den andra fastighetsmäklaren, som respondenten senare valde, 

som "mer äkta och ärlig" och att "hon var nog sig själv också på något vis" (Henrik Z). Det är 

tydligt att ärlighet, äkthet och pålitlighet står högt när respondenterna väljer mäklare och att 

de känner att många av de mäklare som de valt bort "spelar" och inte är sig själva. För att de 

ska få ett förtroende för fastighetsmäklaren krävs det att de är raka, tydliga och ärliga med hur 

säljprocessen ser ut och med vilka de är. 

4.3.2 Trygg 

Ett vanligt förekommande ord som våra respondenter använde för att beskriva den mäklare de 

valde samt hur de anser att en mäklare bör vara, är att denne ska ge trygghet. Om de inte 

känner sig trygga med fastighetsmäklaren blir det svårt att få en bra och varaktig relation. 

Därför är trygghet en av de viktigaste aspekterna för respondenterna när det är dags att välja 

mäklare. 

Sara har sedan tidigare haft dåliga erfarenheter av mäklare och kände ett visst motstånd till att 

genomföra en försäljning igen. Dock fick hon en tryggare känsla med den nya mäklaren. Det 

berodde mycket på att hon kände att hon kunde prata med mäklaren om vad som helst utan att 

känna sig dum vilket var bra då hon tycker att det är en snårig bransch. Sara har inte något 

intresse för de processer som en bostadsförsäljning innebär. Hon känner trygghet i att lämna 

över detta arbete till en mäklare hon känner förtroende för. Detta var en lättnad för henne då 

hon tycker att processen att sälja en bostad är så pass jobbig att hon tidigare drog sig för att 

leta efter ett nytt boende för att slippa.  

Respondenten Henrik Z uppskattade också att hans mäklare var stabil och ingav lugn. När vi 

frågar vad han anser är det absolut viktigaste förklarar han att det är helheten, men att han vill 

att mäklaren ska kännas trygg och att det ska gå att diskutera med varandra. Och när vi frågar 

om det kan ha varit något med mäklarens personlighet som påverkade hans beslut svarar han 

"Jo, men det kan jag nog tycka. Alltså hon var glad, trevlig, framåt och lugn. Så att man måste 

man väl säga är lite av personligheten som är med i det". Henrik berättar att relationen dem 

emellan var bra och att de tillsammans kom fram till hur de skulle gå tillväga. Känslan av att 
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det fungerar, att det finns personkemi, var viktigt för honom i denna process. Det var även 

viktigt för Henrik Z att valet av mäklare blev rätt då han ansåg att en försäljning var en stor 

och viktig affär. För att få mer trygghet i försäljningen ville han hitta rätt mäklare med den 

bästa tjänsten. Därav lade han mer tid och engagemang på denna uppgift. 

När vi pratar med Edward om hans möte med den mäklare som han anlitade för att sälja sin 

lägenhet beskriver han också att mäklaren ingav trygghet; "Nej han var lugn. Inte så hetsig, 

utan ja, man kände sig trygg om jag säger så". Edward kände även att mäklaren "[...] hade 

koll på vad han håller på med" vilket gjorde att han kände sig trygg genom att anlita den 

mäklaren. 

Under de möten med mäklare som Henrik B hade inför sin försäljning var det en som gav ett 

bättre intryck. Han förklarar; "Vi valde mäklaren X för att vi fick ett mycket, vad ska man 

säga, tryggare första möte". Henrik tycker också att mäklaren kom med ett lugn och att även 

det gjorde honom tryggare i sitt val. Den här mäklaren skapade också trygghet genom att 

prata med Henrik om vad han tyckte och tänkte och på så sätt gjorde honom delaktig. Om det 

var något som han inte tyckte kändes rätt så skulle han säga till så att han blev nöjd. Denna 

försäkran skapade också förtroende för Henrik som kände att han var delaktig och att de 

samarbetade för att han skulle känna sig nöjd med försäljningen. Mäklaren visade att det var 

viktigt för henne att Henrik kände sig trygg och att hon var öppen för ändringar. Henrik 

kommer i slutet av intervjun fram till att det nog ändå är tryggheten som är viktigast; "Ja det 

är ju att man känner sig trygg med personen i fråga". 

När Jonas berättar om sin mäklares karaktärsdrag beskriver han mäklaren som lugn, sansad 

och saklig. För honom var det också viktigt att han kunde få svar på de frågor han hade kring 

försäljningen och det kunde den mäklaren han valde ge. Det var många faktorer som spelade 

roll för valet och de alla tillsammans skapade en trygghet. Jonas förklarar att det var 

tryggheten som i slutändan avgjorde beslutet att välja just den mäklaren. 

Trygghet kan även skapas genom att den produkt som mäklaren erbjuder är bra. För många 

bostadssäljare känns det till exempel tryggt att mäklarföretaget lägger ner resurser på 

marknadsföring för att nå ut till så många potentiella kunder som möjligt. Att bostaden finns 

med på vissa hemsidor som Hemnet och Blocket, men även i tidningar och andra, individuella 

för företaget, marknadsföringssidor. Tryggheten kan också bero på att mäklarföretaget är stort 

och väletablerat, att de använder ett fast pris på arvodet, att det ingår flyttstädning eller att de 

erbjuder trygghetsförsäkringar. För Eric var det viktigt att få den bästa "dealen" och därför tog 
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han hem flera mäklare för att jämföra deras tjänster. Då han hade tidigare erfarenhet av 

bostadsförsäljningar visste han vad det innebar att anlita en mäklare och han hade därför 

kunskap om att mäklarföretagens tjänster skiljer sig åt. 

Vi ser att alla respondenter genom olika faktorer, känner trygghet för mäklaren de valde. 

Dessa faktorer kan vara att respondenten känner ett förtroende för att försäljningen kommer 

gå till på ett korrekt sätt, att mäklaren är duktig på sitt arbete, att mäklaren är lugn eller att 

intrycket överlag var bra. Ibland är det flera faktorer som tillsammans skapar tryggheten och 

för vissa är det endast en aspekt som avgör. Gemensamt för alla respondenter är således att 

tryggheten är viktig och avgörande för valet av mäklare. 

4.3.3 Hjälpsam 

Något som är av stor vikt för våra respondenter är att fastighetsmäklaren upplevs som 

hjälpsam. Detta är en huvudpoäng för det flesta då syftet med att anlita en mäklare är just att 

få hjälp med processen att sälja en bostad, vilket för många kan upplevas som komplext och 

svårt. Sara, som sålt bostäder tidigare uttrycker just att hon tycker att det är en svår process 

och att hon inte heller har något intresse av att lära sig. Hon säger att;  

Jag kan verkligen ingenting, jag är verkligen inte intresserad heller. Jag är intresserad 

av andra saker, inte av försäljningar och skatter och vinster och bankkontakter och allt 

sånt där, så det känns ändå skönt att ha någon som är intresserad, som vill hjälpa till 

med det. 

Det var därför en stor lättnad och trygghet för Sara när hon träffade en mäklare som 

klargjorde att han skulle hjälpa henne genom alla steg i processen. Det gjorde att hon kände 

sig trygg att fråga om allt hon inte visste. 

Flera av respondenterna uttryckte att mäklaren tog sig tid för dem vilket visar att de var 

hjälpsamma. Både Anna och Henrik Z berättar att fastighetsmäklaren de valde var hos dem 

länge vid det inledande hembesöket. De uppskattade båda att mäklarna inte var stressad. Jonas 

säger att han upplevde det som att mäklaren han valde att anlita faktiskt hade tid att svara på 

hans frågor till skillnad från en annan mäklare han träffat. Den andre mäklaren upplevde 

Jonas som att han hade ett färdigt manus som användes vid hembesöket istället för att lyssna 

och på ett mer flexibelt sätt visa hur han kunde vara till hjälp för Jonas under säljprocessen. 

Henrik B valde också bort en fastighetsmäklare som han ansåg ”körde sitt eget race”.  

För Henrik B var det viktigt att få vara delaktig i processen. Han kände att mäklaren var 

hjälpsam med detta och anpassade sig efter honom och tog sig tid för att det skulle fungera.  
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Henrik säger att  ”[...] det var väl en helhet vi ville ha. Och det var det vi tyckte att vi fick från 

henne, att hon var hjälpsam och hon släppte in oss också i försäljningen liksom, och kändes 

reko”. Han tillägger att denna mäklare brydde sig om dem och var hjälpsam. Henrik B 

upplever att många andra fastighetsmäklare bara vill sälja och inte bryr sig på samma sätt. 

Som vi nämnt tidigare visade sig Henriks mäklare vara en person som var genuint intresserad 

av att hjälpa dem och som ville fortsätta ha en relation med dem. Efter de dåliga erfarenheter 

han haft kände han att den här mäklaren förstod dem och tog sig an dem på något sätt. 

Det uppskattas också när mäklaren kommer med tips och råd kring vad som kan göras i 

hemmet inför en försäljning, men att mäklaren förstår vilken typ av åtgärder respondenten har 

möjlighet att klara av. Edward säger att mäklaren hade bra idéer för vad han kunde göra för 

att få lägenheten att ”se lite fräschare och nyare ut”. Samtidigt förstod fastighetsmäklaren att 

Edward inte hade råd att spendera alltför stora summor på detta. ”[...] han tänkte ju bara på 

sådana grejer som kostade lite pengar, så att det blev små utlägg för oss, men som ändå gav 

ett lyft för lägenheten”.  

4.3.4 Kunnig 

En annan aspekt som våra respondenter ansåg vara viktig var mäklarens kunnighet och att 

mäklaren var professionell. De föredrog en mäklare som var driven, engagerad och seriös och 

som tog initiativ vid mötet. Flera av respondenterna hade tagit hem mäklare som de ansåg var 

oprofessionella och som inte var pålästa vilket resulterade i att de valdes bort. De mäklare 

som visade stor kunnighet och erfarenhet gav ett bra intryck och var en starkt bidragande 

faktor när valet av mäklare skulle göras. 

Av våra respondenter är det Henrik B som har det mest iögonfallande mötet med 

oprofessionella mäklare. En av fastighetsmäklarna som han tog hem utmärkte sig från de 

andra då Henrik upplevde mäklarens beteende var långt från passande och han blev inte 

utvald för att sälja Henriks bostadsrätt. Henrik berättar att denna mäklare var en person som 

inte läste av kunderna och som "kör sitt race" utan att ta hänsyn till andra. Mäklaren 

bagatelliserade saker som kunderna var oroliga över och uttryckte sig opassande. När denne 

mäklare fick höra vilken annan firma Henrik träffat en person ifrån kallade han 

konkurrenterna på det kontoret för horor. Uttalandet gjorde Henrik mycket obekväm och han 

kände att han inte ville ha med mäklaren att göra vilket resulterade i att han väntade på att 

mötet skulle ta slut.  
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Vidare berättar Henrik B att det var viktigt för honom att den mäklare som skulle sälja deras 

lägenhet var seriös och kunde representera dem och deras lägenhet på ett bra sätt. Att 

mäklaren gjorde allt på ett rätt och riktigt sätt var av stor betydelse vid försäljningen. Henrik 

uttrycker att "[...] en mäklare skulle ju kunna sätta oss i dålig dager" och "Då vill man ju ha en 

person som är, kör på ett juste sätt tycker jag". Henrik funderar lite fram och tillbaka men 

kom till slut fram till att det i slutändan måste löna sig med en mäklare som är juste mot alla, 

både mot dem som uppdragsgivare och mot de kunder som vill se deras lägenhet. Att välja en 

professionell fastighetsmäklare var viktigt för honom för att relationen och 

försäljningsprocessen skulle bli lyckad. 

Att det är viktigt att mäklaren utstrålar att hen har kontroll över situationen berättar Henrik Z 

om i sin intervju. Vi frågar honom hur den mäklaren han valde framstod; "Ja men seriös och 

ja hon hade koll på läget på något vis. Det kändes lite så. Så att av de tre så var X bäst". 

Jämfört med de andra mäklarna som Henrik Z tagit hem var den som han till sist valde 

betydligt mer noggrann när hon gick igenom lägenheten. Henrik upplevde detta som ett 

tecken på stor erfarenhet och kunnighet från mäklarens sida. Det här var en viktig aspekt som 

han tog hänsyn till när han jämförde mäklare. 

För Sara var det också viktigt att mäklaren var kunnig och erfaren eftersom hon själv inte kan 

så mycket om bostadsförsäljningar och inte känner att hon har något intresse för processen. 

Att mäklaren var förstående, att han tog ansvar för arbetet och att han förklarade på ett enkelt 

sätt för Sara hur allt gick till var en lättnad för henne. För Sara var mäklarens kunskap en 

trygghet och hon kände att hon gärna betalade lite mer för detta. Även Eva uttrycker att det är 

viktigt att mäklaren är kunnig och tar initiativ. Speciellt när de inte har svar på frågor, då är 

det grundläggande att de hör av sig igen till kunden. Eva uttrycker att "Ja, då återkommer 

man. Då tycker jag att man har lyckats i sitt arbete om man kan säga sådant". 

När Jonas skulle välja mäklare var det viktigt för honom att mäklaren hade stor kunskap om 

bostäderna i hans område. Han tyckte att det var betydelsefullt att mäklaren kunde svara på de 

frågor som han hade och beskriver det så här; "[...] det kändes som en person som kunde svara 

på mina frågor, som jag kunde, utifrån det lilla jag kan ändå, bedöma var rutinerad". För Jonas 

var det av stor betydelse att kommunikationen dem emellan fungerade, att han kunde få svar 

på de frågor han hade och att det fanns personkemi dem emellan. För många respondenter är 

det självklart att fastighetsmäklaren ska besitta stor kunskap kring försäljningsprocessen och 



 

47 

 

marknaden. Utan kunskap och engagemang blir mötet platt och en besvikelse för 

uppdragsgivaren som förväntar sig detta från mäklaren. 

Daniella förklarar att hon förväntar sig ungefär samma kunskap från mäklarna och att de kan 

sin sak om de arbetar på ett någorlunda stort mäklarföretag. Men det handlar inte bara om 

kunskap utan även om vilka du "klickar med". Hon förklarar att "det handlar om personkemi 

och att man ändå ska ha med den här personen att göra" och därmed ser vi att det inte bara är 

en faktor utan flera olika aspekter som ska samspela för att leda fram till ett beslut. 

4.3.5 Jordnära 

De flesta av våra respondenter uppskattade en mäklare som de beskriver som enkel, jordnära 

och lätt att prata med. Flera beskriver också att det var bra om de kunde skoja med varandra 

och känna att de var på samma nivå. Att mäklaren var prestigelös och kändes som en vanlig 

person bidrog till att respondenterna kände sig bekväma istället för att känna sig underlägsna. 

Det är således en balansgång för fastighetsmäklaren att se till att relationen blir bekväm men 

fortfarande är professionell. En för vänskaplig nivå kan för vissa ha motsatt effekt. Alla våra 

respondenter föredrog olika nivåer av vänskaplighet i sin relation med fastighetsmäklare och 

det är mäklarens uppgift att läsa av hur kunden vill ha det. Under våra intervjuer får vi 

bekräftat att vissa mäklare gått över gränsen för vad som kunden anser är professionellt och 

andra respondenter har tagit emot denna vänskapliga framtoning på ett mer positivt sätt. Det 

är alltså en smaksak hur respondenterna vill att relationen ska vara. Någon som inte 

uppskattade alltför mycket vänskaplighet är Edward som valde bort en mäklare som han 

ansåg var för vänskaplig och närgången. Samtidigt säger han om denne mäklare att ”Hon var 

väldigt trevlig, alltså, supertrevlig. Skulle lätt kunna ta en öl med henne om jag säger så”.  

Respondenten Jonas hade en mäklare hemma hos sig för en värdering och kände inte att 

mäklarens prat gjorde stämningen bra. Tvärtom kände Jonas att mäklaren hade läst av honom 

fel och trodde att han uppskattade en pratsam mäklare. För Jonas blev hela situationen negativ 

och han förklarar att "[...] det var så mycket småsnack och det är ju trevligt om man bryr sig. 

Men jag tror inte han brydde sig om det. Så då blev det genast inte så trevligt. Då tycker jag ju 

att det är motsatsen". Med den fastighetsmäklare som Jonas istället valde var 

kommunikationen mer naturlig förklarar han men han berättar också att han kände mer 

samhörighet med den mäklaren och att "[...] det kändes som att vi inte var så långt ifrån 

varandra rent, ja alltså vår livssituation". 
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Även Henrik B tog hem flera mäklare och en av dem ansåg han ha ett "kaxigt" beteende. 

Henrik kände också att mäklaren inte var på samma nivå som han och att mäklaren körde sitt 

race och var "väldigt snackig" vilket inte uppskattades av Henrik. Mäklaren pratade enbart om 

själva försäljningen och gjorde inga försök att lära känna Henrik. Känslan när mäklaren var 

hos Henrik blev inte naturlig och avslappnad och därav valdes den mäklaren bort när Henrik 

skulle välja mäklare till sin försäljning. 

Vår respondent Eva kände att det var viktigt att mäklaren inte var för "säljig" utan en social, 

normal och lättsam medmänniska som hon kunde vara sig själv med. Hon förklarar mäklaren 

som "Vän är väl att ta i, men du förstår att det var ju liksom, en normal människa helt enkelt". 

Eva kände även att det var viktigt att de hade bra kontakt och kunde prata med varandra. Hon 

berättar att "[...] han var ju vanlig. Man kunde prata om dittan och dattan också. Det tycker jag 

är viktigt. [...] Och jag kan bubbla med folk som jag känner. Men jag blir knäpptyst om de är 

folk som jag känner att jag inte är bekväm med". Eva berättar också att den bra känslan kom 

direkt när de träffades "Jo men han. Ja, men det här med personkemi det.. Jag tycker jag 

känner ganska bra sådant snabbt". Detta visar vilken stor vikt Eva lade vid att hon och 

mäklaren hade en bra och vänskaplig nivå på relationen. Eva beskrev också sin 

fastighetsmäklare som "folklig" och någon som "kan ta människor". Hon berättade också om 

mäklare som hon inte kunde tänka sig att anlita, personer som "glassar" och är nonchalanta. 

För vår respondent Anna gick tankegångarna på ungefär samma sätt och hon uppskattade att 

mäklaren verkade ha fötterna på jorden. Hon tyckte också att det var bra att mäklaren inte var 

den säljande stereotyp som hon förväntat utan hon var mer personlig. 

Daniella berättar att hon och sambon var lite skeptiska till en början när de skulle träffa en 

mäklare men att de blev positivt överraskade när mäklaren visade sig vara mer "mysig" och 

"jordnära" än andra mäklare som hon träffat. Hon förklarar att mäklaren kändes som en enkel 

person som "[...] förklarade på ett sätt så att man förstod utan att man själv kände sig dum". 

Den här mäklaren började inledningsvis med att småprata om annat än just försäljningen 

vilket de uppskattade och gjorde att de fick en bra start på relationen. Daniella påpekar flera 

gånger under intervjun att anledningen till att de valde den här mäklaren var att han var 

prestigelös och enkel. De valde honom också på grund av att han hade humor som gjorde att 

Daniella och hennes sambo blev glada i mäklarens närvaro. Hon säger att ”[...] det handlar om 

personkemi och att man ändå ska ha med den här personen att göra”. Hon beskriver att hon 

och sambon pratade om mäklaren och undrade om ”[...] han är såhär med alla, eller tycker han 
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om oss extra mycket?”. För Daniella kändes inte valet av mäklare så intressant och viktigt. 

Det var inte ett beslut som hon tänkte lägga ner tid på och det fanns aldrig någon tanke på att 

ta hem flera mäklare och jämföra. Hon valde det som blev bekvämt för henne och som till slut 

visade sig bli ett lyckat val. 

4.3.6 Intresserad 

En egenskap som ligger nära hjälpsamhet när respondenterna pratar om de mäklare de träffat 

är att det är en stor fördel om mäklarna visar sig vara intresserade och förstår den egna 

situationen. Jonas valde en fastighetsmäklare som han upplevde hade ett bra bemötande och 

som enligt honom hade förståelse för hans situation. Han menar att det är viktigt att mäklare 

kan förstå hur olika kundgrupper tänker. För Jonas var det första gången han sålde en bostad 

och  han upplevde det som att mäklaren kunde sätta sig in i hans problem och hjälpa honom 

utifrån det.  

Hon verkade ha förståelse för min situation. Hon var ju ganska ung också, jag tror hon 

måste vara några år yngre än mig. [...] Vi bodde ungefär lika stort och det hjälper för 

att ha någon uppfattning om vad det kostar att bo så och ekonomin kring det. [...] Det 

kändes naturligt i samtalet att hon fattar vad jag är, vad jag behöver för hjälp. [...] Det 

kändes som att vi inte var så långt ifrån varandra, ja alltså vår livssituation. 

För Daniella var det också viktigt att mäklaren förstod henne och hennes situation. Om 

mäklaren hon valde berättar hon att ”[...] han kunde väga bra hur mycket vi visste och inte 

visste och dumförklarade oss inte när var någonting som vi inte förstod utan redde ut alla 

begrepp”. Detta var viktigt för henne då hon vid en bostadsförsäljning något år tidigare hade 

en mäklare som inte brydde sig om att förklara saker för henne och inte gav henne tid att sätta 

sig in i olika avtal och dokument trots att hon uttryckte att hon inte förstod allt. 

Intresset kan även visa sig på andra sätt. Eric och Henrik Z  kände att fastighetsmäklarna de 

anlitade var engagerade i deras lägenheter och uppskattade att mäklarna ställde mycket frågor 

och var nyfikna på detaljer kring boendet. Anna upplevde att hennes fastighetsmäklare var 

genuint intresserad av henne och hennes livssituation. Mäklaren hade bland annat arbetat som 

sjuksköterska tidigare i livet och Anna säger att; 

Eftersom jag jobbar som sjukgymnast så pratade vi lite om det. Så hon ville väl liksom 

skapa en personlig kontakt där. Så hon var glad och trevlig och väldigt intresserad. 

Och lite, vad man, vad vi hade för framtidstankar. Hon ville väl få en bild av vår 

situation. 
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Även Saras mäklare blev nyfiken på att hon var barnmorska och frågade lite om det. Att vara 

för intresserad är däremot något som flera respondenter tycker känns inställsamt. Jonas säger 

att en mäklare han träffade; 

[...] var så jävla intresserad av allting och det var verkligen konstigt [...]. Det var för 

mycket liksom. Han var för trevlig, det blev jättekonstigt. Det kanske var det som var 

grejen med den andra mäklaren. [...] Vi kunde lösa det här problemet, det här 

projektet, göra det här tillsammans utan att hon behövde låtsas vara imponerad av 

mina blomkrukor.  

Henrik Z berättar om sina tankegångar kring valet av mäklare och vikten av att relationen 

känns bra "Bara för att jag tänkte att, men när man ändå ska sälja så vill man ju att det ska bli 

bra och rätt för man gör ju inte det så många gånger och då vill man ju att det ska kännas rätt 

också med den man jobbar med". Vi förstår att det var viktigt för Henrik att det fanns 

personkemi och att de kunde samarbeta på ett bra sätt. Med en annan mäklare som han tog 

hem till sig för en värdering fick han inte alls samma positiva känsla; "Ja jag fick inte rätta 

feelingen" och "Nej inget riktigt bra intryck så. Hon verkade inte så jätteintresserad på något 

vis". Här kan vi förstå hur viktigt det är att det ska kännas bra från början, att mäklaren visar 

intresse, annars utmynnar inte relationen till något bra och därmed uppstår i slutändan ingen 

personkemi. 

Det är således viktigt att vara intresserad, men att det inte verkar som att intresset är 

överdrivet och bara har till syfte att bli anlitad som fastighetsmäklare. Lars uppskattade att 

mäklaren var personlig gentemot honom och ställde nyfikna frågor om annat än enbart 

boendet vilket fick honom att slappna av. Även Eva konstaterar att det är mycket viktigt för 

henne att hon kan ha en bra kontakt med mäklaren och att denne är genuint intresserad av 

henne och hennes situation. En mäklare får absolut inte ge intryck av att de bara är ute efter 

att tjäna pengar på en, enligt Eva.  

4.3.7  Trevlig 

Det minsta respondenterna förväntade sig av en fastighetsmäklare var att denne var glad och 

trevlig. Oavsett hur mötet såg ut eller utvecklade sig ansåg de att mäklaren skulle ha ett 

trevligt förhållningssätt mot dem. Det är något som de flesta förväntar sig och tar som en 

självklarhet. Med trevlig menade de att mäklaren skulle vara en glad person med en neutral 

personlighet som inte var överdriven på något sätt, lätt att prata och diskutera med men även 

en behaglig person att vara med. Det syns också i våra respondenters uttalanden kring deras 
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första möte med mäklarna. Även om de i slutändan inte valde en mäklare så beskrivs ändå 

mäklaren som trevlig, förutom något undantag. Därför kan vi konstatera att det är en 

grundfaktor att mäklaren ska vara trevlig och positiv för att mötet med kunden ska bli 

framgångsrikt. 

När Henrik Z valde mäklare berodde det delvis på hennes personlighet, "Alltså hon var glad, 

trevlig, framåt och lugn liksom. Så att det måste man väl säga är lite av personligheten som är 

med i det. Om man jämför mot de andra". När Henrik jämför mäklarna som kom hem till 

honom tänker han bland annat på en av dem som var lite för glad och lite för sprallig. Detta 

fick motsatt effekt för Henrik som tyckte att mäklaren var överdriven och för energisk. Att 

vara lagom glad och positiv är det som ger bäst intryck. Av de tre mäklare som han tog hem 

var de väldigt olika, en var tillbakadragen, en var mer neutral och den sista var lite för sprallig 

och klämkäck enligt Henrik. Han valde den mäklaren som var mest neutral och när vi frågar 

honom vem han skulle ha valt om den neutrala mäklaren inte varit med väljer han den 

spralliga. Vi kan därför se att han föredrar någon som är lite för glad än någon som är 

tillbakadragen. 

Även Edward upplevde att en av mäklarna han tog hem var trevlig men lite för sprallig. Hans 

känsla var att mäklaren var en person som han skulle kunna umgås med privat men i detta mer 

professionella sammanhang passade inte den lite överdrivna känslan in. Edward ansåg också 

att det kändes konstigt att hon var så glad som hon var, att det kändes lite falskt. Det är också 

en risk när mäklaren vill visa sig entusiastisk, det är viktigt att det inte blir överdrivet åt något 

håll. 

När Daniella valde mäklare kontaktade hon en mäklare som hon träffat på en visning och som 

hon tyckte verkade trevlig och att de kunde skoja tillsammans vilket skapade en lättsam 

stämning. Hon förklarar vad som var viktigt vid valet; "Nej men någon måste sälja vår 

lägenhet så småningom. De flesta mäklare tar ungefär lika mycket betalt. Det rör sig inte om 

så stora skillnader.. Så att vi är bara så här, kan någon sälja vår lägenhet som vi tycker om". 

Det enda Daniella kände var viktigt var att mäklaren var en person som de tyckte bra om och 

som de trivdes med. Hon ville inte engagera sig mer eller jämföra mäklaren med andra. Hon 

var nöjd med att mäklaren var trevlig och kände att valet gjordes av bekvämlighet. Hon 

uppskattade även att mäklaren gav dem tid att tänka över beslutet och lämnade Daniella och 

hennes sambo ensamma en stund så att de kunde tänka över om de ville anlita mäklaren eller 
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inte. Han gick även iväg på toaletten ett par gånger för att ge dem möjlighet att prata ihop sig 

vilket Daniella och hennes sambo tyckte var bra. 

För vår respondent Anna var tankegångarna liknande. När den mäklare som hon valde kom 

hem till henne var hon glad och personlig och Anna beskriver mötet så här; "Så hon ville 

skapa en personlig kontakt där. Så hon var, ja men glad och trevlig och väldigt intresserad, 

och lite, vad vi hade för framtidstankar och ja. Hon ville väl få en bild av vår situation och 

så". Anna uppskattade mäklarens trevliga sätt och även om de fick en mycket personlig 

kontakt var känslan fortfarande professionell. Anna tyckte även att det var positivt att 

mäklaren snabbt visade intresse och entusiasm för dem och att hon väldigt gärna ville hjälpa 

dem med deras försäljning. Även Anna gjorde sitt val av bekvämlighet och funderade inte på 

att jämföra med andra mäklare. Hon kände sig nöjd med mäklaren och det fick räcka. 

Jonas förklarar att det skulle ha känts konstigt om mäklaren hade varit jätteglad och tyckt att 

det skulle bli "så himla spännande" att sälja hans lägenhet. I stället känner han att den 

mäklaren han valde hade ett naturligt förhållningssätt till situationen; "[...] det kändes som att 

det här har hon gjort så många gånger så att det kändes ju bra liksom, och därav var det ju 

ingen sprudlande energi utan hon kom så, annat än att hon var glad att ses liksom". Det här 

visar också att det räcker med att vara allmänt glad och trevlig och att denna första kontakt 

fungerar bäst utan att mäklaren behöver förtydliga eller överdriva sin entusiasm.  

För Sara som inte känner något intresse för branschen och som hade haft en del tråkiga 

erfarenheter var förväntningarna på den nya mäklaren inte så stor. När hon träffade sin nya 

mäklare för första gången kändes det emellertid bra och hon blev positivt inställd till honom. 

Sara beskriver mäklaren som trevlig och berättar "[...] han var positiv och jag tyckte att det 

var ett bra möte, [...] jättetrevlig, väldigt så där mjuk, ingen översittartyp precis utan väldigt så 

där genuint intresserad". Under intervjun påpekar hon flera gånger att mäklaren var enkel och 

trevlig och att han var på bra humör och att allt därför kändes bra och att de "passade" det vill 

säga att det fanns personkemi. 

När vi diskuterade med Eric om vad som karaktäriseras av hans mäklare beskriver han henne 

så här;  

Hon var ju allmänt trevlig till att börja med, det är ju en grundförutsättning för att man 

ska få ett bra intryck. Men sedan var det ju det här att  hon var så noga. Det var 

liksom, kände man direkt. Att hon inte.. Ja hon var noga helt enkelt. Seriös, hade koll 

på.. och man fick ett bra förtroende. 
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 Det här visar att ett trevligt bemötande är en självklarhet som kunden förväntar sig och en 

grundaspekt som måste finnas för intrycket ska bli positivt. Eric tror också att hans beslut att 

anlita just den här fastighetsmäklaren påverkades av mäklarens karaktär. 

Henrik B som tog hem några olika mäklare för att jämföra kom också till sist fram till att han 

nog föredrog en mäklare som var trevlig och juste mot alla. Att mäklaren är trevlig och glad 

mot alla är något som alla parter vinner på i längden menar Henrik. 
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5. Analys 

5.1 Val av mäklare 

När en kund träffar en tjänsteleverantör blir den personen en representant för hela det 

företaget. Därför blir den mänskliga faktorn viktig menar Andersson (2006). En person blir 

företagets representant som bär hela ansvaret att upprätthålla den kvalité och leva upp till de 

förväntningar som kunden har på företaget och deras anställda. Ofta köper en kund en produkt 

eller tjänst som de kan identifiera sig med förklarar Nelson (2003) eller som bidrar till deras 

ideal. Kunden ser sig själv i produkten eller vill tillhöra den image som företaget har.  

Det här är också förekommande i fastighetsmäklarbranschen. För vissa kunder är det viktigt 

att välja mäklare efter det företag som mäklaren arbetar för och mäklaren som person är av 

sekundärt intresse. Enligt Nelson (2003) kan också kundens beslut speglas i de val de gör och 

det är något vi har sett hos några av våra respondenter. När de skulle välja mäklare kontaktade 

de i första hand företaget och inte en specifik mäklare. För Eric var det till exempel viktigare 

att jämföra företagens villkor och få den bästa "dealen" än att få en specifik mäklare då han 

vet att tjänsterna skiljer sig åt. 

Det är dock väldigt individuellt. Andra respondenter visade större intresse för mäklaren 

personligen och ansåg att företaget de representerade var mindre viktig. För Daniella blev det 

viktigare att hon tyckte om personen som skulle sälja hennes lägenhet och hon lade ingen vikt 

vid vilket företag som mäklaren företrädde. För henne var relationen till mäklaren det 

viktigaste, att de "klaffade" och att det fanns personkemi. Hon ansåg också att det var positivt 

att mäklaren hade humor och att de kunde ha roligt tillsammans. På grund av mäklarens glada 

sätt såg Daniella alltid fram emot att träffa mäklaren, då hans personlighet gjorde henne glad 

Detta kan beskrivas som positiv affekt. Mäklarens humör smittade Daniella och även hennes 

beslut att anlita mäklaren. 

Det som många av våra respondenter hade gemensamt var också att de gärna ville känna 

samhörighet med mäklaren för att det bidrog till större förståelse. Det var därför positivt om 

mäklaren till exempel var i samma ålder eller i samma livssituation. 

Enligt Bettman, Johnson och Payne (1991) anpassar sig kunden och ändrar sina 

beslutsstrategier beroende på viket behov som finns för det specifika beslutet. Kunderna väljer 

den mäklare som bäst uppfyller de krav och behov som de har. Vissa respondenter ansåg att 

de behövde en mäklare med stor kunskap och valde därför någon de ansåg kunna täcka detta 
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behov. Jonas förklarar till exempel att han bland annat valde sin mäklare för att denne hade 

stor kunskap och erfarenhet av att sälja liknande lägenheter i det område som han bodde i.  

För andra var det trygghet, intresse eller ödmjukhet som var väsentligt. För Sara var det en 

slump att det blev den mäklare det blev, men hon menar att det var mäklarens trygghet som 

gjorde att hon kände att hon valt rätt. Mäklaren satte sig in i hennes situation och anpassade 

sig efter henne då hon haft dåliga erfarenheter sedan tidigare och inte alls är insatt i den 

process som en bostadsförsäljning innebär. Alla respondenterna hade olika behov och lade 

stor vikt vid det när beslutet togs. Det är många aspekter som måste vägas in när stora och 

komplexa köpbeslut ska tas. Anna förklarar till exempel flera gånger under intervjun att 

hennes mäklare visade genuint intresse för henne och hennes situation. Det var en av de 

avgörande faktorerna då Anna bestämde att hon skulle välja den mäklaren. Det är med andra 

ord inte bara kognitiva och rationella faktorer som avgör.  

Koklic och Vida (2009) menar att kundens känslor och livssituation är aspekter som också 

påverkar men även vilka behov och erfarenheter som kunden har. Flera av våra respondenter 

anser att de mäklare som varit i liknande livssituation var de mäklare som de ansåg vara bäst. 

Jonas berättar om att hans mäklare var i ungefär samma stadium i livet som han och att han 

kände att det bidrog till att hon fick en större förståelse för hans situation. Det i sin tur gjorde 

att han tyckte bättre om henne och att det påverkade hans val. 

Trots att mäklartjänsten är ett stort och dyrt köp var det många av våra respondenter som inte 

direkt reflekterade över det. Vi fick intrycket av att det inte riktigt sågs som ett köp utan något 

som bara måste genomföras vid en bostadsförsäljning. Därför var det flera av respondenterna 

som inte funderade särskilt mycket på att det krävdes jämförelser mellan mäklarföretag eller 

mäklare. Det lades inte ner mycket funderande eller analyserande kring valet av tjänst utan det 

som kändes bra räckte gott och väl. Många respondenter förklarade att de inte orkade eller 

hade tid att ta hem flera mäklare för jämförelse och därför fick det bli det bekväma valet. Ett 

flertal av våra respondenter, bland annat Eva, Anna och Daniella förklarar att valet av mäklare 

blev ett bekvämlighetsurval då de kände att de nöjde sig med att mäklaren var trevlig och 

visade sig intresserad. 

Detta beteende är något som skiljer sig lite från viss forskning som vi har studerat kring dyra 

köpbeslut som visar att kunden söker information och jämför innan ett beslut tas då 

konsekvenserna av ett stort köp kan bli stort förklarar Bettman et al. (1991). Kanske stämmer 

Kahneman och Tverskys (1979) teori om att  människor inte är rationella när det gäller 
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beslutsfattande eller så ser många kunder inte mäklartjänsten som ett stort köp utan något som 

måste göras inför en försäljning. Vi ser att många respondenters beslutsfattande blir impulsivt, 

till exempel att de väljer någon de träffat på en visning, men att det ändå i slutändan blir ett 

bra samarbete som i Daniellas fall. 

Att köpa och sälja hus eller bostadsrätt är en komplicerad process som innebär många 

juridiska och lagstadgade krav. Det här känner många kunder är svårt att förstå och sätta sig in 

i förklarar Stamsø (2014) och därför tar många hjälp av en fastighetsmäklare. För de flesta av 

våra respondenter var valet att anlita en mäklare inte svårt, dock hade några av dem funderat 

på att sälja själv men när de insåg hur mycket tid och ansvar som ligger i processen valde de 

att anlita mäklare. En av våra respondenter, Sara, uttrycker specifikt att hon inte har något 

som helst kunskap eller intresse för själva försäljningsprocessen och de krav som ställs på 

den. Hon ansåg att det absolut var värt den summan pengar det kostar att anlita en mäklare, 

om hon fick möjlighet att lägga ansvaret, risken och arbetet på någon annan. Även Daniella 

förklarar att det var skönt att ha en mäklare som tog hand om hela processen då hon inte har 

tid eller ork för det. Detta är något som Thaler (1980) också beskriver, att många kunder är 

beredda att betala mer pengar för att slippa ansvar.  

För många konsumenter är beslutsfattande en svår och jobbig process menar Bettman, 

Johnson och Payne (1991), nu mer än förr då konkurrensen och utbudet av varor och tjänster 

ständigt ökar. För många alternativ gör att kunden måste jämföra fler aspekter vilket tar tid 

och energi. Även Chernev (2003) menar att flera alternativ gör beslutsprocessen svårare för 

konsumenten. Förkunskaper är en viktig aspekt vid beslutsfattande menar Bettman och Park 

(1980) och det var också något vi märkte påverkade de respondenter som sålt bostäder 

tidigare. Även att de tagit hem flera mäklare för en jämförelse. De respondenterna hade inte 

svårt att ta ett beslut om vilken mäklare de skulle välja. Deras förkunskaper och erfarenheter 

bidrog till att lättare kunna ta beslutet då de redan visste vad de letade efter. Har de haft dåliga 

erfarenheter vet de vad de inte vill ha och om erfarenheterna har varit bra vet de också vad de 

vill ha. För vissa, som Eric, var det tjänsten som var viktigast medan det för andra, som Eva, 

Sara och Daniella var mäklaren personligen. Alla har olika krav som de söker efter i tjänsten 

eller mäklaren. Beslutet blev också lättare då alla mäklare utmärkte sig på något sätt, både 

positivt och negativt, därför var det aldrig någon tvekan vem de skulle välja i slutändan. 

Många respondenter berättar att de kände det direkt, att det fanns personkemi och att de 

passade, och därför kände de att de inte behövde leta mer. 
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Precis som i de flesta andra branscher är även fastighetsmäklarbranschen ett 

verksamhetsområde med stora valmöjligheter med olika tjänster som kunden måste välja 

mellan. Att välja mäklare kan också vara svårt för konsumenten då de flesta mäklartjänster är 

snarlika. Det som skiljer tjänsterna åt är företagets image och mäklaren personligen. Många 

av våra respondenter förklarar att de gör ett bekvämlighetsurval när de väljer mäklare. De 

stöter på någon mäklare på en visning eller dylikt och känns mäklaren okej är de nöjda med 

det. Det ska till en hel del negativa aspekter för vissa respondenter för att de ska anstränga sig 

och leta upp en ny mäklare då de redan har fått kontakt med någon. För några andra 

respondenter är denna process av större vikt och därför lade de ner mer tid och engagemang 

för att hitta den mäklare som kunde erbjuda den bästa tjänsten för bäst pris. 

Bettman et al. (1998) menar också att det är flera aspekter som kunden måste ta hänsyn till 

och väga in vid beslutsfattandet. Goda egenskaper gällande någon aspekt kompenserar sämre 

egenskaper av en annan. Det här skiljer sig naturligtvis för olika tjänster och personer. Detta 

är något som också stämmer överens med våra respondenter. Det visade sig genom att några 

ansåg att mäklarföretaget var viktigast och då fick det kompenseras genom att mäklaren 

kanske inte var den bästa. Eller att det var mäklarens person som var viktigast och då kanske 

respondenten fick betala ett högre pris för tjänsten och kompenseras därigenom. Alla hade 

olika preferenser som de ansåg vara viktigast. 

Alla våra respondenter hade sitt eget sätt att komma fram till ett beslut kring vilken mäklare 

de skulle anlita. Detta påverkas av deras personlighet och hur de hanterar beslutsfattande. 

Enligt Sprotles och Kendall (1986) har alla individer olika köpbeslutsstilar beroende på vilka 

karaktärsdrag kunden har. De respondenter som vi såg som mer impulsiva, jämförde inte 

mäklare utan bestämde sig snabbt och de respondenter som vi utifrån deras svar tolkade som 

mer noggranna tog sig tid att jämföra olika alternativ för att på så sätt hitta den de ansåg 

kunna genomföra försäljningen på bästa sätt. 

För de respondenter som känt att beslutet varit viktigt eller intressant har mer tid och energi 

lagts på beslutsprocessen. För Eric, Henrik Z och Henrik B var beslutet betydelsefullt och de 

lade ner tid och engagemang för att hitta en lämplig mäklare eller tjänst. Isen (2001) och 

Hermalin och Isen (2008) förklarar också att när beslutet känns intressant för kunden blir 

beslutsfattaren mer flexibel, innovativ och kreativ. Dessa respondenter som också ansett att 

valet av mäklare varit ett viktigt beslut har också fått ett mer genomtänkt beslut då de jämfört 

flera mäklare mot varandra.  
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Henrik Z kände att det var en stor affär då det inte var ofta han stod inför en försäljning och 

ville därför att det skulle kännas rätt. Därför var det viktigt för honom att jämföra flera 

mäklare. För de respondenter som varit mer impulsiva har beslutsprocessen inte gett upphov 

till så mycket analys. För Daniella som själv anser sig vara en impulsiv person blev också 

beslutet det. Hon kände inte att försäljningsprocessen var intressant och att hon ville lägga tid 

på att jämföra mäklare utan kände sig nöjd med någon som var trevlig. Trots alla 

respondenters olika personligheter och karaktär var det ingen som ansåg att det var obekvämt 

eller jobbigt att ta hem mäklaren. De flesta tyckte bara att det var trevligt att få visa upp sitt 

hem. Jonas kände sig inget annat än bekväm att ta hem olika mäklare, även den som han inte 

tyckte om. Han berättar att det också kan bero på honom själv också då han ofta träffar 

personer på konstiga platser genom sitt arbete som journalist. Även Sara tyckte att det kändes 

tryggt och bra att ta hem en mäklare. Hon berättar att hon var förväntansfull då hon kände att 

det äntligen var på gång, att det kanske snart var dags att sälja.  

Enligt Harrisson, Massi och Chalmers (2014) kan det kännas påträngande att ta hem en 

försäljare. Dock är det skillnad när kunden själv har bjudit hem säljaren då kunden känner sig 

mer öppensinnad för besöket. Ofta är också mäklare positiva och berömmer kunden för att de 

har så fint när de besöker en ny kund. Våra respondenter tyckte också att mäklarna kom in 

och var glada och positiva till deras boende. Dock upplevde vissa respondenter att mäklarna 

var överdrivet glada. Detta väckte istället misstänksamhet och respondenterna tyckte att 

mäklaren då var oäkta och spelade för att få ett påskrivet förmedlingsuppdrag. Jonas berättar 

att en mäklare kom hem till honom och var överdrivet imponerad av en lägenhet som var fin 

men inte så pass att mäklarens reaktion skulle vara som den blev. Även Edward och Henrik Z 

tog hem en varsin mäklare som de ansåg vara allt för sprallig och glad. Därmed kan vi 

konstatera att det inte uppskattas av kunden att vara allt för glad utan att det är mest uppskattat 

om mäklaren inte spelar utan är sig själv och inte överdriver sin entusiasm. Lagom glad och 

positiv är bäst. Om mäklaren gör kunden glad kan det påverka hur denne i slutändan tar 

beslutet vilket ökar chanserna att få ett förmedlingsuppdrag påskrivet.  

Som vi tidigare skrivit är säljarens roll mycket viktig för utgången av mötet med kunden. Det 

krävs att säljaren visar mjuka egenskaper menar Punwatkar och Verghese (2014). Dessa 

mjuka egenskaper kan vara att handla på ett etiskt sätt, att lyssna aktivt på kunden och att 

denna besitter emotionell intelligens. Dessa karaktärsdrag kan leda till en lyckad försäljning. 

Detta är något som vi ser tydliga bevis för i våra intervjuer. Alla respondenter uppskattar en 

fastighetsmäklare som är en god lyssnare och sätter sig in i kundens specifika fall och att de 
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visar ett genuint intresse, men även att de är ödmjuka, hjälpsamma och ärliga individer. Sara 

uppskattade att mäklaren inte var dominant utan lättsam och ödmjuk och anpassade sig efter 

henne vilket gjorde att Sara kunde slappna av. Ett tydligt exempel på oetiskt beteende av en 

mäklare fick vi från Henrik B som tog hem en mäklare som pratade illa om andra företag. 

Detta beteende gjorde Henrik B mycket upprörd och ville därefter inte ha någon kontakt med 

den mäklaren igen. Därav förstår vi vikten av att visa sina ödmjuka sidor. 

En av våra respondenter gav oss även exempel på en mäklare som betedde sig oetiskt och 

därmed blev bortvald när beslutet togs. Den mäklaren smutskastade mäklare på ett 

konkurrerande företag och använde grova ord vilket gjorde att respondenten blev väldigt illa 

till mods. Den mäklaren var antagligen påverkad av negativ affekt som enligt Watson, Clark 

och Tellegen (1988) är ett tillstånd av negativa känslor som till exempel förakt, avsky och 

rädsla vilket i förlängningen skapade negativa känslor hos respondenten.  

Det är affektiva känslor som påverkar beslutsfattandet, omdömet och relationen mellan 

kunden och säljaren på ett positivt sätt. Enligt Chang och Pham (2013) kan positiv påverkan, 

eller positiv affekt, göra att besluten tas snabbare och effektivare. Det här är extra viktigt i det 

första mötet med kunden. För mäklaren kan denna positiva affekt påverka kunden att snabbt 

ta ett beslut om mäklaren känns som ett bra val vid försäljningen. Daniella och hennes sambo 

fick genast bra kontakt med sin mäklare och fick en känsla av personkemi. De kunde skämta 

och skoja ihop vilket fick Daniella att trivas. Mäklaren gav dem också tid att tänka under 

intagsbesöket. Han talade om för dem att han lämnar dem ifred i en stund och att han skulle 

gå ut och titta på utsikten. Det här känns som ett typiskt bra sätt att använda sin positiva 

affekt. Först se till att kunderna trivs och sedan ge dem en liten stund att tänka över beslutet. 

För mäklaren blev besöket lyckat då de skrev på ett förmedlingsuppdrag. 

Känslor har också en stark koppling till hur kunderna upplever risk både när det gäller 

produkter och tjänster menar Chaudhuri (2002). Finns det många negativa känslor kan 

köpsituationen kännas hotfull för kunden vilket leder till osäkerhet. Det i sin tur påverkar 

beslutet. De respondenter som träffat flera mäklare och som haft tidigare erfarenhet visade sig 

tänka mer på riskerna. Detta berodde säkert på att de haft tidigare dåliga erfarenheter och 

förstår att beslutet är en risk som kan få konsekvenser.  

Det har visat sig att de individer som är påverkade av positiv affekt är mer riskbenägna 

förklarar Nygren, Isen, Taylor och Dulin (1996). Det här ser vi tydligt hos några av våra 

respondenter. Om de får ett positivt intryck av mäklaren, att denne är glad och trevlig, var 
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chanserna större att de valde den mäklaren. Även de som inte jämförde mäklare utan endast 

träffat en, kanske på en visning, beslutade sig snabbt om intrycket var bra, trots att de inte 

hunnit prata eller lärt känna just den mäklaren. I flera fall var respondenterna riskbenägna och 

chansade att det skulle bli bra. De respondenter som varit mindre riskbenägna är oftast de som 

haft mer erfarenhet. De har tagit hem flera mäklare för jämförelse och har tagit reda på mer 

kring mäklartjänsten och vilket pris tjänsten har för att på så sätt minimera riskerna vid valet. 

Det intryck som de flesta respondenter fått av mäklaren de anlitat under det inledande 

intagsmötet är att de varit trevliga och glada. Enligt Han, Lerner och Keltner (2007) beter sig 

människor olika beroende på om de är på gott eller dåligt humör. Detta humör påverkar också 

motparten och därför är det viktigt att en säljare fokuserar på positiva saker när de är på möte 

så att utgången blir mer framgångsrikt. Om säljaren är glad blir oftast kunden det vilket i sin 

tur påverkar det beslut som kunden kommer fram till. Att vara glad och positiv påverkar 

såklart kunden men det är även viktigt att mäklaren läser av den specifika kunden och förstår 

vad just den personen behöver och anpassar sig efter det. Det här är något som våra 

respondenter ansett vara viktigt, att mäklaren läst av dem bra, satt sig in i deras unika situation 

och hjälpt dem med deras problem.  

Genom små saker i livet som att säga något snällt, humor eller ge bort en gåva uppkommer 

positiv affekt menar Yang, Yang, Cebi och Isen (2013). Det vi läser av från våra respondenter 

är att mäklarens humör, om de är glada och positiva, påverkar hur de känner för mäklaren. 

Mäklarens personliga egenskaper är av stor betydelse för utgången av intagsmötet i enlighet 

med vad Xing och Sun (2013) menar då bra egenskaper genererar positiv affekt. Om 

mäklaren har humor och att de kan skämta och skratta tillsammans blir intrycket också bättre. 

Många av respondenterna har sagt att de känt mer samhörighet med mäklaren då de har 

kunnat skratta tillsammans och att stämningen blivit mer avslappnad och vänskaplig då och 

att personkemi därmed skapats. Detta är något som också påverkar respondentens beslut i 

allra högsta grad. Är en person glad påverkar det livet, relationerna och medmänniskorna 

positivt. De respondenter som mött en tillbakadragen mäklare som inte riktigt visade sin 

personlighet fick inte alls något bra intryck och där finns tydliga bevis för hur mycket ens 

karaktär och sinnesstämning påverkar omgivningen. Ett exempel på det är en av de mäklare 

som Henrik Z hade kontakt med. Henrik Z kände inte att hon verkade intresserad då hennes 

karaktär var lite tillbakadragen och hon sa inte så mycket. Han kände inte att han fick den 

"rätta feelingen" av henne och valde därför bort henne. 
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Ett ord som våra respondenter ofta nämnt när de förklarar hur en bra mäklare bör vara är ordet 

social. Att en mäklare kan handskas med alla slags människor är något som respondenterna 

både uppskattar och värdesätter. Dels för att de själva vill ha en social mäklare men också för 

att mäklaren ska kunna bemöta de spekulanter som kommer på visning inför försäljningen.  

Vi har sett att de känslomässiga aspekterna har stor påverkan på beslutsfattandet men de 

kognitiva aspekterna som speglar vår kunskap och vårt vetande, är också en viktig del. De 

affektiva och kognitiva aspekterna interagerar menar Gray och Braver (2002). Detta samspel 

mellan känslor och kunskap är så klart någonting som påverkar kunden i valet av mäklare. Då 

positiv affekt påverkar vårt tänkande (Isen, 2001) är det en viktig faktor att ta hänsyn till. För 

till exempel Eric som hade störst fokus på de kognitiva delarna, att jämföra villkor och få en 

så bra "deal" som möjligt visade det sig i slutändan också vara viktigt att personen var någon 

han tyckte om. Under intervjun kom han fram till att det kanske inte bara var själva "dealen" 

som var viktig utan helheten skulle vara bra. Att även hur han kände för mäklaren var en 

viktig aspekt som måste vägas in i beslutet. 

5.2 Personkemi och positiv affekt 

Vad vi kan se handlar valet av mäklare till viss del om att köpa en bra och prisvärd tjänst, men 

att respondenterna gillar personen som ska utföra tjänsten är viktigare. Vi har kunnat se att 

båda delarna måste finnas på plats. Ingen har valt en mäklare som de gillar, men som erbjuder 

en dålig tjänst. Ingen har heller valt den person de anser har den bästa och mest prisvärda 

tjänsten utan att ta fastighetsmäklarens personlighet i beaktande. Om två personer erbjudit 

tjänster och priser som varit relativt jämvärdiga har respondenterna valt den fastighetsmäklare 

de tyckt bäst om. Det finns flera olika aspekter av mäklarens beteende som påverkar vad 

respondenterna tycker om mäklaren, såsom att vara äkta, att verka trygg samt vara hjälpsam. 

Vilka beteenden som respondenterna tycker är viktiga är i stort gemensamma för alla, men 

olika personer tolkar beteenden på olika sätt. Sara tyckte till exempel att en mäklare var 

trevlig när denne berömde hennes lägenhet, medan Jonas och Edward tyckte att detta 

beteende hos mäklare de träffat kändes falskt.  

Vi anser att mäklarens beteende och hur respondenterna reagerar på detta kan summeras 

under ordet personkemi. Vi valde därför att presentera en stor del av vårt empiriska material i 

en modell som visar hur sju egenskaper hos mäklaren tillsammans skapar personkemi. För att 

återkoppla till vår teoretiska referensram vill vi nu diskutera dessa egenskaper med hjälp av 

begreppet positiv affekt. Positiv affekt innebär, som beskrivits i kapitel 2.3, att människor 
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påverkas av positiva känslor och att dessa känslor skapar entusiasm, aktivitet och glädje 

(Clark et al., 1989; Watson et al., 1988). För en fastighetsmäklare, som har som mål att sälja 

in sig själv och sin tjänst, är det möjligt att genom att uppvisa ett positivt beteende få en 

potentiell kund att känna mer positiva känslor vilket i förlängningen ofta leder till att just den 

mäklaren anlitas (Lyubomirsky et al. 2005). 

Vi ser ett starkt samband mellan att kunden uppskattade mäklarens positiva egenskaper och 

att de fick personkemi. När kunderna beskrev de positiva egenskaperna, positiv affekt, som 

mäklaren hade dök ofta ordet personkemi upp också. Därmed kan vi se ett tydligt samband 

mellan personkemi och positiv affekt. Även om de tvåpå intet sätt är synonymer så samspelar 

de. Den ena faktorn leder ofta till den andra. Om kunden kände att mäklaren hade många 

positiva egenskaper ledde det oftast till att de också kände en slags personkemi med mäklaren. 

En definition på ordet personkemi är när två personer tycker om varandra, trivs i varandras 

sällskap och har samma tänkesätt (Personkemi, 2012, 20 februari). Day och Barksdale (2003) 

menar att personkemi är av stor betydelse för att bli utvald att utföra ett uppdrag.  

5.2.1 Äkta 

Affekt handlar om känslor (Isen, 2001) och det är viktigt för säljare att veta hur känslor hos en 

kund påverkar köpbeslut (Lyubomirsky et al. 2005). Våra respondenter har till stor del valt 

vilken fastighetsmäklare de ska anlita genom att gå på sin magkänsla. Negativ affekt är till 

viss del motsatsen till positiv affekt och innebär att en person bär på negativa känslor i form 

av exempelvis olust, förakt och avsky (Watson et al., 1988). Våra respondenter tycker alla att 

det är nödvändigt att mäklaren verkar vara en ärlig person. När de reflekterar kring mäklarens 

ärlighet jämför många med någon mäklare de träffat (eller med den bild de har av branschen i 

stort) som de upplevt som oärlig. De oärliga mäklarna har skapat negativ affekt hos våra 

informanter. Detta gäller till exempel Lars som känt sig lurad på en summa pengar i samband 

med att han drog sig ur ett förköpskontrakt för en tid sedan. Denna händelse, tillsammans med 

en allmän bild av att mäklarbranschen inte är helt renhårig bidrog till att Lars inför mötet med 

en fastighetsmäklare var skeptiskt inställd. Han kände inför mötet en fientlighet vilket är ett 

av de negativa humören i PANAS-skalan (Watson et al., 1988). I detta fall blev det viktigt att 

fastighetsmäklaren med hjälp av positiv affekt skapade en god stämning och att hon visade 

Lars att hon var pålitlig. Lars ansåg efter att ha träffat mäklaren att hon verkade äkta. Genom 

att vara trevlig lyckades mäklaren föra över viss positiv affekt till Lars vilket medförde att 

hans tankesätt ändrades (Fredrickson & Losada, 2005). Efter mötet var Lars inställning 

gentemot just denna mäklare så pass positiv att han litade på henne och valde att anlita henne. 
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Pålitlighet är mycket viktigt för valet, att vara konsekvent och vara samma person hela tiden, 

samt att inte ställa sig in för att sälja. Förtroende är på så sätt viktigt. Ingen av informanterna 

valde en mäklare som de inte tyckte kändes ärlig utan det krävdes att mäklaren är ärlig, tydlig 

och rak kring hur säljprocessen ser ut och vilka de är. 

Positiv affekt kan också användas för att undvika förlust i riskfyllda situationer (Isen et al., 

1988). Detta stämmer väl in på Henrik B som träffade en mäklare som han ansåg var opålitlig 

och en som kändes äkta och pålitlig. Han valde den mäklare som kändes pålitlig, men 

funderade nu i efterhand på om den andra mäklaren hade kunnat generera ett högre slutpris på 

hans bostad. Samtidigt var han inte beredd att ta risken att anlita en mäklare som eventuellt 

skulle ”sopa in skit under mattan” under försäljningen eftersom detta skulle kunna få negativa 

konsekvenser för Henrik längre fram. Detta stämmer överens med Isen (2001) och Nygren et 

al. (1996) resonemang kring att människor inte vill ta risker för att inte riskera att förlora det 

positiva tillstånd de befinner sig i.  

5.2.2 Trygg 

Viktigt för respondenterna är också att de känner sig trygga med mäklaren. Detta hänger nära 

samman med den förra egenskapen, att mäklaren är ärlig, men handlar också om att kunna 

prata med mäklaren och känna sig bekväm i dennes sällskap. Att mäklaren upplevdes som 

lugn var också viktigt för att våra respondenter skulle känna sig trygga. Att respondenterna 

kände sig trygga med mäklaren var en förutsättning för att vilja anlita dem.  

Mittal och Ross (1998) anser att personer som påverkas av positiv affekt vill behålla detta 

positiva tillstånd och därmed undviker att ta risker. Vi kan tydligt se att våra respondenter 

söker trygghet hos de fastighetsmäklare de valde att anlita. Att mäklaren får en potentiell kund 

att känna sig trygg gör att kunden upplever risken som mindre. Genom att skapa en god 

stämning och verka lugn och stabil har de flesta av de mäklare som våra respondenter valt att 

anlita, kunnat minska känslan av risk hos respondenterna. De har således valt en mäklare som 

möjliggjort för dem att fortsätta befinna sig i ett positivt tillstånd. 

Giardini och Frese (2008) menar att säljarens viktigaste uppgift för att lyckas är att skapa en 

positiv atmosfär vid säljtillfället. Det är en stor fördel att kunna få kunden att känna sig lugn 

och trygg då många upplever köpsituationer som osäkra. Detta har vi tydligt kunnat se hos 

flera av våra respondenter. Sara tyckte att det kändes så pass jobbigt att anlita en 

fastighetsmäklare att hon övervägde att inte leta efter ett nytt boende. Hon tycker att 

branschen och försäljningsprocessen är komplicerad och en händelse vid förra försäljningen 
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skapade otrygghet inför att anlita en mäklare nu. Det var därför avgörande att hon upplevde 

mäklaren som lugn och trygg och att denne skulle se till att alla steg i försäljningen gick rätt 

till. Just denna känsla fick hon av den fastighetsmäklaren som hon valde att anlita.  

Edward beskriver att mäklaren han valde var lugn och gjorde att han kände sig trygg. Jonas 

beskriver också sin mäklare som lugn, sansad och saklig. Enligt Isen et al. (1988) är ett 

optimistiskt tillstånd en effekt av att ha utsatts för positiv affekt. I detta positiva tillstånd vill 

människor ofta skydda sig själva. Edwards och Jonas mäklare utstrålade bekvämlighet och 

fick i sin tur dem att känna sig trygga. Detta bidrog med stor sannolikhet att dessa två mäklare 

upplevdes som ett tryggt val och att de anlitades för att skydda sig i den osäkra processen att 

sälja en bostad.  

Enligt Luong (2005) kan kundens sinnesstämning innan mötet vara av stor betydelse. Han 

menar emellertid att säljarens känslor till viss del kan överföras till kunden under mötet. 

Tydliga exempel på detta fick vi från våra respondenter Sara och Lars. Båda var de lite 

bekymrade innan mötet på grund av att deras tidigare erfarenheter som inte var så lyckade. 

Dock försvann denna negativa affekt efter intagsmötet för dem båda då mäklarens glada och 

trevliga sätt tog bort deras oro och gjorde dem trygga i situationen. Vi kunde inte se några 

tecken på negativ affekt som Watson et al. (1988) tar upp, bland de mäklare som 

respondenterna träffade. Den negativa affekten är den positiva affektens motsats och 

beskriver i vilken utsträckning någon känner sig till exempel bekymrad, rädd och nervös. Alla 

respondenter ansåg att mäklarna verkade trygga i sin roll, lugna och glada att vara där.  

5.2.3 Hjälpsam 

Genom att som säljare vara hjälpsam känner sig kunden nöjd. Denna kundtillfredsställelse kan 

resultera i lojala kunder och därmed ökad nöjdhet enligt Homburg et al. (2006). De poängterar 

också att affekt påverkar kundens omdöme. Det blir därmed viktigt att säljaren kan utstråla 

positiv affekt och få kunden att känna detsamma. Just att uppleva att mäklaren är hjälpsam är 

för flera av våra respondenter huvudsyftet med att anlita en mäklare. Att sälja en bostad kan 

upplevas som en svår process och det kunden betalar för är att få hjälp med den. Därför är det 

viktigt att mäklaren redan vid det inledande mötet visar att de kan vara till hjälp för kunderna. 

Sara, som är ointresserad av hela försäljningsprocessen uppskattade att träffa en mäklare som 

sade sig kunna hjälpa henne genom detta.  

Att få lojala kunder kan tyckas vara oviktigt för mäklare menar Homburg et al. (2006), 

eftersom de flesta anlitar fastighetsmäklare ett fåtal gånger i livet och med stora mellanrum i 
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tiden. Det förekommer dock att säljare återkommer efter flera år när de ska sälja en ny bostad. 

Ett exempel på detta är Henrik B som vid sin nuvarande försäljning valde att anlita samma 

person som hjälpte honom förra gången. Han upplevde att mäklaren brydde sig om dem och 

var hjälpsam. Genom att hålla kontakten med Henrik visade hon att deras relation var viktig 

för henne och det medförde att han valde att anlita henne en gång till. Att vara hjälpsam som 

mäklare kan också resultera i att kunder rekommenderar mäklaren till vänner och bekanta 

vilket är en viktig källa till nya kunder för många mäklare.  

Det är viktigt att mäklaren visar sig hjälpsam vid det inledande mötet med kunden för att inte 

riskera att skapa oenighet. Carnevale och Isen (1986) menar att positiv affekt vid kundmöten 

leder till förbättrat samarbete. Genom att påverkas av positiv affekt blir människor mer 

sociala, samarbetsvilliga och hjälpsamma (Isen, 1987). Om en fastighetsmäklare genom 

positiv affekt lyckas få kunden att tycka att denne är hjälpsam blir kunden mer social och 

samarbetsvillig. Det här bör resultera i att mäklaren kan framstå som än mer hjälpsam då 

kunden blir öppen för att ta emot mäklarens hjälp. Henrik Z, Jonas och Anna sa att de 

upplevde de valda mäklarna som hjälpsamma vid det inledande mötet delvis tack vare att de 

tog sig tid. Mäklarna stannade länge vilket fick Henrik och Anna att känna att mäklarna ville 

hjälpa dem och att de inte hade bråttom iväg. Det i sin tur ledde till att respondenterna tyckte 

att mäklarna kunde svara på deras frågor och anpassade sig efter dem. Detta är ett exempel på 

att positiv affekt fungerar som ringar på vattnet eller en spiral av positiva följder (Xing & Sun, 

2013; Isen, 2001).  

5.2.4 Kunnig 

Det är av stor vikt för våra respondenter att fastighetsmäklaren är kunnig och professionell. 

För att undvika att ta en risk när de anlitade mäklare har våra respondenter sett till att ta del av 

information precis som Chaudhuri (2002) säger att människor ofta gör. Dels har vissa jämfört 

mäklartjänster redan innan mäklaren kom hem till dem och har då tidigt bildat sig en 

uppfattning om vilka tjänster som normalt ingår och till vilket pris. Det gör att de kan fatta ett 

beslut som innefattar mindre risk när de bestämmer sig för en fastighetsmäklare. Det är också 

av stor vikt att mäklaren är självsäker och bidrar med att informera kunden om diverse 

aspekter av försäljningen. Genom att vara påläst och kunnig kan mäklaren visa sin 

professionalitet och på så sätt skapa positiv affekt hos den blivande kunden. Detta skedde till 

exempel i Jonas fall. Han berättar att han värdesätter fastighetsmäklarens kunskap och att 

mäklaren han valde verkade kunnig och rutinerad när hon besvarade hans frågor.  
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Två av orden för positiv affekt i PANAS-skalan är bestämd och stark (Watson et al., 1988). 

Dessa ord anser vi kan kopplas till att en säljare är professionell. Henrik Z beskriver den 

mäklare han valde som en person som han upplevde som seriös och noggrann och som hade 

kontroll över situationen. Särskilt att ha kontroll tyder på att mäklaren var bestämd och stark. 

Hon kunde sitt jobb och visade det för Henrik på ett tydligt sätt.  

Eva anser att det är viktigt att fastighetsmäklare ska återkomma om hon har frågor som denne 

inte kan svara på just då. Den fastighetsmäklaren hon valde att anlita träffade hon redan på 

visningen av bostaden hon köpte och hon märkte då att han hade denna egenskap. Detta var 

positivt för henne då hon tidigare stött på mäklare som inte kunnat svara och inte verkat 

särskilt intresserade av att ta reda på svaret heller. Positiv affekt innebär enligt Watson et al. 

(1988) att en person känner sig entusiastisk, aktiv och alert. Detta kan vi koppla samman med 

Evas tankar kring mäklare. Hon uppskattar att mäklaren återkommer med svar och vi tolkar 

mäklarens beteende i det fallet som att denne är just alert och engagerad. Mäklaren vill att 

kunden får svar och ser till att hon får det.  

Något som blev påtagligt gällande professionella mäklare var att de flesta av våra 

respondenter jämförde de mäklare de valde att anlita mot en mäklare de träffat som de på 

något sätt ansåg var oprofessionell alternativt mot en nidbild av mäklarbranschen som något 

tvivelaktigt. Detta gäller till exempel Lars som hade en förutfattad mening om att man inom 

branschen inte drar sig för att använda bulvaner och andra fula knep. Han har också 

personligen känt sig lurad i ett sammanhang där en fastighetsmäklare var inblandad. Det 

innebär att han på förhand hade en negativ bild av mäklare och var avigt inställd. Den 

fastighetsmäklare som kom hem till honom visade sig dock vara både trevlig och 

professionell och hon lyckades således ändra på de känslor som Lars hade med sig in i mötet i 

enlighet med vad Luong (2005) menar är möjligt.  

Henrik B menar att han ville ha en mäklare som var professionell och juste mot alla parter 

som var inblandade i affären. Denna känsla fick han hos den mäklare han nu för andra gången 

valde att anlita. Henrik jämförde henne med en manlig mäklare som han ansåg var 

oprofessionell vilket han märkt vid visningar tidigare och som förstärktes vid intagsbesöket 

där mäklaren tydligt visade att han körde sitt eget race, var hård mot konkurrenter och 

negligerade saker som kunde vara viktiga för vissa kunder. Henrik var säker på sitt beslut att 

anlita den kvinnliga mäklaren, men hade nu i efterhand vissa funderingar kring om det kanske 

hade varit ekonomiskt gynnsamt att välja en mäklare av den andra typen. Detta anser vi kan 
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jämföras med Shiv och Fedorikhins (1999) experiment kring kognitiva och affektiva aspekter 

av kunders beslutsfattande. I valet mellan en chokladkaka och fruktsallad vet de flesta rent 

kognitivt att fruktsalladen är det nyttigare och bättre valet, men chokladkakan ger 

känslomässigt större glädje. I Henriks fall valde han det affektiva valet, men lockades ändå av 

tanken på att kunna tjäna mer pengar med hjälp av mäklaren som han ansåg använde vissa 

tvivelaktiga metoder.  

5.2.5 Jordnära 

Samtidigt som det är viktigt för våra respondenter att fastighetsmäklaren är kunnig och 

professionell får denna aspekt inte gå till överdrift. Mäklare som upplevs som alltför 

självsäkra, ”säljiga”, kaxiga och ”glassiga” har valts bort av våra respondenter. En sådan typ 

av person verkar våra respondenter ha svårt att identifiera sig med. De vill hellre anlita någon 

”med fötterna på jorden” som Anna säger. Att mäklarna har upplevts som jordnära av 

respondenterna kan förklaras med hjälp av positiv affekt. Om positiv affekt uppstår främjas 

byggandet av relationer enligt Lyoubomirsky et al. (2005). Genom att fastighetsmäklarna 

betett sig på sätt som skapat positiva känslor hos våra respondenter har relationen dem 

emellan kunnat byggas mer effektivt. Att relationen mellan parterna stärks skapar troligtvis en 

känsla hos respondenterna att mäklaren verkar vara en jordnära och vanlig person som de 

själva kan identifiera sig med. Detta bekräftas av Jonas som upplevde att hans mäklare förstod 

honom och hans livssituation då hon själv var i en liknande situation och ålder.  

I säljsammanhang är det viktigt för säljaren att skapa optimism och förtroende hos kunden. 

Lyoubomirsky et al. (2005) menar att säljare genom optimism och sällskaplighet kan utstråla 

en positiv energi som påverkar kunden till aktivt deltagande. Vidare menar de att positiva 

känslor skapar en tendens att närma sig andra människor snarare än att undvika dem. Det är 

således av stor vikt för fastighetsmäklare att bete sig på ett sätt som får kunden att känna på 

detta sätt. Att detta skett tycker vi syns i flera av respondenternas svar. Henrik B säger att 

mäklaren han anlitade verkade vara intresserad av att lära känna Henrik och att han kände sig 

avslappnad i hennes närvaro. Att situationen kändes naturlig bidrog troligtvis till att även 

Henrik ville bidra till att skapa en god relation till mäklaren och detta ledde i förlängningen 

till att Henrik anlitade henne även vid en andra försäljning.  

Lyoubomirsky et al. (2005) syn på hur positiv affekt påverkar byggandet av en vänskaplig 

relation stämmer också väl överens med Evas och Daniellas berättelser. Daniella beskriver sin 

mäklare som mysig och jordnära, prestigelös och enkel. Dessa egenskaper gjorde att hon fick 
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en positiv känsla och att hon och sambon fick en god kontakt med mäklaren. Mäklaren som 

Eva anlitade betedde sig enligt henne på ett normalt sätt. Han var en vanlig människa och inte 

någon glassig mäklartyp som hon stött på tidigare vilket gjorde att hon kände sig välvilligt 

inställd till honom och att relationen kändes vänskaplig vilket var viktigt för henne.  

5.2.6 Intresserad 

Något som ofta återkom under våra intervjuer var huruvida fastighetsmäklarna verkade vara 

intresserade av respondenterna och deras bostäder eller ej. Kahn och Isen (1993) menar att 

många människor upplever positiv affekt när någon visar dem uppskattning. Ett sätt att visa 

uppskattning kan vara att vara intresserad och nyfiken. Våra respondenter har valt att anlita 

mäklare som har visat intresse för dem. Det har mäklarna gjort på olika sätt. Annas och Saras 

mäklare var intresserade av deras liv och ställde nyfikna frågor om deras arbeten. Eric och 

Henrik Z mäklare visade intresse för deras bostäder på sätt som de uppskattade och tyckte 

kändes genuint. Mäklarna har därmed lyckats få Eric och Henrik att påverkas av positiv 

affekt. Enligt Isen (1987) blir människor mer sociala, samarbetsvilliga och hjälpsamma om de 

påverkas av positiv affekt. Att då som fastighetsmäklare förmedla att man är intresserad av 

kunden och dennes bostad gör kunden mer välvilligt inställd vilket torde förbättra chanserna 

för att bli anlitad av just den kunden.  

Enligt PANAS-skalan är uppmärksamhet och intresse två positiva ord på affektskalan 

(Watson et al., 1988). Jonas och Daniellas kände att mäklarna de valde förstod dem och deras 

situation och hur mycket kunskap de hade kring försäljningsprocessen. Mäklarna var således 

både intresserade och uppmärksamma vilket skapade mer positiv affekt hos Daniella och 

Jonas.  

Även gällande intresse kan vi tydligt se hur positiv affekt fungerar som en spiral eller som 

ringar på vattnet (Isen, 2001; Xing & Sun, 2013). Genom att mäklarna visar intresse för 

respondenterna kommer klienternas engagemang att öka (Lyubormirsky et al., 2005). Det 

leder i sin tur till att personen upplever stämningen som positiv och tolkar de omständigheter 

som pågår som mer önskvärda. Genom att visa intresse har mäklarna således fått 

respondenterna att uppleva intagssituationen som mer positiv överlag och det bidrar till att de 

uppskattat även andra aspekter av mäklarens beteende och tjänst vilket resulterar i att dessa 

mäklare blir utvalda. Detta förtydligas av Henrik Z som träffade en mäklare som han tyckte 

var för tystlåten och tillbakadragen. Han tolkade det som ointresse och fick därför en sämre 

bild av henne än de mäklare som intresserade sig för honom och hon valdes bort. Detta trots 
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att han haft mycket kontakt med denna mäklare då han köpt sin nya lägenhet av henne och 

visste att hon var duktig på mycket annat.  

Om mäklaren visar intresse måste intresset kännas genuint enligt våra respondenter. Det får 

inte känns som att mäklaren är intresserad bara för att få sälja. Här kan vi tydligt se hur dessa 

två faktorer, intresse och äkthet interagerar för att skapa en bra helhet. Jonas träffade en 

mäklare som han tyckte var för intresserad. Mäklaren pratade om hans lägenhet på ett sätt 

som fick Jonas att tänka att det han sa var för bra för att vara sant. Henrik Z och Edward har 

också träffat mäklare som de upplevde som alltför intresserade av dem eller deras liv vilket 

fick en motsatt effekt än vad som kanske var tänkt. Eva uttrycker detta som att det inte får 

kännas som att intresset finns där bara för att tjäna pengar. Om intresset går till överdrift 

skapas negativ affekt hos våra respondenter vilket inte är gynnsamt för mäklaren och ingen av 

våra respondenter har valt de mäklare som de tyckte var överdrivet intresserade. Detta leder 

till vad Watson et al. (1988) kallar för negativa humörtillstånd, såsom olust och förakt. 

5.2.7 Trevlig 

Efter att ha intervjuat tio personer kring valet av fastighetsmäklare verkar det som att det 

grundläggande är att vara trevlig. Eric beskriver detta som en grundförutsättning för att få ett 

bra intryck av någon. Det är därmed av stor vikt att vara trevlig som mäklare. Det verkar dock 

som att detta är så pass grundläggande, och något som de allra flesta mäklare lever upp till att 

denna faktor inte blir avgörande för valet av mäklare. Detta då i princip samtliga mäklare som 

våra respondenter träffat har varit trevliga. Det blir istället andra aspekter som väger tyngre, 

såsom att mäklaren är trygg och hjälpsam. Jonas valde till exempel en mäklare som var 

relativt lugn, kanske något för lugn, men som han upplevde som trevlig och verkade glad i 

hans närhet. Detta var dock inte hennes viktigaste egenskaper enligt Jonas som la större vikt 

vid att mäklaren var intresserad och hjälpsam.   

Det är dock viktigt att alla egenskaper, inklusive trevlig, finns hos mäklaren. Att vara trevlig 

är grundläggande också för att skapa positiv affekt. Entusiasm, lycka, glädje och belåtenhet är 

nära sammanhängande med positiv affekt (Clark et al., 1989; Watson et al., 1988). Henrik Z 

tyckte att personligheten var viktig och beskriver mäklaren han valde som trevlig och glad. 

Några positiva ord från en medmänniska kan räcka för att positiv affekt ska uppstå (Isen et al., 

1987). Att mäklaren uttalar sig i positiva ordalag ser vi som att denne uppvisar ett trevligt 

beteende. Sara säger att hon vid intagsmötet blev positivt inställd till mäklaren då hon 

upplevde honom som mjuk, genuint intresserad och just trevlig. Hon beskriver också att hon 
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upplevde att han var på bra humör. Anna beskriver sin mäklare som glad, trevlig och 

intresserad. Glad är också ett av de positiva orden när affekt mäts med hjälp av PANAS-

skalan (Watson et al., 1988).  

Yang et al. (2013) menar att ett sätt att skapa positiv affekt är att använda humor. Det krävs 

bara lite humor för att känslan ska uppstå. När Daniella valde mäklare var humor viktigt och 

hon nämnde flera små händelser där mäklaren använt humor. Hon kände också att hon kunde 

skämta med honom vilket bidrog till en god relation längre fram i försäljningsprocessen.  

Precis som när det gäller aspekten intresserad bör mäklaren inte vara överdrivet trevlig, det 

uppfattas inte som äkta. Om respondenten upplever mäklaren som överdrivet trevlig och glad 

uppstår inte den optimism och sällskaplighet som Lyubomirsky et al. (2005) menar är en 

följdeffekt av positiv affekt. Henrik beskriver en av mäklarna han träffade som alltför sprallig 

och klämkäck och Edward tyckte att en mäklare var alltför sprallig i egenskap av 

fastighetsmäklare även om han hade kunnat tänka sig att umgås med henne privat. Den 

överdrivna trevligheten har gjort att förtroendet för mäklaren snarare minskat än ökat.  

5.2.8 Personkemimodellen och positiv affekt 

Vi anser att alla faktorer i ”personkemimodellen” är viktiga och att samtliga behövs för att 

skapa personkemi mellan fastighetsmäklare och kund. Personkemi anser vi är nära 

 

Figur 2, Personkemimodellen och positiv affekt (egen) 

sammanlänkat med begreppet positiv affekt. Positiv affekt är ett begrepp hämtat från 

psykologin och det används inom forskning snarare än i dagligt tal och därmed har våra 

respondenter inte använt denna formulering för att förklara mäklarens beteende och vad denne 
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fick dem att känna. Däremot använder många av dem begreppet personkemi eller beskriver 

relationen till mäklaren som att ”vi klickade”. Att respondenterna kände att personkemin 

mellan dem och mäklaren var god tyder på att positiv affekt uppstått vid det inledande 

kundmötet. Samtliga sju egenskaper vi har funnit är del i hur respondenterna uppfattar 

fastighetsmäklaren och skapar en positiv känsla hos kunden. Positiv affekt har därmed 

uppstått. Vi anser att affekt påverkar relationen mellan mäklare och kund under hela mötet 

och att positiv affekt därmed är en bakomliggande faktor till att en relation upplevs som 

positiv och att personkemi uppstår. Personkemimodellen ovan kan ses som en hypotes för hur 

vi antar att bostadssäljare påverkas av fastighetsmäklare vid det inledande kundmötet.  

Enligt Fredrickson och Losada (2005) och Isen et al. (1987) bidrar positiv affekt till att 

människor blir mer sociala, samarbetsvilliga och hjälpsamma. Det är därmed en stor fördel att 

som säljare göra vad man kan för att se till att kunden upplever positiv affekt. Exempel på det 

såg vi bland annat för Jonas som kände stor samhörighet med mäklaren då hon var i ungefär 

samma ålder och att hon visade stor förståelse för honom och hans situation. Detta bidrog till 

att Jonas kände sig trygg och säker med mäklaren. Även vår respondent Eva berättar hur 

viktigt det var att hon kunde prata om allt möjligt med mäklaren, att de fick ett bra 

förhållande, fick personkemi och att det var det som avgjorde när hon valde mäklare.  

Fredrickson och Losada (2005) menar att positiv affekt är ett tillstånd som förbättrar 

kreativitet, problemlösning, förhandling och beslutsfattande. Ashby et al. (1999) framhåller 

att positiv affekt förbättrar kognitiva uppgifter. Att anlita en fastighetsmäklare är en kognitiv 

uppgift. Att mäklaren då har påverkat kunden positivt och skapat en positiv känsla kring både 

situationen och mäklarens personlighet borde således bidra till att fastighetsmäklarens chans 

att bli anlitad drastiskt ökar. När vår respondent Henrik Z skulle välja mäklare var det just 

mäklarens kunskap, noggrannhet och personlighet som avgjorde då det fick honom att känna 

sig trygg i sin första bostadsförsäljning. Denna positiva affekt påverkade sedan 

respondenterna till att fatta ett beslut att anlita mäklaren som de kände att de trivdes med.  

Enligt Watson et al. (1988) kan negativ affekt uppstå vilket leder till att människor upplever 

negativa humörtillstånd i form av exempelvis förakt, avsky och olust. De flesta av våra 

respondenter beskriver de mäklare som de inte tyckte om som överdrivna på något sätt. Ett 

flertal av våra respondenter, bland annat Jonas och Edward, har tyckt att vissa mäklare är 

överdrivet glada när de kommer på intagsmötet och att det inte känns äkta och trovärdigt och 

att det därför fått motsatt effekt på dem. Ett mer neutralt men ärligt sätt uppskattas mer. 
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Mäklaren bör istället vara trevlig, förtroendeingivande och kunna få kunden att känna sig 

bekväm, men på en ”lagom” nivå. Mäklaren får heller inte vara alltför tillbakadragen, såsom 

en av de mäklare som Henrik Z träffade. Både de överdrivna och de tillbakadragna mäklarna 

bidrar till negativa känslor hos respondenterna vilket försvårar att god personkemi ska uppstå.  

Personkemi torde vara mycket viktigt för säljande företag att lära sig mer om och förbättra. 

Detta gäller särskilt företag som levererar tjänster och där en människa är den som producerar 

tjänsten, precis som fallet är inom fastighetsmäklarbranschen. Idag beror en stor del av 

företags framgångar på kundnöjdhet och det blir därför viktigt för företag att fokusera på de 

faktorer som påverkar kunden positivt (Evanschitzky et al., 2012) och här är personkemi och 

positiv affekt centralt enligt oss.  

Vi kan se att alla personer uppskattar olika egenskaper och personligheter hos den mäklare de 

ska anlita. Därför är det viktigt att som mäklare läsa av vad kunden vill ha och anpassa sitt 

beteende efter det.  Vissa föredrar en mäklare som är på ett specifikt sätt medan andra vill ha 

det motsatta. En av våra respondenter, Henrik Z, sammanfattar detta på ett bra sätt och säger 

att det finns lika många åsikter som det finns människor. Även Edward har en bra tanke kring 

hur mäklarens beteende påverkar och berättar att det beteende som en av mäklarna han 

träffade uppvisade antagligen hade fungerat på någon annan person men inte just på honom. 
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6. Slutdiskussion 

Den här studien handlar om känslor. Att sälja sin bostad är något som ofta väcker mycket 

känslor. Detta delvis för att det finns känslomässiga band till boendet i och med allt som skett 

under tiden personen har bott där. För många kunder är det också viktigt att hitta en mäklare 

som kan sälja bostaden på bästa sätt till det bästa tänkbara priset. Att hitta en mäklare som kan 

representera kunden och deras boende men också att mäklaren besitter egenskaper som gör att 

denne på ett bra sätt kan hantera alla de människor som är involverade vid en försäljning. 

Genom att visa emotionell intelligens såsom att handla etiskt och att kunna lyssna aktivt blir 

kundens bild av mäklaren bättre och det i sin tur bidrar till fler lyckade försäljningar 

(Punwatkar & Verghese, 2014). Dessa egenskaper gör att kunden känner att mäklaren 

verkligen bryr sig och att denne satt sig in i kundens situation och att förtroende byggs upp. 

Därför blir valet av mäklare en viktig och ofta känslomässig aspekt för en person som ska 

sälja sin bostad. 

Stor konkurrens råder i mäklarbranschen och för de som ska sälja blir valet ofta svårt då 

utbudet av fastighetsmäklare är stort, tjänsterna snarlika och kostnaderna nästan de samma. 

Många kunder väljer att träffa några olika mäklare från olika företag för att jämföra dem som 

personer och de tjänster de har att erbjuda. Beslutet att välja mäklare kan bli en svår och 

tidskrävande uppgift som för vissa känns övermäktig. I vissa fall kan det bli slumpen som 

avgör vilken mäklare som anlitas.  

I våra intervjuer har vi träffat kunder som är av olika uppfattning när det gäller hur mycket tid 

som ska läggas ner vid valet av mäklare. Några, ofta de mer erfarna bostadssäljarna, anser att 

det är bäst att jämföra både mäklaren, deras tjänst och företaget de företräder. För dem kan 

beslutsfattandet bli en komplicerad och tidskrävande process som de dock anser är nödvändig 

för att hitta den allra bästa fasighetsmäklaren och den bästa tjänsten. Andra känner att de är 

nöjda om de får en mäklare som är trevlig och lättsam och att det är någon som de kan prata 

med. Flera av våra respondenter var oerfarna när det gällde bostadsförsäljning och dessa valde 

ofta mäklare som de stött på i tidigare sammanhang av bekvämlighetsskäl. Här är det extra 

viktigt att mäklaren syns och hörs i rätt kanaler för att träffa dessa kunder. Många av våra 

respondenter var bekväma och valde en mäklare som de träffat på en visning och det visar 

vilket viktigt tillfälle en bostadsvisning är för att fånga upp blivande kunder. Ofta handlar det 

om att mäklaren är en trevlig person som är på rätt plats vid rätt tidpunkt för att bli utvald. 

Visar mäklaren upp sin personlighet och många bra egenskaper skapas positiv affekt hos den 

potentiella kunden. Här finns stor chans att finna nya kunder. 
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Trots att vårt syfte var att förstå hur positiv affekt, olika positiva känslotillstånd, påverkar 

kunden kunde vi tydligt se att även många kognitiva faktorer, som att mäklaren hade kunskap 

och var professionell, hade stor betydelse för kundens intryck av mäklaren. Vi anser dock att 

dessa till synes kognitiva faktorer även kan ses som affektiva då det handlar om kundens 

uppfattning om mäklaren. Om fastighetsmäklaren har förmågan att visa sig kunnig och 

professionell är det i viss mån en positiv känsla som kunden får och därmed positiv affekt, en 

känsla. 

Gemensamt för alla respondenter är dock de egenskaper som de anser att mäklaren ska ha. De 

anser att en mäklare ska vara en trevlig, glad och jordnära person som är hjälpsam och 

intresserad av att lösa bostadssäljarens problem. Mäklaren ska även vara en ärlig person med 

stor kunskap så att kunden kan känna sig trygg. Dessa egenskaper bidrar till att kunderna 

känner positiv affekt (Watson et al., 1988; Clark et al., 1989; Isen, 2001; Xing & Sun, 2013). 

Har mäklaren dessa egenskaper blir beslutet enklare då dessa faktorer är viktiga när en person 

väljer mäklare. Våra respondenter värderar de olika faktorerna olika högt. Vi har kommit fram 

till att om de viktiga kategorierna finns i relationen mellan mäklare och kundleder det till 

personkemi mellan bostadssäljaren och mäklaren. Denna kärnkategori växte fram under 

analysen och var för oss lite oväntad då personkemi inte var något som vi stött på tidigare i 

samband med den teori om positiv affekt som vi arbetat med. Personkemi blev den 

gemensamma nämnaren för de sju olika kategorier som vi fick fram.När denna känsla uppstår 

blir valet lätt för säljaren vilket stämmer överens med rådande uppfattningar kring att positiv 

affekt påverkar människors beslutsfattande vid köp (Isen et al., 1987; Isen, 2001; 

Lyubomirsky et al., 2005). 

Som säljare är det värdefullt att veta vad som påverkar kunderna och vad de letar efter när de 

väljer vem de ska anlita. De flesta uppskattar ungefär samma egenskaper, men prioriterar 

olika saker olika högt och det är därför viktigt att säljaren har förmågan att läsa av kunden och 

anpassa sig efter denne. Innehar säljaren förmågan att visa de flesta av de karaktärsdrag som 

vi tagit upp ovan är chanserna stora att denne lyckas. Vägen till personkemi handlar alltså om 

att se kunden och göra denne bekväm. 

Genom att visa sina bra sidor för kunden kan en säljare markant öka sina chanser för en 

lyckad försäljning. Är någon glad och trevlig smittar det på medmänniskorna och detta är 

något som en säljare kan dra nytta av (Kahn & Isen, 1993; Isen, 2001; Xing & Sun, 2013). 

Genom positiv affekt kan säljaren påverka sina kunder att känna på ett annat sätt då positiv 
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affekt ändrar människors tankesätt och beteende, ofta till säljarens fördel. Med små medel kan 

alltså kunden påverkas och snabbare och lättare ta ett beslut. Med hjälp av positiv affekt kan 

också säljaren förbättra chanserna till att personkemi uppstår. Denna kunskap om hur känslor 

påverkar blir säljarens bästa verktyg för att lyckas. 

Även om positiv affekt och personkemi inte kan ses som synonymer kan vi se att begreppen 

påverkar varandra i hög utsträckning då personkemi lättare uppstår genom att parterna visar 

upp de egenskaper vi presenterat ovan. Vi tror att personkemi  är något som bara kan uppstå 

om personerna inte står allt för långt ifrån varandra från början men att ett beteende som 

skapar positiv affekt ökar chanserna till att god personkemi uppstår markant.  

Något som vi blev lite förvånade över var den stora andel kunder som inte ansåg att köpet av 

mäklartjänst var så viktigt, trots den relativt stora summan det kostar att anlita en 

fastighetsmäklare. Många lät slumpen eller bekvämlighet avgöra vem som skulle hjälpa dem 

med deras kanske livs största affär och träffade bara en mäklare. Det tyckte vi var förvånande 

i och med vad teorin säger om stora beslut (Bazerman, 2001; Koklic & Vida, 2009; Decrop & 

Snelders, 2005). 

Ett annat fynd som också överraskade oss var den stora andel fastighetsmäklare som visade 

mindre bra sidor för våra respondenter. Några mäklare visade sidor som var oetiska men även 

nonchalanta och tillbakadragna. En säljare som på något sätt är överdriven, för "säljig", för 

glad eller entusiastisk, är något som inte uppskattades av någon av våra respondenter, men 

vad som anses som ”för säljig” är olika. Det kunden vill ha är en person som är lättsam men 

professionell och inte sticker ut på något sätt då det uppfattas som oärligt och som att de 

spelar någon annan.  

Vi kan konstatera att positiv affekt påverkar valet av mäklare då det oftast var mäklarnas 

positiva egenskaper som gjorde att respondenterna fattade tycke för dem och kände att de fick 

personkemi. För de flesta av respondenterna var det viktigt att det "klickade" med mäklaren. 

Trots att det för många inte handlade om att ta hem flera mäklare för att jämföra var det 

många som ändå hittade någon som de ansåg vara tillräckligt trevlig och duktig för att hjälpa 

dem med deras försäljning. Det lägsta kravet som kunden har är att säljaren ska vara trevlig. 

Visar denne sedan upp andra positiva sidor blir intrycket bara bättre. 

När vi valde ämne inför denna uppsats kände vi att vi ville skriva om något som vi kunde ha 

nytta av i vårt blivande yrke. Vi ansåg att genom att få lärdom och medvetenhet kring kunders 

beslutsfattande och positiv affekt skulle hjälpa oss att bli mer medvetna om vilka faktorer som 
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är viktiga och avgörande i lägen när det verkligen gäller, som vid ett intagsmöte. Vid detta 

tillfälle har säljaren bara en chans att göra ett gott intryck och då gäller det att ha stor kunskap 

om vad som påverkarkunden. Vi har lärt oss att det är viktigt att förstå kunden och har fått 

större förståelse för hur vi som säljare bör agera för att på bästa sätt lyckas med vår uppgift. 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vårt teoretiska bidrag genom denna studie är att vi har visat att positiv affekt påverkar 

människors sätt att tänka, agera och ta beslut i enlighet med befintlig forskning (Isen, 1987; 

Ashby et al., 1999; Hermalin & Isen, 2000; Isen, 2001). Genom den här studien har vi sett att 

positiva känslor skapar många fördelar och att det är något som påverkar människor i hög 

grad. En person som är positiv och glad får ofta positiva gensvar. Positiv affekt påverkar 

människor, vårt sätt att tänka och vårt sätt att ta beslut. I och med denna studie har vi bidragit 

till att skapa en ny modell, personkemimodellen, där sju kategorier tillsammans bildar en 

kärnkategori; personkemi. Kategorierna är äkta, trygg, hjälpsam, kunnig, jordnära, intresserad 

och trevlig. Dessa kategorier är faktorer som tillsammans medverkar till att skapa positiv 

affekt vid kundmötet och som därmed ökar chansen att personkemi uppstår.  

När vi tagit del av tidigare forskning kring positiv affekt har vi inte kunnat finna att samband 

tidigare dragits mellan personkemi och positiv affekt vilket förvånat oss då vi efter genomförd 

studie ser tydliga sammanhang mellan positiv affekt och möjligheten att personkemi uppstår. 

Vi anser också att vi genom personkemimodellens sju olika egenskaper skapat en definition 

på vad personkemi består av. Ett resultat av vår studie är också att personkemi tycks vara 

såväl subjektivt som kontextuellt. Samtliga sju egenskaper behövs för att personkemi ska 

uppstå mellan kund och säljare, men i olika mängd för olika personer. Dessutom kan olika 

egenskaper värderas olika högt beroende på kontexten. Vad en person söker hos en säljare är 

inte fullt ut detsamma som samma person söker i en vänskapsrelation. Vi anser att 

diskussioner kring huruvida positiv affekt är subjektivt och kontextuellt till stor del saknas i 

den befintliga forskningen. 

Något som skiljer sig från befintlig teori är att respondenterna inte verkade anse att beslutet 

var värt att lägga ned mycket tid, energi och informationssökning på, vilket forskning säger 

att de flesta konsumenter gör (Decrop & Snelders 2005, Bazerman, 2001, Koklic & Vida, 

2009). 
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6.2 Praktiskt bidrag 

Som säljare kan det vara en stor fördel att ha förståelse för hur man med positiva känslor kan 

styra en kund eller ett möte in den önskvärda riktningen. Ökad insikt och medvetenhet kring 

hur positiva känslor påverkar kunder är en stor fördel för säljaren. Vi hoppas att denna 

förståelse kring känslors inverkan kan hjälpa säljare att bli mer medvetna om vad som 

påverkar i interaktionen mellan kunden och säljaren. 

I mäklarbranschen torde kunskap om positiv affekt vara ovärderlig då konkurrensen är 

stenhård och marginalerna för att vinna ett intagsmöte är minimala. Vi tror att merparten av 

fastighetsmäklarna är medvetna om hur stor påverkan känslor, egenskaper och beteende har 

på kunder. Vår studie bekräftar vikten av att påverka kunden på ett positivt sätt för att bli 

anlitad. Vi har skapat en modell, personkemimodellen, som beskriver hur fastighetsmäklarens 

beteende kan påverka kunden att tycka om fastighetsmäklaren och som en följd välja att anlita 

denne. De egenskaper vi har funnit som är nödvändiga för att personkemi ska uppstå är att 

fastighetsmäklaren är äkta, trygg, hjälpsam, kunnig, jordnära, intresserad och trevlig. Det 

räcker dock inte att besitta dessa egenskaper, fastighetsmäklaren måste också kunna uppvisa 

dem och få kunden att känna att alla egenskaper finns där. Saknas någon egenskap uppstår 

inte personkemi och då minskar chansen att bli anlitad drastiskt. 

Något som försvårar för fastighetsmäklaren är att kunder är olika och att de därför lägger 

olika stor vikt vid de sju egenskaperna. Mäklaren måste försöka förstå varje individ och 

bemöta på rätt sätt. Vi har noterat att kundens tidigare erfarenhet av bostadsförsäljning och 

fastighetsmäklare påverkar beslutet? De som har liten eller ingen erfarenhet behöver i regel 

mer hjälp och trygghet från mäklaren än de med större erfarenhet. Det är också viktigt att visa 

förståelse för den oerfarna kundens osäkerhet och brist på kunskap. 

Det har också framkommit att många väljer mäklare som de träffat på visningar och som tagit 

kontakt med kunden efteråt. Vissa har också fått kontakt via banken. De flesta respondenter i 

vår studie har träffat ett fåtal mäklare inför försäljningen av sin bostad. Flera har bara träffat 

en person och valt denne. Kunderna väljer någon de fått ett gott intryck av och där 

personkemi uppstår, men de är bekväma och lägger inte tid och energi på att kontakta fler om 

de redan träffat någon som är bra nog. Vi vill därför betona vikten av att själv kontakta de 

potentiella kunder som en fastighetsmäklare kommer i kontakt med. Något som förvånat oss 

är att uppfattningen att mäklarbranschen är en opålitlig bransch där oärlighet och fusk är 

vanligt förekommande till viss del fortfarande kvarstår. Vi trodde att synen på branschen var 
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god idag men de flesta av våra respondenter har antingen själv träffat mäklare som betett sig 

oetiskt eller opassande alternativt har en uppfattning om att den typiske mäklaren är en ung 

man som är alltför ”säljig” och inte klarar av att läsa av sina kunder. Denna nidbild visade sig 

påverka valet av fastighetsmäklare i stor utsträckning då respondenterna använde bilden som 

jämförelseobjekt. 

Sammanfattningsvis handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, ta initiativ och 

genom sin personlighet och sitt beteende skapa förutsättningar för att personkemi ska uppstå 

och därigenom bli det naturliga valet när kunden ska välja fastighetsmäklare. 

Personkemimodellen kan också vara ett verktyg för att i efterhand analysera kundmöten för 

att ta reda på varför det gick bra eller mindre bra. Fastighetsmäklaren bör fråga sig om alla 

delar av modellen fanns i mötet med kunden, eller om någon del kunde ha visats bättre. 

Denna kunskap är något som kan vara till  nytta i andra branscher där det finns mänskliga 

relationer. 

6.3 Metodbidrag 

Vårt val av kvalitativ metod för denna uppsats anser vi har varit mycket givande för att 

uppfylla syftet med uppsatsen. Datainsamling och analys har genomförts utan större 

svårigheter, men ett problem finns i och med formen som en uppsats av detta slag bör ha. Vi 

har förutsatts läsa på kring relevanta teorier innan datainsamling och analys skett vilket gjort 

att vi till viss del gått in med teoretiska förkunskaper när data började kategoriseras och 

struktureras. Positiv affekt har således funnits i vårt medvetande när respondenternas svar 

analyserades. Vi anser dock även i efterhand att teori kring positiv affekt var lämplig att 

använda i analysen. Med det sagt är det inte omöjligt att andra teorier hade kunnat vara lika 

lämpliga, såsom spegling inom förhandling (Hindriks, Jonker & Tykhonov, 2009) och adaptiv 

försäljning (McFarland, Challagalla & Shervani, 2006). Kanske hade analysen sett annorlunda 

ut om personkemimodellen togs fram helt utan förkunskaper för att sedan passa in den i 

befintlig forskning. Vi ser det således som ett metodologiskt problem att lyckas vara helt 

induktiv i denna typ av studie. Vi har därför enbart inspirerats av grundad teori, inte hållit oss 

till metoden fullt ut.  

Ett råd till studenter som vill göra en liknande studie är att ta lärdom av de problem som 

uppstod för oss och att det därmed inte är möjligt att fullt ut använda sig av grundad teori som 

analysmetod och fundera kring att göra en enklare tematisk analys istället. Vi anser dock att 

det har varit givande att inspireras av grundad teori och att metoden har hjälpt oss att skapa en 
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tydlig modell bestående av en kärnkategori och flera underkategorier. Detta hade troligtvis 

inte varit möjligt om vi inte valt att inspireras av grundad teori. 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Vi tror att modellen kring personkemi som tagits fram i denna studie kan användas i framtida 

forskning. Personkemimodellen är vårt förslag på en definition av personkemi. Det finns ett 

behov av fler liknande studier för att ta reda på om denna definition är giltig även i andra 

kontexter. Vi anser att fler studier behöver studera hur positiv affekt påverkar personkemi. 

Dessutom behövs fler studier kring hur kontext och individers subjektiva uppfattning påverkar 

positiv affekt. 

Kategorierna som påverkar personkemi skulle med fördel kunna testas på nytt för att se om de 

är giltiga och användbara även i andra sammanhang. Kvalitativa studier i form av exempelvis 

enkäter skulle kunna utformas för att ta reda på vilka egenskaper som kunder värdesätter 

högst hos en säljare. Det vore intressant att testa modellens giltighet både gällande 

fasighetsmäklare och inom närliggande branscher där säljarens personlighet är av stor vikt för 

kundnöjdhet.  

Vår modell är skapad med konsumentens perspektiv i fokus. Det vore också intressant att 

testa modellen genom att intervjua fastighetsmäklare om intagssituationen. Intervjuer skulle 

också kunna byggas kring vår personkemimodell för att ta reda på om fastighetsmäklarna 

själva anser att den är giltig eller om någon aspekt inte hör hemma samt om någon egenskap 

förbisetts.  

Genom de intervjuer som vi genomfört har vi fått fram mycket intressant information, även 

sådant som vi inte kunnat använda i denna studie, bland annat hur kunden ser på stora köp. 

För många av våra respondenter var köpet av en mäklartjänst inte något riktigt köp utan sågs 

som en kostnad som uppstår i samband med en försäljning. Väldigt lite reflektion kring den 

relativt stora summan som det faktiskt kostar gjordes. Det skulle vara intressant att se vilka 

slags tjänster förutom mäklartjänsten som inte ses som ett stort köp. 

 

 

  



 

80 

 

Referenser 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2005). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod.(2. uppl). Lund: Studentlitteratur AB. 

Anderson, C., & Thompson, L. L. (2004). Affect from the top down: How powerful 

individuals' positive affect shapes negotiations. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 95(2), 125-139. 

Anderson, J. R. (2006). Managing employees in the service sector: a literature review and 

conceptual development. Journal of Business and Psychology, 20(4), 501-523. 

Ariely, D. (2000). Controlling the information flow: Effects on consumers’ decision making 

and preferences. journal of Consumer Research, 27(2), 233-248. 

Ashby, G. F., Isen, A. M., &Turken, U. (1999). A Neuropsychological Theory of Positive 

Affect and Its Influence on Cognition. Psychological Review,106(3), 529-550. 

Bansal, H. S., &Voyer, P. A. (2000). Word-of-mouth processes within a services purchase 

decision context. Journal of service research, 3(2), 166-177. 

Bazerman, M. H. (2001). Consumer research for consumers. Journal of Consumer Research, 

27(4), 499-504. 

Bettman, J. R., Johnson, E. J., & Payne, J. W. (1991). Consumer decision making. Handbook 

of consumer behavior, 44(2), 50-84. 

Bettman, J. R., Luce, M. F., & Payne, J. W. (1991). Consumer decision making: A 

constructive perspective. Consumer Behavior and Decision Making, 1-42. 

Bettman, J. R., & Park, C. W. (1980). Effects of prior knowledge and experience and phase of 

the choice process on consumer decision processes: A protocol analysis. Journal of consumer 

research, 7(3), 234-248. 

Brans, K., Koval, P., Verduyn, P., Lim, Y. L., &Kuppens, P. (2013). The regulation of 

negative and positive affect in daily life. Emotion, 13(5), 926. 

Brown, T. J., Mowen, J. C., Donavan, D. T., & Licata, J. W. (2002). The customer orientation 

of service workers: Personality trait effects on self-and supervisor performance 

ratings. Journal of Marketing Research, 39(1), 110-119. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2. uppl). Stockholm: 

Liber AB. 

Brännström, S. L. (2015, 7 april). Tjänstesektorn växer och industrisektorn krymper. Svenska 

Dagbladet. Hämtad 2016-02-23 från http://www.svd.se/tjanstesektorn-vaxer-och-industrisektorn-

krymper/om/naringsliv. 

Carnevale, P. J., &Isen, A. M. (1986). The influence of positive affect and visual access on 

the discovery of integrative solutions in bilateral negotiation. Organizational behavior and 

human decision Processes, 37(1), 1-13. 

Chang, H. H., & Pham, M. T. (2013). Affect as a decision-making system of the present. Journal 

of Consumer Research, 40(1), 42-63. 

Charmaz, K. (1996). The search for Meanings - Grounded Theory. i. Smith, J.A, Harré, R., & 

Van Langenhove (Eds.), Rethinking Methods in Psycology (pp. 27-49). London: Sage 

Publications. 



 

81 

 

Chaudhuri, A. (2002). A study of emotion and reason in products and services. Journal of 

Consumer Behaviour, 1(3), 267-279. 

Chernev, A. (2003). When more is less and less is more: The role of ideal point availability and 

assortment in consumer choice. Journal of consumer Research, 30(2), 170-183. 

Chiew, K. S., & Braver, T. S. (2011). Positive affect versus reward: emotional and 

motivational influences on cognitive control. Cognitive and affective control, 30. 

Clark, L. A., Watson, D., &Leeka, J. (1989). Diurnal Variation in the Positive Affects. 

Motivation and Emotion, 13(3), 205-234. 

Day, E., & Barksdale, H. C. (2003). Selecting a professional service provider from the short 

list. Journal of Business & Industrial Marketing, 18(6/7), 564-579. 

Decrop, A., &Snelders, D. (2005). A grounded typology of vacation decisionmaking. Tourism 

management, 26(2), 121-132. 

Draucker, C. B., Martsolf, D. S., Ross, R., & Rusk, T. B. (2007). Theoretical sampling and 

category development in grounded theory. Qualitative health research, 17(8), 1137-1148. 

Dreisbach, G., &Goschke, T. (2004). How positive affect modulates cognitive control: 

reduced perseveration at the cost of increased distractibility. Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 30(2), 343. 

Ekonomifakta. (2015) Tjänsteproduktionen. Hämtad 2016-02-23, från 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-

Investeringar/Tjansteproduktionens-sammansattning/ 

Evanschitsky, H., Sharma, A., &Prykop, C. (2012). The role of the sales employee in securing 

customer satisfaction. European Journal of Marketing, 46(3/4), 489-508. 

Flick, U. (Ed.). (2014). The SAGE handbook of qualitative data analysis. Sage  

Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward 

emotional well-being. Psychological science, 13(2), 172-175. 

Fredrichson, B. L., &Losada, M. F. (2005). Positive Affect and the Complex Dynamics of 

Human Flourishing. American Psychologist,60(7), 678–686. 

Fägerborg, E. (1999). Intervjuer. I Kaijser, L & Öhlander, M (Red.),Etnologiskt fältarbete (s. 

55-72). Lund: Studentlitteratur AB. 

Gadrey, J. (2000). The characterization of goods and services: an alternative approach.Review 

of Income and Wealth, 46(3), 369-387. 

Giardini, A., &Frese, M. (2008). Linking service employees' emotional competence to 

customer satisfaction: a multilevel approach. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 155-

170. 

Gibler, K., & Nelson, S. (2003). Consumer behavior applications to real estate education. 

Journal of Real Estate Practice and Education, 6(1), 63-83. 

Gray, J. R., Braver, T. S., &Raichle, M. E. (2002). Integration of emotion and cognition in the 

lateral prefrontal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(6), 4115-4120. 

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative 

research. Handbookofqualitative research, 2(163-194), 105. 



 

82 

 

Hammond, J. S., Keeney, R. L., &Raiffa, H. (1998). The hidden traps in decision making. 

Harvard Business Review, 76(5), 47-58. 

Harrison, P., Massi, M., & Chalmers, K. (2014). Beyond Door‐to‐Door: The Implications of 

Invited In‐Home Selling. Journal of Consumer Affairs, 48(1), 195-221. 

Hermalin, B. E., &Isen, A. M. (2000). The effect of affect on economic and strategic decision 

making. USC CLEO Research Paper, (C01-5). 

Hermalin, B. E., &Isen, A. M. (2008). A model of the effect of affect on economic decision 

making. Quantitative Marketing and Economics, 6(1), 17-40. 

Hertwig, R., Barron, G., Weber, E. U., &Erev, I. (2004). Decisions from experience and the 

effect of rare events in risky choice. Psychological science, 15(8), 534-539. 

Hindriks, K., Jonker, C. M., & Tykhonov, D. (2009, September). The benefits of opponent 

models in negotiation. In Web Intelligence and Intelligent Agent Technologies, 2009. WI-

IAT'09. IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on (2), 439-444). 

Homburg, C., Koschate, N., & Hoyer, W. D. (2006). The role of cognition and affect in the 

formation of customer satisfaction: a dynamic perspective. Journal of Marketing, 70(3), 21-

31. 

Häubl, G., & Trifts, V. (2000). Consumer decision making in online shopping environments: 

The effects of interactive decision aids. Marketing science,19(1), 4-21. 

Inman, J. J., Winer, R. S., & Ferraro, R. (2009). The interplay among category characteristics, 

customer characteristics, and customer activities on in-store decision making. Journal of 

Marketing, 73(5), 19-29. 

Johnson, L. L., Dotson, M. J., & Dunlap, B. J. (1988). Service Quality Determinants and 

Effectiveness in the Real Estate Brokerage. Journal of Real Estate Research, 3(2). 

Isen, A. M., & Means, B. (1983). The influence of positive affect on decision-making 

strategy. Social cognition, 2(1), 18-31. 

Isen, A. M. (1987). Positive Affect, Cognitive Processes and Social Behaviour. Advances in 

experimental Social Psychology, 20. 203-? 

Isen, A. M. (2001). An influence of positive affect on decision making in complex situations: 

Theoretical issues with practical implications. Journal of consumer psychology, 11(2), 75-85. 

Isen, A. M. (2008). Some ways in which positive affect influences decision making and 

problem solving. Handbook of emotions, 3, 548-573. 

Kahn, B. E., &Isen, A. M. (1993). The influence of positive affect on variety seeking among 

safe, enjoyable products. Journal of Consumer Research, 257-270. 

Kahneman, D., &Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica: Journal of the Econometric Society, 47(2), 263-291. 

Katahira, K., Fujimura, T., Okanoya, K., & Okada, M. (2011). Decision-making based on 

emotional images. Frontiers in psychology, 2, 311. 

Kelley, S. W., & Hoffman, K. D. (1997). An investigation of positive affect, prosocial 

behaviors and service quality. Journal of Retailing, 73(3), 407-427. 

Kendall, E. L., &Sproles, G. B. (1986). Learning Styles among Secondary Vocational Home 

Economics Students: A Factor Analytic Test of Experiential Learning Theory. Journal of 

Vocational Education Research, 11(3), 1-15. 



 

83 

 

Koklic, M. K., & Vida, I. (2009). A strategic household purchase: consumer house buying 

behavior. Managing Global Transitions, 7(1), 75-96. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lagerqvist, C. (2012). Näringsförändringar i Sverige, åren 1750–2010 (Papers in Economic 

and Social History, 2012:1). Kungliga Myntkabinettet, Uppsala Universitet, The University of 

Oxford. 

Liljander, V., & Mattsson, J. (2002). Impact of customer preconsumption mood on the 

evaluation of employee behavior in service encounters. Psychology & Marketing, 19(10), 

837-860. 

Luong, A. (2005). Affective service display and customer mood. Journal of Service 

Research, 8(2), 117-130. 

Lyubomirsky, S., Diener, E., & King, L. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: 

Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803–855. 

Lysonski, S., Durvasula, S., &Zotos, Y. (1996). Consumer decision-making styles: a multi-

country investigation. European journal of Marketing, 30(12), 10-21. 

Mackie, D. M., & Worth, L. T. (1989). Processing deficits and the mediation of positive affect 

in persuasion. Journal of personality and social psychology, 57(1), 27. 

McFarland, R. G., Challagalla, G. N., &Shervani, T. A. (2006). Influence tactics for effective 

adaptive selling. Journal of Marketing, 70(4), 103-117. 

Murray, K. B., &Schlacter, J. L. (1990). The Impact of Services versus Goods on consumer´s 

Assessment of Perceived Risk and Variability. Journal of the Academy of Marketing Science, 

18(1), 51-65. 

Personkemi. (2012, 20februari). I Wiktionary. Hämtad 2012-05-27, 

https://sv.wiktionary.org/wiki/personkemi.  

Plånboken (2016). Magnetkameransynarvåraekonomiskabeslut [Radioprogram]. Producent: 

Erik Lagqvist, Sveriges Radio, P1 13 april.  

Punwatkar, S., &Verghese, M. (2014). The impact of salesperson's behavior on consumer's 

purchase decision: An empirical study. IUP Journal of Marketing Management, 13(2), 72. 

Russell, J. A. (1978). Evidence of convergent validity on the dimensions of affect. Journal of 

personality and social psychology, 36(10), 1152. 

Sanfey, A. G., Rilling, J. K., Aronson, J. A., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2003). The 

neural basis of economic decision-making in the ultimatum game. Science, 300(5626), 

17551758. 

Shafir, E., Simonson, I., &Tversky, A. (1993). Reason-based choice. Cognition, 49(1-2), 11-

36. 

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research 

projects. Education for information, 22(2), 63-75. 

Shiv, B., &Fedorikhin, A. (1999). Heart and mind in conflict: The interplay of affect and 

cognition in consumer decision making. Journal of consumer Research, 26(3), 278-292. 

Stamsø, M. A. (2014). Selling a house and the decision to use a real estate broker in Norway. 

Property Management, 33(2), 173-186. 

https://sv.wiktionary.org/wiki/personkemi


 

84 

 

Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Behaviour and 

Organization, 1, 39-60. 

Thornberg, R., &Charmaz, K. (2014). Grounded theory and theoretical coding.The SAGE 

handbook of qualitative data analysis, 153-169. 

Tice, D. M., Baumeister, R. F., Shmueli, D., &Muraven, M. (2007). Restoring the self: 

Positive affect helps improve self-regulation following ego depletion. Journal of 

Experimental Social Psychology, 43(3), 379-384. 

Tom, G., Nelson, C., Srzentic, T., & King, R. (2007). Mere exposure and the endowment 

effect on consumer decision making. The Journal of psychology,141(2), 117-125. 

Tversky, A., &Kahneman, D. (1986). Rational Choice and the Framing of Decisions. The 

Journal of Business, 59(4), 251-278. 

Tversky, A., &Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative 

Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323. 

Törnmalm, K. (2012, 6 maj). Låt magen avgöra vem som får sälja. Svenska Dagbladet. 

Hämtad 2016-02-05 från http://www.svd.se/lat-magen-avgora-vem-som-far-salja 

Watson, D., Lee, A. C., & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of Brief 

Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal ofPersonality and 

Social Psychology, 54(6), 1063-1070. 

WestmanSvenselius, M. (2011, mars). De lär oss förstå irrationella ekonomiska beslut. LiU 

Magasin, 3. Tillgänglig: https://www.liu.se/forskning/reportage/Neuroekonomi?l=sv 

Weitz, B. A. (1981). Effectiveness in sales interactions: a contingency framework. The 

Journal of marketing, 85-103. 

Xing, C., & Sun J. (2013).The role of psychologial resilience and positive affect in risky 

decision-making. International Journal of Psychology, 48(5), 935-943. 

Yang, H., Yang, S., &Isen, A. M. (2013). Positive affect improves working memory: 

Implications for controlled cognitive processing. Cognition& emotion, 27(3), 474-482. 

  



 

85 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Bakgrund/allmänt 

Berätta lite om dig själv och din boendesituation. 

Ålder, namn, familjesituation, sysselsättning. 

Sålt bostad tidigare, eller var det här första gången?  

Berätta om bostaden som såldes nyligen 

När såldes den? 

Var låg den? Vilken typ av bostad? Storlek?  

Hur länge bodde du där? Med vem? 

När bostaden såldes 

Första kontakten: Hur fick ni kontakt med mäklaren? Vem kontaktade vem? Varför tog man 

kontakt med just den/dem? Eller: vad gjorde att man valde att tacka ja att ta hem mäklare som 

erbjudit sig.  

Träffade du flera mäklare?  

Var mäklaren hemma hos er?  

Beslutssituationen (tema 1) 

Var ni hos er i hemmet eller på mäklarens kontor (när förmedlingsuppdrag skrevs)? 

Hur såg situationen ut om du träffade mäklaren i hemmet? (rundvandring, var satt ni sen? 

Vem tog initiativ? Kaffe?) 

Beslutade du dig direkt vid mötet, eller funderade du? 

Beslutade du ensam eller med partner? 

Hur gick tankarna om du funderade?  

Jämförde du flera mäklare?  

Känslor (tema 2) 

Minns du vilken tid på dagen du träffade mäklaren? Behövde du stanna hemma från jobbet 

eller liknade? Hur du mådde innan du träffade mäklaren? (Stressad, lugn, trött, nervös).  

Vad var ditt första intryck av mäklaren? Beskriv hur denne betedde sig(Humör, 

sinnesstämning, trevlig osv). Hur fick det dig att känna? Påverkade det resten av mötet? 

Påverkade det beslutet? Ändrades den känslan med tiden? Beskriv hur mäklaren var.  

Hur fick mäklaren dig att känna? (Bekväm? Trygg? Avslappnad?) PANAS AFT 

Var mäklaren uppmärksam på dig, dina behov och vad du sa? Hur kändes det? 

Upplevde du mäklaren som intresserad av dig och din situation (eller verkade den bara vilja 

sälja/tjäna pengar).  

Var mäklaren pigg, alert, aktiv eller verkade denne stressad eller trött? Glad och entusiastisk?  

Verkade mäklaren inspirerad och stolt?  

Upplevde du mäklaren som bestämd (stark)?  

Upplevde du mäklaren som nervös 

Negativa känslor panas: bekymrad, upprörd, fientlig, irriterad, rädd, skamsen, nervös, skyldig 
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Vad var det mäklaren gjorde eller sa som fick dig att känna på det sättet?  

Gjorde/sa mäklaren något som fick dig att må bättre eller känna dig tryggare? (ex sa mäklaren 

något bra om bostaden?) 

Pratade ni om annat än bara det som var kopplat till försäljningen (ex gemensamt intresse)? 

Hur kändes det?  

Var situationen bekväm? Flöt samtalet på bra? 

Beslutet (tema 3) 

Vad avgjorde beslutet? (Pris? Magkänsla, tjänsten, vi klickade, mäklarens beteende) 

Vad gjorde mäklaren? Hur betedde sig mäklaren?  

 

Vad av detta var bra/mindre bra? Något du reagerade särskilt på?  

Var det något i mäklarens personlighet/attityd/beteende som påverkade beslutet 

Vad var viktigt för dig innan valet? Valde du utifrån det? Eller blev andra faktorer viktigare?  

Var beslutet ett viktigt beslut för dig (stora köp) 

 

Vill du tillägga något kring valet av mäklare som du tycker att vi inte pratat om ännu?  
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Bilaga 2: Transkribering 

Exempel på hur vår transkribering ser ut och hur vi markerat intressanta stycken samt plockat 

ut nyckelord.  
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Bilaga 3: Hur respondenterna upplevde mäklaren 

Hur vi spaltat upp alla nyckelord kring hur respondenten upplevde mäklaren utifrån 

transkriberingen. Alla ord redovisas ej, detta är en del av dem.  

Hur de upplevde mäklaren       

lugn trevlig rak ordningsam 

fin ej bratig inte säljig ordentlig 

inte för påstridig mysig spelade inte över tillmötesgående 

pålitlig jordnära juste positiv 

var sig själv normal oprofessionell trevlig 

äkta trevlig tråkig ton positiv 

äkta förklarade  dåligt intryck tog initiativ 

duktig att han läste av dem bra rak förstående 

lugn pedagogisk  för snackig tillgänglig 

förtroendeingivande förklarande kör sitt race hjälpsam 

ej överdriven  enkel dålig på att läsa av  ung  

inte så säljig stilig mäklaren läste av dåligt jättetrevlig 

ärlig bra kaxig mjuk 

rak anpassningsbar för säljig intresserad 

uppmärksam förstående  trygg ingen översittare 

hjälpsam kunnig Lugn skämtsam 

öppensinnad erfaren hjälpsam enkel 

trovärdig professionell inställsam trevlig 

normal att han läste av dem bra säljig ambitiös 

inte säljig lyhörd inget småprat tydlig 

normal lätt att prata med var grov trevlig 

vänskaplig enkel oprofessionell tar initiativ 

lätt att prata med tydlig oprofessionell hjälpsam 

vanlig mysig duktig glad 

enkel att småprata med  prestigelös kändes bra positiv 

trygg inte så säljig självgod lättsam 

lätt att prata med  enkel ointresserad anpassningsbar 

hjälpsam snobbig osmaklig läste av bra 

Trygg nonchalant anpassade sig ej ödmjuk 

Folklig nedvärderande  oprofessionell glad 
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Bilaga 4: Hur mäklaren fick respondenterna att känna 

Hur vi spaltat upp alla nyckelord kring hur mäklaren fick respondenten att känna utifrån 

transkriberingen. Alla ord redovisas ej, detta är en del av dem.  

 

Hur de kände sig   

Bra personkemi kände sig inte dum 

Kändes bra att de var på samma nivå 

Fick förtroende att mäklaren kunde representera deras lägenhet 

kände sig trygg fick bra kontakt 

kändes helt okej/tillräckligt bra klickade  

Kände sig inte påhoppad personkemi 

Jag kunde vara mig själv fick en bra känsla 

allt kändes bra kände sig förminskad av mäklaren 

att de hade samma uppfattning, var överens kändes som en kompisrelation 

Kände sig bekväm kände sig speciell, omtyckt 

trygg  blev glad 

flöt på bra trygg 

bekväm situation bekväm 

Bra känsla personkemi  

lättsamt klicka med mäklaren 

måste kännas bra med personen fick bra kontakt 

vill ha trygghet ville inte bli behandlad dåligt/satt på pottkanten 

måste känna förtroende  personkemi 

få bra kontakt klickade  

Samhörighet ska vara enkelt  

Lätt att prata med Inget förtroende 

Personkemi Förtroende 

Naturligt Bra intryck 

Bekväm Bra kommunikation 

Bra känsla Positiv 

Trygghet Bra känsla 

Samhörighet Dålig känsla 

Vill inte bli lurad fick inte rätta känslan  

Samhörighet personkemi 
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Bilaga 5: Kategorier 

Orden från bilaga 3 sorterades in under 12 kategorier som sedan slogs samman till våra sju 

kategorier och kärnkategorin personkemi. Detta är inte hela kategoriseringen. 

Hur respondenterna upplevde mäklaren; 

Kategori 1: äkta, trovärdig, juste, ärlig, pålitlig, äkta, förtroendeingivande, ärlig, rak, inte 

falsk, pålitlig, pålitlig, tydlig, rak, juste, rak, tydlig, rak, ärlig, pålitlig, ärlig, ärlig, tydlig, ärlig, 

ärlig, rimlig, ärlig, tydlig, trovärdig, tydlig, äkta, äkta, ärlig, pålitlig, ärlig, trovärdig, trygg, 

pålitlig, ärlig, trovärdig, ärlig, förtroendeingivande, pålitlig, ärlig,  

Kategori 2; hjälpsam, omtänksam, bryr sig, förstående, hjälpsam, hjälpsam, hjälpsam, 

hjälpsam, hjälpsam, hjälpsam, mjuk, hjälpsam, ödmjuk, hjälpsam, hjälpsam, hjälpsam, tänkte 

inte bara på pengar, genuin, hjälpsam, hjälpsam, hjälpsam, ödmjuk, hjälpsam, förstående, 

ödmjuk, hjälpsam, förstående, ansvarsfull, hjälpsam, hjälpsam, hjälpsam, hjälpsam, 

Kategori 8; flexibel, anpassningsbar, öppensinnad, anpassningsbar, anpassningsbar, flexibel, 

tillmötesgående, tillgänglig, anpassningsbar, inte stressad, tog sig tid, tog sig tid, tog sig tid, 

ingen stress, flexibel, anpassningsbar, tillgänglig, samarbetsvillig, anpassningsbar, tog sig tid, 

smidig, informerade, anpassningsbar, flexibel, tillgänglighet, 

Kategori 6; förstod oss och vår situation, läsa av, uppmärksam, läste av bra, förstående, läste 

av bra, lyhörd, läste av situationen, läste av situationen, förstående, intresserad, läste av bra, 

intresserad, intresserad, läste av bra, genuint intresserad, förstående, förstående, förstående, 

förstående, läste av bra, problemlösare, förstående, genuint intresserad, genuint intresserad, 

nyfiken, intresserad, vill vara insatt, intresserad, lyhörd, intresserad, läste av bra, intresserad, 

intresserad, läste av bra, nyfiken, entusiasm, problemlösare, förstående, läste av bra,  

Kategori 5; förklara på rätt nivå, delaktighet, förklarade, pedagogisk, förklarande, delaktig, 

bra på att kommunicera, tillmötesgående, pedagogisk, saklig,  

Kategori 3; normal, folklig, social, vänskaplig, jordnära, prestigelös, var sig själv, ej 

överdriven, inte så säljig, öppensinnad, inte säljig, normal, vanlig, enkel att småprata med, lätt 

att prata med, kan prata med alla, lätt att prata med, personkemi, kompis, vänskaplig, kan ta 

människor, social, ej bratig, jordnära, normal, enkel, lätt att prata med, enkel, prestigelös, inte 

så säljig, enkel, enkel, inte säljig, spelade inte över, ingen översittare, enkel, lättsam, lättsam, 

ej säljig, naturlig, naturlig, naturlig, lagom, ej överdriven, inte så säljig, bra intryck, jordnära, 

jordnära, enkel, bra intryck, positivt intryck,  

Kategori 11; humor, humor, humor, humor, skämtsam, skämtsam, skämtsam,  

Kategori 4; lugn, stabil, trygg, lugn, trygg, lugn, trygg, mysig, trevlig, trygg, trygg, lugn, 

lugn, trygg, ordningssam,  ordentlig, stabil, trygg, trygg, lugn, stabil, lugn, trygg, lugn, lugn, 

sansad, stabil, förtroendeingivande, lugn, trygg, trygg, lugn, sansad, trygg, stabil, lugn, trygg, 

trygg, lugn, avslappnad, 

Kategori 7; kunnig, professionell, duktig, säljig, kunnig, göra det som utlovas, bra, kunnig, 

erfaren, professionell, säljig, kunnig, duktig, professionell, professionell, professionell, seriös, 

professionell, kunnig, duktig säljare, erfaren, drivande, erfaren, kunnig, lämplig, kunnig, 

påläst, kunnig, kunnig, rutinerad, bra, kunnig, påläst, seriös, professionell, seriös, 

professionell, påläst, erfaren, seriös, kunnig, proffsig, kunnig, erfaren, realistisk, erfaren, 

proffsig, kunnig, erfaren, korrekt, proffsig, erfaren, professionell, professionell, professionell, 

erfaren, kunnig, kunnig, kunnig, erfaren 


