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Titel: Aktivt empatiskt lyssnande (AEL): En kvantitativ studie av säljare i 
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Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
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Syfte: Tidigare forskning visar att AEL har påverkan på en säljares prestationer och 

ger bättre kundrelationer. Syftet med denna studie är att mäta säljares självupplevda 

förmåga att använda sig av AEL under ett kundmöte och analysera sambandet 

mellan AEL och deras kön, ålder, erfarenhet samt bruttolön i en kunskapsintensiv 

bransch. 

 

Metod: Studien har tillämpat kvantitativ metod och har ur teorin deducerat 

hypoteser för att undersöka samband. För datainsamlingen har en sluten webbenkät 

genomförts. Data har analyserats via korrelationsanalyser i SPSS för att sedan 

redovisas i tabeller och figurer.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar inte på några samband mellan AEL och lön, 

ålder samt erfarenhet. Däremot finns det svaga positiva samband mellan AEL och 

kvinnliga mäklare. Studien visade på samband i frågorna som motsvarar 

responding och bruttolön, ålder, erfarenhet och kön.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En självskattad enkät har den begränsningen att 

respondenten kan underskatta respektive överskatta frågor som framför allt berör 

attityder.  När vi inte kan finna några direkta samband vore det intressant att ur ett 

kundperspektiv undersöka hur de uppfattar mäklaren. Studien visade på samband i 

frågorna som motsvarar responding och bruttolön, ålder, erfarenhet och kön. Detta 

gör att framtida forskning bör fokusera på hur mäklare svarar när de lyssnar och hur 

kunderna uppfattar att säljaren visar empati. 

 

Uppsatsens bidrag: Det visar att AEL inte har ett absolut samband med hur bra en 

säljare presterar. Ålder och erfarenhet är inte några faktorer som visar på några 

samband. Det enda som överensstämmer med tidigare forskning är att kvinnor är 

bättre på att använda sig av AEL. Det praktiska bidraget är en vägledning för chefer 

hur de skall resonera vid rekrytering och utbildning av personal. Utbildningen 

måste vara mer verklighetstrogen. 

 

Nyckelord: AEL, aktivt lyssnande, kommunikation, säljare, relationer 
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ABSTRACT  

  

Title: Active empathic listening (AEL): A quantitative study of  salespeople in 

knowledge-intensive trade. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Maria Bergström och Anne-Charlotte Wellgren  

 

Supervisor: Akmal S. Hyder 

 

Date: 2016 – 05 

 

Aim: Previous research shows that AEL impacts a salesperson's performance and 

provides better customer relationships. The purpose of this study is to measure the 

salesperson's self-perceived ability to use AEL during client meetings and analyze 

the relationship between AEL and gender, age, experience, and salary in 

knowledge-intensive trades. 

 

Method: The study applies quantitative methods and theory deduced hypotheses to 

investigate relationships. A closed web survey was conducted for data collection. 

Data was analyzed using correlation analysis in SPSS and then presented in tables 

and figures. 

 

Result & Conclusions: The study does not show a relationship between AEL and 

salary, age or experience. However, there is a weak positive correlation between 

AEL and female brokers. The study showed a correlation between questions related 

to responding with salary, age, experience, and gender. 

 

Suggestions for future research: One limitation of a self-rated questionnaire is 

that the respondent may underestimate or overestimate issues that particularly 

affect attitudes.  It would be interesting from a customer perspective to examine 

how they perceive the broker in cases where we did not find a direct connection. 

The study showed a correlation between questions related to responding with 

salary, age, experience, and gender. This means that future research should focus 

on how the broker responds when they are listening to the customers and how 

customers perceive empathy. 

 

Contribution of the thesis: We conclude that AEL does not have an absolute 

connection with how successfully a salesperson is performing. Age and experience 

are not correlated. The only factor consistent with previous research is that women 

are better users of AEL. This practical guide managers when discussing the 

recruitment and training of personnel. Training must be more realistic. 

 

Key words: AEL, active listening, communication, salespeople, relations 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras varför ämnet är intressant att studera och en diskussion kring 

tidigare forskning inom området. Avslutningsvis presenteras examensarbetets syfte, 

avgränsning, definitioner och disposition.  

Det som kan vara avgörande i en försäljningsprocess är förmågan att kommunicera. Det 

mest effektiva verktyget i försäljning är enligt Sujan, Weitz och Sujan, (1988) den 

personliga kundkontakten. Kostnaderna för personlig försäljning är oftast höga för 

företagen, men är det mest effektiva verktyget inom marknadsföring menar Román och 

Iacobucci (2010).  

Företag som förmedlar tjänster där kvalificerad hjälp efterfrågas för att lösa kundens 

situation och eventuella problem benämns som kunskapsintensiva företag (Alvesson, 

2011). De flesta kunskapsintensiva organisationer, särskilt tjänsteföretag, är involverade 

i kommunikation och interpersonella relationer (Alvesson, 1993). Säljare som arbetar 

inom kunskapsintensiva branscher, där långsiktiga relationer med kunder är viktiga för 

att överleva, måste vara medvetna om att deras kommunikationsfärdigheter har en 

påverkan på dessa relationer (Ramsey & Sohi, 1997; Román, 2014).  

Den förmåga som ligger till grund för en säljares alla presentationer i säljprocessen är 

aktivt lyssnande (Abdolvand & Franzaeh, 2013; Ingram, Schwepker & Hutson, 1992). 

Enligt Ingram et al. (1992) kan bristen av aktivt lyssnande vara orsaken till att en säljare 

misslyckas. En säljare som lyssnar aktivt får ut mer information av den andra parten och 

lyckas bättre i affärssituationen (Comer & Drollinger, 1999).  Weger, Castle Bell, Minei 

och Robinson (2014) menar att den som lyssnar aktivt skapar en större känsla hos 

mottagaren av att känna sig förstådd, till skillnad mot om enbart råd förmedlas till 

mottagaren. 

Att kombinera aktivt lyssnade med empati är enligt Drollinger och Comer (2013) ett sätt 

att nå en högre form av lyssnande. När säljare använder aktivt empatiskt lyssnade (AEL) 

är det lättare att förstå kundernas behov och prioriteringar. Comer och Drollinger (1999) 

beskriver AEL som en process där lyssnaren, tar emot verbala och ickeverbala 

meddelanden, för att bearbeta kognitivt och svara på dem verbalt och ickeverbalt. 

Samtidigt som detta sker måste säljaren försöka förstå kunden utifrån dennes situation 

och på så vis få fram mer underliggande motiv och orsaker.  Franke och Park (2006) 
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menar att ett resultat av detta ger en mer nöjd kund, då produkten eller tjänsten har 

anpassats efter kundens behov.   

I en kunskapsintensiv organisation menar Alvesson (1993) att färdigheter som empati, 

verbal förmåga, flexibilitet och kreativitet ger säljaren möjlighet att se till den enskilde 

kundens situation och behov. Dessa färdigheter värderas högre än kunskap om fakta och 

processer (Alvesson, 1993). En säljare med högre nivåer av AEL har bättre kvalitet på 

sina kundrelationer och upplevs mer trovärdiga, vilket resulterar i bättre säljprestationer 

(Drollinger & Comer, 2013). Dessa författare anser vidare att chefer redan vid rekrytering 

bör välja att anställa säljare som visar förmåga att använda sig av AEL, trots att vissa 

forskare menar att det går att träna upp en säljares förmåga att visa empati. 

Castleberry, Ridnour och Shepherd (2004) visar i sin forskning att förmågan att lyssna 

hos en säljare påverkar prestationen positivt. Castleberry, Shepherd och Ridnour (1999) 

stödjer resonemanget att förmågan att lyssna effektivt är något som genom erfarenhet 

tränas upp. Detta kan även ses som ett indirekt samband med att Castleberry et al. (2004) 

fann att säljare med en ålder över 35 år var bättre på att lyssna. Román, Ruiz och Munuera 

(2005) och Castleberry et al. (2004) har i sin forskning kommit fram till att kvinnliga 

säljare är bättre på att lyssna aktivt än män. Rossiter (1972) fann däremot inga skillnader 

mellan könen när det kommer till att lyssna aktivt. Castleberry et al. (1999) fann inte 

heller några skillnader mellan män och kvinnor i sin studie. Ovan nämnda demografiska 

faktorer har i olika studier visat sig påverka en säljares användande av AEL. Har dessa 

faktorer någon påverkan på säljares AEL inom kunskapsintensiva branscher? 

Tidigare forskning betonar vikten av att använda AEL för att nå framgång i en säljrelation 

(Comer & Drollinger, 1999). Drollinger, Comer och Warrington (2006) har utvecklat en 

skala för att mäta i vilken utsträckning en säljare använder sig av AEL i ett kundmöte. 

Studien avser att undersöka säljare i en kunskapsintensiv yrkesroll och mäta i vilken grad 

de använder sig av AEL och om bruttolön, ålder, erfarenhet och kön har någon betydelse 

för användandet av AEL. Detta kan bidra till att se om teorierna stämmer i den kontexten 

som en säljare i en kunskapsintensiv yrkesroll arbetar i och kan vara till vägledning för 

chefer och anställda på vad som bör fokuseras på vid rekrytering och utbildning. 

Ett säljyrke som i allra högsta grad verkar inom en kunskapsintensiv bransch är 

fastighetsmäklaryrket. På en konkurrensutsatt marknad där fastighetsmäklare verkar är 

det intressant att se i vilken utsträckning de använder sig av AEL och effekterna av detta. 
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I studien är det tänkta kundmötet det så kallade intagsmötet. Jingryd och Segergren (2012) 

beskriver att det är oftast då som mäklaren träffar sin potentiella kund för första gången, 

vilket är ett betydelsefullt moment i en fastighetsmäklares affärsprocess. Detta möte kan 

ske i ett känsligt skede för kunden där ekonomiska problem och känsliga livssituationer 

kan vara anledningen till mötet och försäljningen. Det är i detta möte mäklaren genom 

sin förmåga att kommunicera har möjlighet att inleda en affärsrelation samt få till ett 

uppdragsavtal med ensamrätt på försäljningen (Jingryd & Segergren, 2012). 

AEL-skalan har tidigare använts i en studie som mäter personliga relationer av Bodie 

(2011) och av Drollinger och Comer (2013) i en reviderad form sammansatt med andra 

frågeskalor i en undersökning av säljare inom B2B. AEL- skalan har inte använts i sin 

helhet för att undersöka säljare i det sammanhang som fastighetsmäklare arbetar i. Här 

ser vi ett forskningsgap som vi vill fylla med vår studie. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att mäta säljares självupplevda förmåga att använda sig av 

AEL under ett kundmöte och analysera sambandet mellan AEL och deras kön, ålder, 

erfarenhet samt bruttolön i en kunskapsintensiv bransch. 

1.2 Avgränsning 

I studien undersöks enbart svenska registrerade fastighetsmäklare som får representera 

den grupp av kunskapsintensiva säljare vi avser att undersöka. Vi avgränsar oss till hur 

mäklaren använder sig av AEL under själva intagsmötet och inte vid andra kontakter med 

kunder. Intagsmötet är det möte som i denna studie får motsvara kundmötet. Vi tar enbart 

hänsyn till mäklarens egna självuppskattade förmåga att använda sig av AEL och inte till 

hur kunden uppfattar att mäklaren använder sig av AEL. Den självuppskattade enkäten är 

alltid ett verktyg där det måste tas hänsyn till den enskilde individens förmåga att 

överskatta eller underskatta sina förmågor. 

1.3 Definitioner 

AEL: AEL definieras som en process där lyssnaren tar emot verbala och ickeverbala 

meddelanden. Mottagaren bearbetar sedan dessa meddelanden kognitivt och svarar på 

dem verbalt och ickeverbalt. Samtidigt måste mottagaren (säljaren) försöka förstå 

sändaren (kunden) utifrån dennes situation och på så vis få fram mer underliggande motiv 

och orsaker (Comer & Drollinger, 1999).  
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Empati: Empati definieras som förmågan att kunna förstå en annan persons känslor 

(Drollinger et al., 2006).  

Erfarenhet: Erfarenhet kan räknas som den samlade mängden av kunskap en säljare har 

lärt sig under sin tid att arbeta med försäljning (Castleberry et al., 2004).  Här väljer vi att 

definiera erfarenhet i hypoteserna efter antal arbetade år som mäklare. Där vi anser att 0-

2 år är oerfaren. 3-5 år är mer erfaren och över fem år är att räknas som en erfaren mäklare.  

Fem år har i snitt de mäklare arbetat som har 400 000 kr i bruttolön (lönestatistik, 2016).  

Fastighetsmäklare: En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt 

förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, 

ägarlägenheter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller 

hyresrätter (SFS 2011:666). Fastighetsmäklaryrket är av staten ett reglerat yrke. För att 

kunna bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige med fullständig registrering krävs 

både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik (Melin, 2012). 

Lön: Lön definieras som säljarens bruttolön under 2015 och är det vi avser som ett mått 

på säljares prestation och resultat. Där vi anser att en bruttolön på 400 000 kr är 

medelinkomst för den kategorin vi undersöker (lönestatistik, 2016). Mäklare har 

övervägande provisionslön som baseras på den enskilde mäklarens egna försäljningar och 

utgör därmed ett mått på hur mäklaren har presterat.  

Ålder: Definitionen yngre säljare är under 35 år, vilket är vedertaget i empiriska 

undersökningar (Castleberry et al., 2004). 
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1.4 Disposition 

Här presenteras kort respektive kapitels innehåll.  

Kapitel 1: Introduktion 

I detta kapitel introduceras ämnet och varför ämnet är intressant att studera samt en 

diskussion kring tidigare forskning inom området. Avslutningsvis presenteras 

examensarbetets syfte, avgränsning och definitioner. 

Kapitel 2: Teori  

I teorikapitlet presenteras vad tidigare forskning kommit fram till gällande 

kommunikation, aktivt lyssnande, empati och aktivt lyssnade kombinerat med empati. 

Sedan presenteras de hypoteser vi härlett från teorin. I anslutning till hypoteserna 

presenteras olika teorier som berör de beroende variablerna i hypoteserna. 

Kapitel 3: Metod  

I metodkapitlet ges en inledning av kvantitativmetod och motivation av val av kvantitativ 

användning samt redogörelse för vårt metodologiska arbete. 

Kapitel 4: Resultat   

Här presenteras resultatet av studien. Enkätsvaren har analyserats i SPSS genom en 

korrelationsanalys där sambanden undersöks mellan AEL och bruttolön, ålder, erfarenhet 

och kön. Vi redovisar frågor som fått ett högre värde i korrelationstabellen, men enbart 

fråga 8-11 som ingår i dimensionen responding.  

Kapitel 5: Diskussion och slutsatser  

Här kopplas resultatet från enkätundersökningen mot presenterade teorier och hypoteser 

för att sammanfatta vad vi kommit fram till. Här presenteras studiens bidrag och förslag 

på fortsatt forskning. 
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2. Teori 

I detta kapitel redogörs vad tidigare forskning kommit fram till gällande kommunikation, 

aktivt lyssnande, empati och aktivt lyssnade kombinerat med empati. Sedan presenteras 

de hypoteser som härletts från teorin. I anslutning till hypoteserna presenteras teorier 

som berör de beroende variablerna i hypoteserna. 

2.1 Lyssnandet inom kommunikation 

All interaktion mellan människor handlar om kommunikation. När ett företag vill 

utveckla långsiktiga relationer med kunder anser Aggarwal, Castleberry, Ridnour och 

Shepherd (2005) att det är betydelsefullt att vara medveten om vilka förmågor som en 

säljare bör använda för att möta kunden. Studier visar att det som är avgörande i en 

relation är hur effektiv kommunikationen är (Sujan, Weitz & Kumar, 1994). Den 

viktigaste delen i försäljningsprocessen är att kommunicera effektivt och där är 

lyssnandet avgörande menar Ramsey och Sohi (1997) och Castleberry et al. (1999).  

Att använda sig av personlig försäljning har fördelen att det finns möjlighet att möta 

kunden efter dennes behov (Pettijohn, Pettijohn, Taylor & Keillor, 2000). För att lyckas 

med detta måste säljaren kunna läsa av olika kundtyper och bemöta dem utifrån deras 

kommunikationsstil menar Sujan et al. (1988). Detta innebär att säljaren använder olika 

säljstrategier för möta kundens unika behov och anpassar sin presentation gentemot 

kunden (Sujan et al., 1988). 

En effektiv kommunikation har en påverkan på olika faktorer i relationen som förtroende, 

uppfattning av teknisk kvalité, avtal och viljan att fortsätta relationen (Aggarwal et al., 

2005; Sharma & Patterson, 1999; Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman, 1985). En 

säljare som anpassar sin försäljning efter kundens personlighet och behov, blir mer 

effektiv och får nöjdare kunder anser Sujan et al. (1988).  

För att kunna praktisera anpassningsbar försäljning är lyssnandet det som ligger till grund 

för att få fram rätt information om kunden (Bodie, 2011; Román & Martin, 2014; Weitz, 

Sujan & Sujan, 1986). Román och Iacobucci (2010) menar att säljare som anpassar sin 

försäljning efter kundens personlighet, får kunder som är mer nöjda med produkt 

respektive tjänst och även med säljaren. Detta innebär även att kunden kan tänka sig 

framtida säljrelationer med säljaren. Wilder, Coolier och Barnes (2014) pekar på att den 
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ökade konkurrensen av företag inom samma bransch gör att kunder ställer högre krav och 

värdesätter unika säljlösningar.  

Flertalet forskare förespråkar träning av säljare för att bli mer effektiva i sin 

kommunikation gentemot kunden (Castleberry, et al., 1999; Drollinger & Comer, 2013; 

Hall, Ahearne & Sujan, 2015; Román, Ruiz & Munuera, 2002). Stowers och White (1999) 

menar att kommunikationsfärdigheter är något som bör prioriteras i olika utbildningar 

framförallt för att hjälpa unga att klara av konkurrensen på marknaden. Fokus bör läggas 

på att utveckla förmågan att lyssna aktivt, vilket Ramsey och Sohi (1997) anser vara den 

mest betydande egenskapen hos säljare för att skapa långsiktiga relationer med kunder. 

2.2 Aktivt lyssnande  

Att lyssna är en naturlig färdighet. Men för de flesta är det en utmaning, då det vi ser och 

hör påverkas av vår egen miljö (Shepherd, Castleberry & Ridnour, 1997). Decker, Conan, 

Boggan och Irwin (1994) beskriver fyra olika typer av lyssnade. Forskarna ger följande 

beskrivningar: Den aktiva lyssnaren har fokus på det som sägs och hur det framförs, 

genom att ha ögonkontakt och ett genuint intresse. Den involverade lyssnaren har fokus 

på vad som sägs, hur det sägs och har ögonkontakt samt är involverad i det som framförs. 

Sedan finns den passiva lyssnaren som enbart tar emot information. Slutligen är det den 

oengagerade lyssnaren som inte är delaktig i något utbyte och undviker ögonkontakt 

(Conan et al., 1994).   

Yrle och Galle (1993) beskriver aktivt lyssnade som att lyssna noga och visa intresse för 

det som sägs. Ramsey och Sohi (1997) och Comer och Drollinger (1999) definierar 

lyssnandet som en multidimensionell process som består av tre dimensioner; Sensing- 

avkänna, processing-bearbeta och responding-svara. Sensing är att ta emot det som 

kommuniceras, både verbal och icke verbal information. Samtidigt ska mottagaren 

reflektera över vad som är relevant i det som kommuniceras ut. Processing är de 

aktiviteter som sker i mottagarens medvetande. Responding är hur vi visar att vi mottagit 

meddelandet.   

Varje dimension kräver olika förmågor av lyssnaren, men utgör tillsammans en helhet 

som visar vad som ingår i aktivt lyssnade menar Castleberry och Shepherd (1993). 

Shepherd et al. (1997) visar vad som behövs av en säljare för att lyssna aktivt. Det är 

viktigt att förstå hur språket används för att inte missa ironiska och subtila kommentarer. 
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En säljare måste vara uppmärksam på kundens signaler av otålighet, ilska och nervositet. 

Vidare beskriver Shepherd et al. (1997) att det är viktigt att säljaren demonstrerar en 

förståelse för köparens budskap. Säljaren måste ställa frågor som visar att säljaren har 

lyssnat. Det är också effektivt att föra anteckningar under samtalet för att inte haka upp 

sig på mindre oklarheter (Shepherd et al., 1997).  

Pryor, Malshe och Paradise (2013) har i sina studier kommit fram till att lyssnandet är en 

avgörande faktor i att bygga långsiktiga relationer. Men det som är avgörande i 

kommunikationen med kunden är hur säljaren visar att den förstår vad kunden menar. Här 

är empatin i lyssningsprocessen en avgörande faktor för att kunden skall bli nöjd menar 

Pryor et al. (2013). 

2.3 Empati 

Enligt Drollinger et al. (2006) är empati förmågan att kunna förstå en annan persons 

känslor. Empati är enligt Håkansson och Montgomery (2003) ett interpersonellt fenomen, 

som förenar två individer med varandra. Studierna visade att den som visar empati för 

den andra parten har lättare att förstå när det finns egen erfarenhet av känslan, vilket ger 

mer förståelse för den andre parten (Håkansson & Montgomery, 2003). Toller (1999) 

påpekar att empati ger möjlighet att fokusera utifrån den andre partens perspektiv utan att 

påverkas av egna erfarenheter och känslor. 

Pryor et al. (2013)  visar att empati kan delas upp i en kognitiv och en affektiv del. Den 

kognitiva delen är att förstå en annan persons situation på en objektiv nivå. Den affektiva 

sidan är när en person förstår den andras känslor. Comer och Drollinger (1999) menar att 

både den affektiva och kognitiva delen av empati är nödvändiga för att lyckas som säljare. 

Den affektiva ger säljaren förståelse för vad som kan vara av betydelse för kunden. Medan 

den kognitiva hjälper säljaren att på ett objektivt sätt se hur kunden kan tänkas agera.   

Drollinger och Comer (2013) anser att säljare kan träna upp sin empatiska förmåga för 

att få mer förståelse för hur kunderna känner och tänker. Wilder et al. (2014) menar att 

säljarens förmåga att anpassa tjänsten efter kundens situation och behov är beroende av 

säljarens förmåga att kommunicera med empati. Plank och Reid (2010) poängterar att 

empati har en betydande roll när det gäller för en säljare att få förtroende i en 

affärsrelation. Plank och Reid (2010) menar att empati och förtroende är två faktorer som 

finns som en gemensam nämnare hos säljare som presterar bra.  
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Lassk och  Shepherd (2013) vill framhålla att företag som vill dra full nytta av sin personal 

och nå långsiktig framgång måste leverera innovativa och användbara lösningar för 

kunderna. Företag måste också vara medvetna om att en säljares förmåga att förstå genom 

emotionell intelligens, där empati är en viktig del, påverkar viktiga arbetsresultat (Lassk 

& Shepherd, 2013; Montonen, Eriksson, Asikainen & Lehtimäki, 2014).  Comer och 

Drollinger (1999) argumenterar för att den mest effektiva formen av lyssnande är när 

empati visas mot kunden.  

2.4 Aktivt empatiskt lyssnande 

Comer och Drollinger (1999) redogör för en annan dimension av att lyssna aktivt, detta 

kallas för aktivt empatiskt lyssnande. Detta innebär att den som lyssnar försöker förstå 

hur den andra parten tänker genom att sätta sig in i dennes situation genom att inkludera 

empati (Ciacala, Smith & Bush, 2012; Drollinger, et al., 2006).  

Comer och Drollinger (1999) anser att säljaren med hjälp av aktivt empatiskt lyssnande 

kan bli mer framgångsrik i att göra affärer och bygga långsiktiga affärsförhållanden. 

Drollinger och Comer (2013) hänvisar till studier som visat på positiva samband mellan 

säljarens förmåga att lyssna och kunders känsla av förtroende för säljaren, nöjdhet samt 

köparens vilja att göra affärer i framtiden.  

Pryor et al. (2013) har i sina studier kommit fram till att lyssnandet är en avgörande faktor 

i att bygga långsiktiga relationer. Aggarwal et al. (2005) visar att empati och lyssnade har 

betydelse för hur en säljrelation utvecklas. Det som är intressant är att empatin och aktivt 

lyssnande inte har inverkan direkt på relationen utan är faktorer som indirekt påverkar 

genom förtroende och tillfredsställelse. När den affektiva empatin demonstreras av en 

säljare, upplever kunden att säljaren har förståelse för kunden.  

Att säljaren har förmåga att uttrycka sin empati kan vara avgörande när en långsiktig 

relation skall ingås med en kund menar Pryor et al. (2013). Kwon och Suh (2004) menar 

att säljare som vill lyckas inom försäljning måste visa empati så kunden uppfattar det.  

Chen och Jaramillo (2014) belyser vikten av att säljaren måste visa empati på ett genuint 

sätt annars får det motsatt effekt och skapar negativa känslor hos kunden. Ciacala et al. 

(2012) menar att en säljare måste förstå hur köparen tänker. 

http://www.tandfonline.com/author/Shepherd%2C+C+David
http://www.tandfonline.com/author/Shepherd%2C+C+David
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Drollinger och Comer (2013) visar att säljare med högre nivåer av AEL har högre kvalitet 

på kundrelationer och upplevs mer trovärdiga vilket även resulterar i bättre 

säljprestationer. När säljare använder AEL är det lättare att förstå kundernas behov och 

prioriteringar. Ahearne, Jelinek och Jones (2007) forskning visar att när kunder känner 

att säljaren visar empati blir kunden mer nöjd och tycker att säljaren tar hänsyn till deras 

synpunkter och inte bara är intresserade av att sälja sina tjänster eller produkter.  

Men det som är avgörande i kommunikationen med kunden är hur säljaren visar att den 

förstår vad kunden menar (Pryor et al., 2013).  

2.5 AEL i försäljningsprocessen 

Comer och Drollinger (1999) menar att AEL är en process för en säljare att ta emot 

information och visa att den förstår. I AEL är dimensionen Sensing då säljaren känner av 

vad kunden egentligen menar men inte verbalt uttrycker. Det kan vara kundens 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge som visar vad som är viktigt och kanske 

avgörande för att ingå ett avtal.  

Processing är den kognitiva delen där meddelandena transformeras till användbara och 

meningsfulla budskap. Drollinger et al. (2006) visar att Processing består av fyra 

funktioner som är att: förstå meningen med budskapet, tolka undermeningar, förstå vikten 

av olika antydningar och komma ihåg genom att själv uppdatera i minnet. Drollinger et 

al. (2006) påvisar att säljare som använder AEL kan få ut information som inte verbalt 

kommuniceras ut, men som är avgörande för försäljningsprocessen.  

Den avslutande dimensionen är responding och är de signaler säljaren sänder tillbaka till 

kunden för att visa att de har lyssnat. Responding kan ske verbalt och ickeverbalt, när 

säljaren visar att den lyssnar uppmuntrar det kunden att fortsätta med att ge information. 

Säljaren bör emellanåt klargöra viss information för att komma vidare (Drollinger et al., 

2006). Hela AEL processen hjälper säljaren att förstå kunden på en helt annan nivå, och 

kan skilja på viktiga meddelanden och personliga känslor. Detta gör att säljaren kan se 

kundens behov och ge råd som kunden har nytta av (Comer & Drollinger; 1999; 

Drollinger et al., 2006).   

Hurn (2014) betonar vikten av att en säljares sätt att kommunicera och använda 

kroppsspråket måste anpassas beroende på situationen säljaren befinner sig i. En säljare 

måste visa att den tagit del av vad kunden vill förmedla. Ett sätt att visa detta är att 
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parafrasera, där mottagaren upprepar det sändaren sagt och bekräftar därmed för sändaren 

att budskapet gått fram på det sätt som sändaren tänkt sig. Weger, Castle och Emmett 

(2010) visar i sin studie hur parafrasering påverkar sändarens uppfattning av mottagarens 

förmåga att lyssna aktivt. Studien visar däremot att parafrasering inte ökar sändarens 

känsla av att känna sig förstådd av motparten.  

Flynn och Faulk (2008) menar att en av de mest eftersökta egenskaperna som en anställd 

kan ha i alla typer av organisationer är att vara duktig på att lyssna. Flynn och Faulk 

(2008) menar att det trots detta är en underskattad egenskap som inte får den 

uppmärksamhet som den förtjänar. Detta ger sig uttryck i att väldigt lite empirisk 

forskning finns kring detta kommunikationsredskap. 

2.6 Hypoteser 

Utifrån säljarens perspektiv skall vi mäta olika samband för att analysera och få fram 

resultat. För att göra detta har vi ur teorin deducerat fram fyra hypoteser. Hypoteserna 

som skall undersökas presenteras i figur 1. Det är direkta samband som skall undersökas 

mot oberoende variabler som lön, ålder, erfarenhet och kön. Den beroende variabeln AEL 

som ingår i samtliga hypoteser, består av tre dimensioner sensing, processing och 

responding, vilket innebär att ett budskap först måste  kännas av, för att sedan kunna 

tolkas och slutligen svaras på (Comer & Drollinger, 1999). För kunna mäta AEL är det 

totalt elva frågor kopplat till den variabeln.  

Aggerwal et al. (2005) visade i sin forskning att empati har en stark koppling till en 

säljares förmåga att vara en god lyssnare.  När säljare använder AEL är det lättare att 

förstå kundernas behov och prioriteringar (Drollinger & Comer, 2013). Aggerwal et al. 

(2005) menar att en köpare är mer nöjd med en empatisk säljare. Även Pilling och Eroglu 

(1994) har i sin forskning funnit att empati ökar chansen för säljare att bygga lyckade 

affärsrelationer. AEL har i tidigare studier visat positiv påverkan på kundrelationer och 

säljprestationer (Drollinger & Comer, 2013). 
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Figur 1. Modell för hypoteser som skall undersökas. Källa: Egen (2016) 

2.6.1 Lön 

Castleberry et al. (2004) och Dawson, Soper och Pettijohn (1992) har påvisat ett positivt 

samband mellan en säljares förmåga att lyssna och prestation. Comer och Drollinger 

(1999) anser att en säljare som lyssnar aktivt empatiskt lyckas bättre i affärssituationer. 

Empati har en avgörande roll om en säljare lyckas menar Aggerwal et al. (2005). 

Shepherd et al. (1997) och Castleberry och Shepherd (1993) menar att det finns ett positivt 

samband mellan aktivt lyssnande och en säljares arbetsprestationer. Hall et al. (2015) 

menar att empati och en säljares färdigheter i att lyssna är faktorer som påverkar en 

säljares effektivitet och slutligen dennes prestation positivt. Genom att lyssna och förstå 

kundens verkliga behov ger det en större möjlighet för säljaren att få ett avtal med kunden 

(Hall et al., 2015).  Barone, Dyer, och Geiser (2002) visade i sin forskning att säljare med 

hög provisionslön har högre nivåer av emotionell intelligens än säljare som presterar 

sämre. I deras undersökning kopplas empati till emotionell intelligens.    

H1: Det finns ett positivt samband mellan mäklares förmåga att använda AEL och högre 

bruttolön. 

2.6.2 Ålder 

Det finns bara ett fåtal studier som har undersökt betydelsen av ålder och samband 

mellan förmåga att lyssna. Schneider, Daneman och Pichora-Fuller (2002) visade i sin 

forskning att yngre personer under 35 år är bättre på att lyssna och ta emot information 

än de som var äldre. I studier som är kopplade till säljare och ålder har Castleberry et al. 

(2004)  hittat positiva samband mellan säljares förmåga att lyssna och ålder. En säljare 

med högre ålder konstaterades vara skickligare på att lyssna än en säljare med lägre 
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ålder. Däremot fann Castleberry et al. (1999) inget samband mellan ålder och säljarens 

förmåga att lyssna i en studie som utfördes några år tidigare. Då det inte finns mycket 

forskning kring hur en säljares lyssnande påverkas med ålder är det intressant att 

undersöka om positiva samband föreligger. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan mäklares förmåga att använda AEL och ålder. 

2.6.3 Erfarenhet 

Weitz et al. (1986) menar att säljare som successivt utvecklar sina färdigheter och 

kunskaper i olika försäljningssituationer blir skickligare på att anpassa sina säljstrategier 

för att möta olika kundtyper. Den kunskap som säljaren får av att möta olika kundtyper 

och sedan använder för att anpassa sina säljstrategier påverkar säljarens prestationer 

positivt (Sujan, et al., 1988; Johlke, 2006). Shepherd et al. (1997) har i sina studier visat 

att förmågan att lyssna kan tränas genom erfarenhet. Att träna sin säljkår i sin förmåga att 

lyssna och ställa frågor leder till bättre prestationer och kundorientering (Román et al., 

2002). Castleberry et al. (2004) och Román et al. (2005) visar i sina studier att säljarens 

erfarenhet inte har något samband med hur skicklig denne var på att lyssna.  

H3: Det finns ett positivt samband mellan mäklares förmåga att använda AEL och 

erfarenhet. 

2.6.4 Kön 

Castleberry et al. (2004) har kommit fram till att kvinnliga säljare är bättre på att lyssna 

än manliga säljare. Trots resultatet av sin studie slår Castleberry et al. (2004) fast att det 

inte går att säga om könet har betydelse eftersom forskningen kommer fram till olika 

resultat i frågan samt att det finns för få empiriska studier som utreder förhållandet mellan 

kön och säljares förmåga att lyssna. Rossiter (1972) konstaterar däremot att det inte finns 

någon skillnad på kvinnor och män vad gäller förmågan att lyssna. Swan, Rink, Kiser och 

Martin (1984) har i sin forskning visat att inköpare rankade kvinnliga säljare som bättre 

lyssnare. Castleberry et al. (1999) empiriska studie visade inte på några skillnader mellan 

kvinnliga och manliga säljare och förmågan att lyssna. I senare studier fann Román et al. 

(2005) att kvinnliga säljare är bättre på att lyssna effektivt. På grund av dessa motsägelser 

kring könets betydelse vill vi utreda frågan närmre.  

H4: Det finns ett samband mellan mäklares förmåga att använda AEL och kön. 
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3. Metod 

I detta kapitel ges en inledning av kvantitativmetod med motivation av kvantitativ 

användning samt redogörelse för vårt metodologiska arbete. 

3.1 Inledning 

Vår studie är kvantitativ med en deduktiv inriktning som Sohlberg och Sohlberg (2009) 

beskriver som ett sätt att utifrån teori härleda hypoteser som sedan empiriskt granskas. 

Bryman och Bell (2013) pekar på fyra viktiga aspekter vid val av kvantitativ metod; 

mätning, kausalitet, replikation och generalisering.  Vår avsikt är att mäta och se 

korrelationer. Vi kommer att vara så transparenta som möjligt när vi beskriver hur vi gått 

tillväga. Detta för att det ska gå att replikera studien.  

Med 512 användbara svar anser vi att det går att generalisera svaren mot den population 

som representerar kunskapsintensiva säljare i vår studie, vilken är svenska 

fastighetsmäklare 6833 stycken registrerade 2015 enligt Fastighetmäklarinspektionen 

(FMI). Enligt Krejcie och Morgan (1970) behövs 364 svar för att kunna uttala sig 

generellt kring en population bestående av 7 000 personer. 

Studien bidrar med kunskap kring hur AEL används av säljare, som verkar i en 

kunskapsintensiv bransch, där kommunikationsverktyg såsom lyssnandet sägs vara 

avgörande för bland annat resultatet. Studien bidrar även med kunskap kring huruvida 

faktorer som bruttolön, ålder, erfarenhet och kön har något samband med i vilken grad 

fastighetsmäklare använder sig av AEL. 

3.2 Design 

Utifrån teorin har vi skapat fyra hypoteser för att undersöka samband mellan oberoende 

och beroende variabler. Vi har gjort en surveyundersökning som Bryman och Bell (2013) 

beskriver som tvärsnittsdesign och för att undersöka relationer mellan variabler. På så vis 

har vi fått fram en uppsättning kvantifierbara data som kopplats till våra variabler som 

undersökts och kunna se olika relationer. För att en tvärsnittsdesign skall vara möjlig, 

enligt Stukát (1993), krävs det att många fall undersöks. Därför valde vi att göra en 

webbaserad enkätundersökning vilket Eliasson (2013) menar är mest tidseffektivt när det 

gäller att nå många respondenter. Genom att noggrant redogöra för vårt tillvägagångsätt 

och utföra de dataanalyser som krävs för att slutligen göra objektiva antaganden till våra 

slutsatser avser vi att följa de kriterier på reliabilitet, replikerbarhet och validitet som 
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Bryman och Bell (2013) anger som de viktigaste inom kvantitativa företagsekonomiska 

undersökningar. 

3.3 Datainsamling/Enkät 

Vår enkätundersökning med frågor har distribuerats via mail till alla registrerade svenska 

fastighetsmäklare. Vi erhöll ett aktuellt register från Fastighetsmäklarinspektionen några 

dagar innan enkäterna började sändas ut för att ha ett uppdaterat och aktuellt register. 

Bryman och Bell (2013) visar fördelar med att undersökningen är via webben. Det ger ett 

proffsigare intryck och vi kan välja om respondenterna skall kunna se hela frågeskalan 

eller om de kommer till nästa fråga automatiskt. Vi valde att ge respondenterna 

alternativet att se hela enkäten, då vi ansåg att endast 16 frågor inte borde avskräcka någon 

från att svara. Att ge alternativet att svara när tid finns är något som vi anser har passat 

vår urvalsgrupp och som Bryman och Bell (2013) anser som en fördel för flertalet 

respondenter.  

Frågorna som handlar om empati har vi tagit från en redan utvecklad skala från Drollinger 

et al. (2006) som heter The active empathetic listening scale (AELS). Drollinger et al. 

(2006) har kommit fram till att aktivt empatiskt lyssnande är en högre nivå av aktivt 

lyssnande som kan representeras av de tre dimensioner som de inkluderat i sin skala: 

sensing, processing och responding. Enligt författarna är reliabiliteten och 

begreppsvaliditeten solida. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) handlar 

begreppsvaliditet om att utifrån teorin härleda antaganden som är relevanta för begreppet 

i fråga. Från början utgick författarna från 98 frågor och har sedan genom tre olika studier 

innehållande flertalet analyser kommit fram till 11 frågor som håller måttet vad gäller 

reliabilitet och validitet.  

Eftersom Drollinger et al. (2006) presenterar en redan utvecklad och validerad skala som 

är till för att mäta aktivt empatiskt lyssnande hos säljare har vi valt att använda dessa 

frågor i vår studie. Att välja frågor från en skala som redan finns är fördelaktigt menar 

Bryman och Bell (2013) då dessa färdiga frågor redan är testade gällande reliabilitet och 

validitet, vilket ger en god kvalitet.  

AEL-skalan är utformad med tre dimensioner såsom sensing, processing och responding. 

Till dessa dimensioner är totalt elva frågor kopplade. Sensing består av fråga 1-4, 

processing fråga 5-7 och responding fråga 8-11. Vi har valt att arbeta med samtliga frågor 
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för att se eventuella samband i våra fyra hypoteser. AEL-skalan är den oberoende 

variabeln i våra hypoteser. De resterande frågorna som behandlar de beroende variablerna 

om olika demografiska data har vi skapat själva.  

Frågorna från AEL-skalan är på engelska och vi har översatt dem själva. Vi har använt 

oss av en 7-gradig likertskala där 1= ”stämmer inte alls och 7= ”stämmer helt och hållet”. 

Det finns viss kritik mot att använda sig av en skala där det finns en mittpunkt. Enligt 

Garland (1991) påverkas resultatet av undersökningen beroende på om du har en 

mittpunkt eller inte. Garland (1991) menar att chansen att en respondent svarar mer 

positivt ökar när mittpunkt saknas. Vi har trots detta valt en 7-gradig skala med en 

mittpunkt eftersom det kan vara fördelaktigt att ha en skala där respondenterna inte 

behöver ta ställning i en fråga. Matell och Jacoby (1972) påvisar att det finns en tendens 

till att respondenter väljer en mittpunkt när svarsalternativen minskar och när antalet 

besvarade frågor ökar. Vi anser att vårt val av en sjugradig skala känns relevant för antalet 

frågor i vår enkät och tror inte att det påverkat respondenterna att slentrianmässigt välja 

mittpunkten. 

Våra demografiska frågor; bruttolön, ålder och erfarenhet har alla 7 kategorier i en 

stigande skala. Kön har kodats som 0=kvinna och 1=man. 

Formulering av frågor är en väsentlig del då det påverkar hur respondenterna svarar på 

dem. Krosnick och Alwin (1987) påpekar att bara en liten förändring kan påverka hela 

frågan. Vi har försökt att översätta frågorna utan att ändra innebörden i dem. Den slutliga 

skalan består av elva frågor från AEL-skalan och fyra demografiska frågor. Vi har också 

en kontrollfråga i slutet av enkäten som är till för att sortera bort mäklare som idag inte 

jobbar aktivt som mäklare men som ändå är registrerad. Detta anser vi vara lagom många 

frågor, då Bryman och Bell (2013) anser att det har betydelse för hur noga respondenterna 

svarar om det blir för många frågor.  

3.4 Pilotstudie 

Vi har själva testat hur lång tid det tar att besvara frågorna. Detta gjorde vi för att kunna 

ange till potentiella respondenter hur lång tid det tar att besvara enkäten. När vi testade 

enkäten tog det cirka fem minuter att genomföra enkäten från början till slut. Detta anger 

vi i inledningen till enkäten. 
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Vår pilotstudie har gjorts i tre olika steg, först fick sju studenter svara sedan lät vi våra 

handledare ha synpunkter för att slutligen testa på ytterligare sex studenter. Vi har efter 

varje studie gjort justeringar för att eliminera de problem vi upptäckt med pilotstudien. 

Att göra en pilotstudie menar Eliasson (2013) säkerställer att frågorna är utformade på ett 

lämpligt sätt. Felformulerade frågor kan enligt Eliasson (2013) ge bortfall och ha 

påverkan på variabler. Vi har behandlat alla svar konfidentiellt och det har vi också 

angivit i enkäten. 

3.5 Urval/Population 

Den population som vi undersökt är Svenska Fastighetsmäklare. År 2015 fanns det 6833 

registrerade fastighetsmäklare i Sverige (FMI). Vi har valt att skicka vår enkät till alla 

registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Eftersom vi har skickat enkäten till alla 

registrerade fastighetsmäklare som tillsammans utgör vår population har vi kunnat 

genomföra en totalundersökning. En totalundersökning innebär att en hel population 

undersöks och att inget urval görs (Eliasson, 2013). Vi anser att vårt val av 

totalundersökning minskar felmarginalen av de parametrar som är intressanta i 

undersökningen. Detta är något som bör tas hänsyn till vid val av urvalsmetod menar 

Elisson (2013).  Detta innebär att våra mätvärden bör motsvara vald population. Vi erhöll 

en jämn fördelning mellan kvinnor (46 %) och män (54 %). Lön, ålder och erfarenhet 

delades in i sju olika kategorier. De lönekategorier vi undersökte började från 0-150 000 

kr till sista som var 900 001 och däröver. Ålderskategorierna var indelade från 20 år till 

68 år och uppåt.  Antal år fastighetsmäklarna arbetat var indelade från 0-1 år till sista 

kategorin 15 år och längre. Vi erhöll svar i samtliga kategorier som redovisas i 

resultatkapitlet. 

3.6 Källor och Källkritik 

När det gäller sekundärdata har vi i vår studie övervägande använt vetenskapliga artiklar 

som alla är granskade för att visa på trovärdighet i vår studie. Vi har också använt oss av 

litteratur som vi ansett varit relevant i vår studie. Det är främst i metodkapitlet vi använt 

oss av litteratur och det är studentlitteratur som vi anser visar på trovärdighet. 

De finns begränsat med forskning kring vårt val av ämne. Vi har trots detta tagit del av 

mycket av den forskning som finns att tillgå. Det som saknas är empiriska tester där 

forskare testar hur säljare använder sig av AEL. De få studier som trots allt finns, och är 

tillgängliga via sökningar i databaser som exempelvis Google Scholar, där forskare 
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undersökt säljare har vi tagit del av. Den begränsade forskningen av ämnet visar sig 

även i att flertalet artiklar har förhållandevis få citeringar trots att det är forskare och 

studier som anses tongivande inom ämnet. 

Primärdata är enkätsvaren från respondenterna. Vi anser att enkätens utformning och 

förarbete gör att de svar vi fått är användbara i våra dataanalyser.  

3.7 Analys och operationalisering 

Vi har undersökt samband i våra fyra hypoteser. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

menar att arbetet blir mer fokuserat med hypoteser än med frågor. Detta är för att en 

hypotes har en tänkt lösning med ett förmodat svar, där hypoteserna testar befintliga 

teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För att undersöka hypoteserna med dess 

variabler måste vi komma fram till mått på begreppen. Detta beskriver Bryman och Bell 

(2013) som operationell definition. Bryman och Bell (2013) förklarar vidare för att 

möjliggöra detta behövs indikatorer på begreppet. Detta gäller våra begrepp AEL, 

erfarenhet och resultat som inte är kvantifierbara. AEL har av Drollinger et al. (2006) i 

deras skala utformats och fått fram solida värden gällande reliabiliteten och 

begreppsvaliditeten. Erfarenhet och resultat har vi definierat med antal arbetade år och 

bruttolön. Detta har gjort dem kvantifierbara och mätbara.  

Enkätfrågorna har analyserats i SPSS genom en korrelationsanalys där Spearman´s rho 

användes.  Enligt De Veaux, Velleman och Bock (2011) ger Spearman´s rho ett mer 

rättvist resultat än andra korrelationsanalyser när syftet är att mäta och analysera svar på 

attitydfrågor. Korrelationen mellan två variabler uttrycks i en korrelationskoefficient där 

värdet kan ligga mellan +1 och -1 där 1 är ett 100-procentigt positivt samband och -1 ett 

100-procentigt negativt samband. Korrelationer nära 0 visar att frågorna inte korrelerar 

med varandra. Signifikansnivå 5 % betecknas som enstjärnig signifikans och 1 % 

betecknas som en tvåstjärnig signifikans (Stukát, 1993). Vi har valt att fokusera på 

korrelationer med tvåstjärnig signifikans. Utifrån dessa resultat har vi utvärderat våra 

hypoteser för att se samband och få fram våra slutsatser. Vi har även tagit ut de 

enkätfrågor som hamnar under den tredje dimensionen responding som ingår i AEL-

skalan och tittat på korrelationer mellan lön, ålder erfarenhet och kön.  
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3.8 Kvalitetskriterier/ Validitet och reliabilitet 

Drollinger et al. (2006) menar att de utvecklat en skala där reliabiliteten och validiteten 

är solida. Enligt Ritter (2010) handlar reliabilitet om de mått och de mätningar som utförs 

har en pålitlighet och en följdriktighet. Validitet handlar om att huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet 

(Ritter, 2010).  

Från början utgick Drollinger et al. (2006) från 98 frågor och har sedan genom tre olika 

studier innehållande flertalet analyser kommit fram till 11 frågor som håller måttet vad 

gäller reliabilitet och validitet. Därför känns AEL-skalan som en utvecklad skala med hög 

validitet och reliabilitet som vi kan använda i vår studie. 

Vi har testat våra översatta frågors interna reliabilitet genom att utföra en analys som 

mäter detta med hjälp av Cronbach´s alpha. Höga värden på Cronbach´s Alpha visar att 

enkätfrågorna har en hög intern validitet (Parasuraman, Ziethaml & Malhotra, 2005). 

Värden över 0,8 visar en acceptabel nivå anser Bryman och Bell (2013). Enkätfrågornas 

interna reliabilitet har värdet 0,813 på Cronbach´s alpha. 

3.9 Bortfallsanalys 

Enkäten har skickats till alla registrerade mäklare i Sverige, 6833 st. En lista erhölls på 

alla registrerade mäklare från Fastighetsmäklarinspektionen, listan innehöll fler adresser 

än antalet registrerade mäklare, 7297 stycken. Vi valde att skicka till alla adresser på 

denna lista eftersom det är omöjligt för oss att veta vilka adresser som eventuellt är 

dubbletter eller inaktiva konton. Vi fick totalt 354 stycken mail tillbaka där mailet inte 

levererats på grund av ogiltiga eller inaktiva mailadresser. 59 stycken mail kom tillbaka 

på grund av långledighet, föräldraledighet etcetera. Eftersom studien riktar sig till aktiva 

mäklare har vi en kontrollfråga som är ämnad att sortera ut mäklare som idag är 

registrerade men som inte arbetar aktivt som mäklare just nu.  

Alla frågor i enkäten är obligatoriska, därmed har alla ifyllda enkäter använts i analysen 

minus de enkäter som var ifyllda av mäklare som inte arbetar aktivt som mäklare idag 

(26) samt de svar som ingick i pilotstudien och som var registrerade bland enkätsvaren i 

Google forms (7), 545-26-7 = 512 st. Totalt antal mail 7297, därav inaktiva konton 354 

samt 59 för mäklare ej i tjänst. 7297-354-59=6884. Svarsfrekvensen blir då 7,4 % 

(512/6884*100=7,4 %). 
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Vi valde att inte skicka påminnelse då vi via vår studentmail endast kunde skicka cirka 

900 mail per dygn, vilket innebar att det skulle ta för lång tid innan vi kunde analysera 

svaren i SPSS. På grund av tidsbrist fick vi alltså välja bort påminnelseutskick. Trots detta 

är vår svarsmängd enligt Krejcie och Morgan (1970) tillräcklig för generalisering.  

3.10 Metodkritik 

Att använda sig av en enkätundersökning kan innebära en risk eftersom vi inte kan vara 

säker på att respondenterna besitter den kunskap som krävs för att kunna besvara en viss 

fråga (Cicourel, 1982). För att minimera den risken har vi testat enkäten på bland annat 

mäklarstudenter. Vi har tagit till oss synpunkter och ändrat formuleringar där det har 

behövts för att i så stor grad som möjligt undvika missförstånd. 

Skalan som vi har använt är utvecklad och validerad för att kunna användas på säljare och 

mäta i vilken utsträckning de använder sig av AEL. Skalan är inte i sin helhet testad 

empiriskt på säljare tidigare, utan delar av den är använd av Drollinger och Comer (2013) 

i en studie för att undersöka hur AEL påverkar förtroende och relationer. Skalan har dock 

använts i sin helhet där forskaren avsåg att mäta AEL i interpersonella relationer (Bodie, 

2011). Vi kan därför inte påstå att skalan är testad empiriskt tillräckligt mycket för att 

säga att det är en användbar skala. Det som talar för skalan och dess användande är det 

noggranna arbetet med att ta fram skalan som Drollinger et al. (2006) genomförde för att 

säkerställa frågornas validitet och reliabilitet. Där vi kan vara säkra på att skalan verkligen 

mäter AEL som är en av våra variabler. 

Vi har fått in 512 komplett ifyllda enkäter där svenska fastighetsmäklare fått svara på 

frågor kring AEL. Vi har också gjort tester som visar på att enkäten har en hög intern 

reliabilitet (0,813 på Cronbach´s alpha) och det visar på att enkäten mäter AEL som 

enkäten är avsedd för.  

3.11 Etik 

Vid undersökningar över internet är det viktigt att ta hänsyn till respondenters integritet 

och behandla svar konfidentiellt beskriver Eliasson (2013). Vi har angett för våra 

respondenter vad data skall användas till och vilka som kommer att ha tillgång till den. 

Vi har presenterat oss i mailet, lämnat kontaktuppgifter, angett vilken skola vi studerar på 

och syftet med studien.  Vårt val av webbsurvey är en del mot att verka etiskt mot våra 
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respondenter då Bryman och Bell (2013) menar att webbsurvey är säkrare i jämförelse 

med vanlig e-post när det gäller att behandla respondenters svar konfidentiellt.  

Vi anser att etik även består i att vi öppet och ärligt redovisar hur vi går tillväga i 

insamlandet av all information. Vi bör tydligt redogöra för olika typer av begränsningar 

av valda källor och kritiskt granska information att hela tiden vara självkritisk är något 

som Eriksson och Hultman (2014) förespråkar. Samtidigt som vi strävar efter att arbeta 

på ett objektivt sätt. Men hur kritiska vi än försöker att vara är det ett val som vi efter vår 

kunskapsnivå måste ta ställning till, vilket i slutändan kan ha påverkat våra val.  

  



 

22 

 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Enkätsvaren har analyserats i SPSS 

genom en korrelationsanalys där vi undersöker sambanden mellan AEL och bruttolön, 

ålder, erfarenhet och kön. Vi har även plockat ut frågor som fått ett högre värde i 

korrelationstabellen men då enbart fråga 8-11 som ingår i dimensionen responding.  

Nedanstående tabell visar medelvärden av alla 512 svar, studien visar att svenska 

fastighetsmäklare svarar högt på frågor gällande AEL.  

Tabell 1. Medelvärden alla enkätfrågor. Källa: Egen (2016) 

Medelvärden på alla 11 enkätfrågor. Totalt antal svar: 512    

Skala 1-7 där 1=stämmer inte alls och 7=stämmer helt och hållet.    

Enkätfråga: Medel Std.avv. Variation 

1. Jag är lyhörd & mottaglig för vad mina kunder INTE säger. 5,44 1,267 1,605 

2. Jag är medveten om vad mina kunder antyder men INTE säger. 5,70 1,120 1,253 

3. Jag förstår hur mina kunder känner. 5,67 1,025 1,051 

4. Jag lyssnar efter MER än bara det som uttalas. 6,04 1,037 1,076 

5. Jag försäkrar mina kunder om att jag kommer ihåg vad de har sagt genom att föra anteckningar då det är 

lämpligt. 5,58 1,674 2,803 

6. Jag summerar det vi är överens om och det vi INTE är överens om, när det är lämpligt. 5,36 1,559 2,430 

7. Jag uppmärksammar och håller reda på mina kunders synpunkter. 6,22 0,859 0,738 

8. Jag försäkrar kunden om att jag lyssnar under intagsmötet genom att återkoppla muntligt. 6,02 1,135 1,287 

9. Jag försäkrar kunden om att jag är mottaglig för deras idéer. 6,06 1,022 1,045 

10. Jag ställer frågor som visar kunden att jag har förståelse för deras situation. 6,38 0,826 0,682 

11. Jag visar mina kunder att jag lyssnar genom att använda mitt kroppsspråk, t.ex. genom att nicka. 6,40 0,926 0,858 

När vi mäter enkätfrågornas interna konsistens får vi ett högt värde, 0,813 på Cronbach´s 

Alpha. Detta visar att reliabiliteten på våra frågor är hög. Enligt Gliem och Gliem (2003) 

varierar normalt Cronbach´s Alphas reliabilitets koefficient mellan 0 och 1 där den interna 

konsistensen på ett test ökar desto närmre siffran 1 testet hamnar.  

Tabell 2. Enkätfrågornas reliabilitet. Källa: Egen (2016) 

Reliabilitet 

Cronbach's 

Alpha 

Antal 

frågor 

,813 11 
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4.1 Resultat Hypotes 1, AEL och bruttolön 

H1: Det finns ett positivt samband mellan en mäklares AEL och högre bruttolön. 

Tabellen nedan visar antal svar per inkomstintervall i kategori bruttolön 2015 och AEL. 

Vår studie visar att det finns en skillnad mellan mäklare som tjänar 0-150 000 kr och 

mäklare som tjänar över 900 000 kr per år. Detta stämmer till viss del överens med Barone 

et al. (2002) forskning som visade att säljare med hög provisionslön har högre nivåer av 

emotionell intelligens som de kopplar till empati och som Hall et al. (2015) menar 

påverkar en säljares effektivitet och slutligen dennes prestation positivt.  

Tabell 3. Medelvärden bruttolön. Källa: Egen (2016) 

Medelvärde AEL, skala 1-7 där 1=stämmer inte alls och 

7=stämmer helt och hållet.   

Bruttolön 2015 Medelvärde Antal Standardavvikelse   

0-150 000 kr 5,5606 30 1,19705   

150 001-300 000 kr 5,8706 59 ,72515   

300 001-450 000 kr 5,9181 131 ,64577   

450 001-600 000 kr 5,8919 153 ,63231   

600 001-750 000 kr 5,9196 69 ,65175   

750 001-900 000 kr 5,9667 30 ,58258   

900 001 kr+ 6,0568 40 ,48747   

Total 5,8977 512 ,68495   

Tabell 4. Korrelation AEL och bruttolön. Källa: Egen (2016) 

Utdrag ur korrelationsanalysen   

  

Medelvärde 

AEL 

Bruttolön 2015 ,061 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

Tabellen ovan visar ett utdrag ur korrelationstabellen och sambanden mellan bruttolön 

och AEL. Vi kan med hjälp av vår studie inte hitta några positiva korrelationer mellan  

högre bruttolön och AEL. Detta talar emot Shepherd et al. (1997); Castleberry och 

Shepherd (1993) och Dawson et al. (1992) som menar att det finns ett positivt samband 

mellan aktivt lyssnande och en säljares arbetsprestationer. Resultatet av vår studie talar 
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också emot Hall et al. (2015) som menar att empati och en säljares färdigheter i att lyssna 

är faktorer som påverkar en säljares effektivitet och slutligen dennes prestation positivt. 

4.2 Resultat Hypotes 2, AEL och ålder 

H2: Det finns ett positivt samband mellan en mäklares AEL och ålder. 

Tabellen nedan visar antal svar och medelvärden per åldersintervall och AEL. Vår studie 

visar att medelvärdena hamnar på likvärdiga nivåer i alla ålderskategorier. 

Tabell 5. Medelvärden ålder. Källa: Egen (2016) 

Medelvärde AEL, skala 1-7 där 1=stämmer inte alls och 

7=stämmer helt och hållet. 

Ålder Medelvärde Antal Standardavvikelse 

20-27 år 5,8472 69 ,94918 

28-35 år 5,9667 120 ,52587 

36-43 år 5,8737 90 ,65139 

44-51 år 5,9507 83 ,63862 

52-59 år 5,8291 83 ,66946 

60-67 år 5,8653 56 ,73221 

68 år eller äldre 5,9421 11 ,81339 

Total 5,8977 512 ,68495 

Tabell 6. Korrelation AEL och Ålder. Källa: Egen (2016) 

Utdrag ur Korrelationsanalysen   

  Medelvärde AEL 

Ålder -,036 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

Tabellen ovan visar ett utdrag ur korrelationstabellen och sambanden mellan ålder och 

AEL. Vi kan med hjälp av vår studie inte hitta några korrelationer mellan mäklarens ålder 

och AEL. Detta talar emot Castleberry et al. (2004) studie där de konstaterade att en 

säljare med högre ålder är skickligare på att lyssna än en säljare med lägre ålder. Däremot 

fann Castleberry et al. (1999) inget samband mellan ålder och säljarens förmåga att lyssna 

i en studie som utfördes några år tidigare.  
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4.3 Resultat Hypotes 3, AEL och erfarenhet 

H3: Det finns ett positivt samband mellan en mäklares AEL och erfarenhet. 

Tabellen nedan visar antal svar och medelvärden per antal yrkesverksamma år i branschen 

(erfarenhet) och AEL. Vår studie visar att mäklare som jobbat 0-1 år har svarat något 

lägre än de andra kategorierna. 

Tabell 7. Medelvärden erfarenhet. Källa: Egen (2016) 

Medelvärde AEL, skala 1-7 där 1=stämmer inte alls och 

7=stämmer helt och hållet.   

Erfarenhet Medelvärde Antal Standardavvikelse   

0-1 år 5,7065 35 1,11408   

1-2 år 5,9856 38 ,64196   

2-3 år 5,8279 28 ,57301   

3-5 år 5,9025 69 ,61821   

6-10 år 5,9838 129 ,61913   

11-14 år 5,8939 54 ,60580   

15 år eller längre 5,8605 159 ,69368   

Total 5,8977 512 ,68495   

Tabell 8. Korrelation AEL och Erfarenhet. Källa: Egen (2016) 

Utdrag ur korrelationsanalysen  

  Medelvärde AEL 

Erfarenhet -,015 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

Tabellen ovan visar ett utdrag ur korrelationstabellen och sambanden mellan erfarenhet 

och AEL. Vi kan med hjälp av vår studie inte hitta några positiva korrelationer mellan 

mäklarens erfarenhet och AEL. Resultatet av vår studie talar emot Weitz et al. (1986); 

Johlke (2006) och Román et al. (2002) som menar att säljare som successivt utvecklar 

sina färdigheter och kunskaper i olika försäljningssituationer blir skickligare på att 

anpassa sina säljstrategier för att möta olika kundtyper. Däremot bekräftar studien 

Castleberry et al. (2004) och Román et al. (2005) studier som visade att säljarens 

erfarenhet inte har något samband med hur skicklig denne var på att lyssna. 
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4.4 Resultat Hypotes 4, AEL och kön 

H4: Det finns ett samband mellan mäklarens AEL och kön.  

Tabellen nedan visar medelvärden och antal svar i kategori kön och AEL. Vår studie visar 

att kvinnor svarar något högre än män. 

Tabell 9. Medelvärden kön. Källa: Egen (2016) 

Medelvärde AEL, skala 1-7 där 1=stämmer inte alls och 

7=stämmer helt och hållet.   

Kön Medelvärde Antal Standardavvikelse   

Kvinnor 6,0271 238 ,70422   

Män 5,7853 274 ,64834   

Total 5,8977 512 ,68495   

Tabell 10. Korrelation mellan AEL 

och kön. Källa: Egen (2016) 
     

Utdrag ur korrelationsanalysen      

  Medelvärde AEL 

Kön -,201** 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

Tabellen ovan visar ett utdrag ur korrelationstabellen och sambanden mellan kön och 

AEL. Vi kan i vår studie se att det finns ett svagt positivt samband mellan AEL och 

kvinnliga mäklare. Vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning som har visat 

att kvinnliga säljare är bättre på att lyssna än manliga säljare (Castleberry et al., 2004; 

Román et al., 2005; Swan et al., 1984). Studien bekräftar också till viss del Swan et al. 

(1984) forskning som visat att inköpare rankade kvinnliga säljare som bättre lyssnare. 

Även Román et al. (2005) kom fram till att kvinnliga säljare är bättre på att lyssna 

effektivt. Studiens resultat bekräftar däremot inte Castleberry et al. (1999) empiriska 

forskning som inte visade på några skillnader mellan kvinnliga och manliga säljare och 

förmågan att lyssna.  
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Figur 2. Resultat-hypoteser. Källa: Egen (2016) 

4.5 Responding 

Studien visar att det finns svaga korrelationer mellan bruttolön, ålder, erfarenhet, kön och 

frågor 8-11 som ingår i AEL men som utgör dimensionen responding. Här har vi valt att 

plocka ut dessa frågor eftersom det är intressant att titta närmre på denna dimension av 

aktivt empatiskt lyssnande. Denna dimension är av en mer konkret art och kan ge en bild 

av hur en mäklare agerar under intagsmötet.  

Tabell 11. Korrelationer mellan responding och bruttolön, ålder, erfarenhet, kön. 

Källa: Egen (2016) 

Utdrag ur korrelationstabellen: 

  Bruttolön Ålder Erfarenhet Kön 

Fråga 8. ,118** -,122**     

Fråga 9.       -,205** 

Fråga 10. ,150**     -,171** 

Fråga 11.   -,185** -,173** -,250** 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 
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Frågor i dimensionen responding: 

8. Jag försäkrar kunden om att jag lyssnar under intagsmötet genom att återkoppla 

muntligt. 

9. Jag försäkrar kunden om att jag är mottaglig för deras idéer under intagsmötet. 

10. Jag ställer frågor som visar kunden att jag har förståelse för deras situation under 

intagsmötet. 

11. Jag visar mina kunder att jag lyssnar under intagsmötet genom att använda mitt 

kroppsspråk, t.ex. genom att nicka. 

Bruttolön: Vår studie visar att en högre bruttolön ger ett högre värde på fråga 8 och 10. 

Ju mer mäklaren tjänar desto mer återkopplar han/hon muntligt och ställer även frågor 

under intagsmötet för att visa en förståelse för kundens situation.  

Ålder: Mäklarens ålder visar sig ha en viss betydelse gällande fråga 8 och 11, ju yngre 

mäklaren är desto mer återkopplar mäklaren muntligt under intagsmötet samt visar med 

kroppsspråket att han/hon lyssnar.  

Erfarenhet: Vi kan se ett svagt negativt samband mellan en mäklares erfarenhet och 

fråga 11. Mäklare som är mindre erfarna använder sig mindre av kroppsspråket för att 

visa att han/hon lyssnar på kunden under intagsmötet. 

Kön: Korrelationskoefficienten på fråga 9, 10 och 11 visar att kvinnliga mäklare i större 

utsträckning än manliga mäklare visar kunden under intagsmötet att hon är mottaglig för 

kundens idéer, ställer frågor som visar att hon förstår kundens situation samt visar också 

med kroppsspråket att hon lyssnar på kunden. 
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4.6 Figur som visar resultatet av vår studie 

 

Figur 3. Resultat hypoteser och responding. Källa: Egen (2016) 

Figuren ovan visar att studien inte visar på några korrelationer mellan AEL och lön, ålder 

samt erfarenhet. Däremot finns det svaga positiva samband mellan AEL och kvinnliga 

mäklare. 

Frågorna som tillhör dimensionen responding visar på svaga samband, både positiva och 

negativa mellan alla demografiska faktorer som vi undersökt i studien.  
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5. Diskussion och slutsats  

I detta kapitel kopplas resultatet från enkätundersökningen mot presenterade teorier och 

hypoteser för att sammanfatta vad vi kommit fram till och för att besvara studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag på 

framtida forskning. 

Syftet med studien är att mäta säljares självupplevda förmåga att använda sig av AEL 

under ett kundmöte och analysera sambandet mellan AEL och kön, ålder, erfarenhet samt 

bruttolön i en kunskapsintensiv bransch. Studien visar inte på några samband mellan AEL 

och lön, ålder samt erfarenhet. Däremot fann vi svaga positiva samband mellan AEL och 

kvinnliga mäklare. Studien visar även på svaga korrelationer mellan alla demografiska 

faktorer och dimensionen responding. 

Det är intressant att göra jämförelser mellan vår och Drollinger och Comers (2013) 

undersökning som visade att AEL har positiv påverkan på prestation. Detta genom att 

AEL har en indirekt påverkan genom att stärka kundrelationer och förtroende som sedan 

ger en positiv inverkan på prestation. Vi har inte undersökt förtroende men är av den 

uppfattningen att indirekta samband mellan AEL och förtroende borde göra utslag på 

bruttolön.  

Det som kan vara avgörande och det som kan ha påverkat resultatet i vår undersökning 

är att mäklaren själv skall uppskatta sin förmåga att använda sig av AEL. Det kan vara så 

att kunden inte upplever att mäklaren visar empati och inte inger det förtroende som krävs 

för att skapa starka kundrelationer. Mäklaren kan sakna insikt i hur han eller hon 

egentligen kommunicerar sin empati mot kunden och hur kunden uppfattar mäklarens 

förståelse för situationen. Detta överensstämmer med Wilders et al. (2014) teorier att 

förmågan att kommunicera med empati kan vara avgörande för att nå framgång i 

försäljning. Resultatet i vår undersökning och Drollinger och Comers (2013) studie kan 

indikera att AEL är en faktor som inte har direkta samband med resultat utan kan ha 

inverkan på andra faktorer såsom förtroende och kundrelationer, vilka i sin tur har en mer 

direkt påverkan på prestation och resultat. 

Det kan vara värt att nämna en viss skillnad som studien visar gällande bruttolön. Vi ser 

att mäklare som har en bruttolön på mer än 900 000 kronor per år svarar högre på AEL-
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skalan än mäklare som tjänar mellan 0-150 000 kr. Skillnaden är marginell men kan ändå 

ge en indikation på att användandet av AEL kan ge högre bruttolön. 

Studien visar att det inte finns några signifikanta korrelationer mellan AEL-skalan och 

faktorerna: bruttolön, ålder samt erfarenhet. Däremot visar studien på svaga positiva 

korrelationer mellan AEL-skalan och kvinnliga mäklare. Resultatet visar alltså att alla 

svenska mäklare använder sig av AEL oavsett ålder, erfarenhet och lön. Kvinnliga 

mäklare använder AEL i en liten större utsträckning än män. Idag består mäklarkåren av 

betydligt fler kvinnliga mäklare än tidigare. Studiens resultat kan vara en indikation på 

att mäklaryrket passar kvinnor eftersom mäklaryrket är ett säljyrke där empatin i 

lyssnandet anses vara en väsentlig del i kundkommunikationen (Comer & Drollinger, 

1999; Plank & Reid, 2010; Pryor et al., 2013). 

Den del av AEL-skalan som trots ovan ändå visade på vissa samband är responding. Det 

är den dimensionen av AEL-skalan som tar upp frågor kring hur säljaren använder sig av 

kroppsspråket, hur säljaren återkopplar muntligt eller hur säljaren visar sin kund att han 

eller hon förstår eller är mottaglig för kundens idéer. Tidigare forskning har visat att 

säljarens förmåga att svara kunden verbalt eller icke verbalt är avgörande för att få en 

tillfredsställd kund (Hurn, 2014; Weger et al. 2010). Våra resultat visar på svaga 

korrelationer mellan dimensionen responding och bruttolön, ålder, erfarenhet och kön. 

Detta pekar på att responding i kommunikation är den avgörande delen i 

lyssningsprocessen. 

De mäklare som anser sig använda sitt kroppsspråk mest när de lyssnar aktivt med empati 

är mindre erfarna mäklare, yngre mäklare och kvinnliga mäklare. Att en mäklare som är 

mindre erfaren använder kroppsspråket i en större utsträckning än mer erfarna mäklare 

kan bero på en viss osäkerhet gentemot kunden. Genom att använda kroppsspråket 

förstärker mäklaren att de har lyssnat och förstått kunden. Weitz et al. (1986) menar att 

erfarenhet hjälper en säljare att utveckla sina färdigheter att möta olika kundtyper, med 

tid kan det vara så att mäklare utvecklar sin förmåga att möta kunder. Resultatet kan peka 

på att mer erfarna mäklare känner sig trygga i sin yrkesroll och därför inte använder 

kroppsspråket mer än nödvändigt när de lyssnar aktivt för att förstärka att de förstått vad 

kunden menar. Att använda sitt kroppsspråk eller återkoppla muntligt samt ställa frågor 

som visar att mäklaren förstår måste göras på ett sätt som får kunden att känna förtroende 
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för mäklaren. Mäklaren måste vara medveten om att olika kunder önskar olika 

bemötanden för att bli nöjd (Hurn, 2014).  

Att visa empati och samtidigt lyssna aktivt kan vara svårt och kan även innebära negativa 

uppfattningar hos kunden om det görs på fel sätt. Chen och Jaramillo (2014) menar att 

empati måste visas på ett genuint sätt för att inte ge kunden fel signaler och negativa 

känslor. Vår studie visar att majoriteten av svenska mäklare anser sig visa empati i hög 

utsträckning när de lyssnar aktivt. 

5.1 Teoretiskt bidrag  

Det teoretiska bidraget är att tidigare forskning om AEL har undersökts för att sedan 

testats empiriskt på säljare i en kunskapsintensiv bransch. Vi kan konstatera att säljare i 

en kunskapsintensiv bransch i hög grad anser sig använda empati när de lyssnar aktivt. 

Studien visar även att AEL inte påverkar en säljares prestation varken positivt eller 

negativt. Ålder och erfarenhet påverkar inte heller användandet av AEL. Det enda som 

överensstämmer med tidigare forskning är att kvinnor är bättre på att använda sig av AEL.  

Tidigare studier har fokuserat på AEL som en indirekt variabel som påverkar prestation, 

detta kan visa att AEL är av betydelse men det är andra faktorer som har mer avgörande 

inverkan på prestation. Tidigare forskning motiverar träning av AEL, eftersom resultatet 

av studien inte visar att erfarenhet har påverkan måste träningen följas upp och ge säljarna 

verktyg för hur de ska använda informationen de fått av kunden samt hur de skall bemöta 

kunden. 

5.2 Praktiskt bidrag  

Praktiskt bidrag är för chefer och anställda inom kunskapsintensiva branscher. Studien 

ger information om hur AEL kan påverka en säljares prestation och resultat samt vilka 

faktorer som har betydelse. Studien kan även vara en vägledning för chefer när de skall 

rekrytera och utbilda personal. Eftersom studien visar att lön, ålder och erfarenhet inte 

påverkar en säljares självupplevda AEL kan chefer rikta sina utbildningsinsatser inom 

AEL förutsättningslöst till alla säljare inom företaget oavsett lön, ålder och erfarenhet. 

Studien kan också ge viss trygghet till unga nyutexaminerade mäklare eftersom resultatet 

visar att det inte spelar någon roll hur erfaren eller hur gammal du är eller om du tjänar 
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mycket eller lite, AEL används i hög utsträckning oavsett. Andra faktorer, som vi inte 

undersökt i denna studie t.ex. personlighetsdrag kan ha större inverkan på AEL. 

Det förespråkas i tidigare forskning att träning av AEL kan hjälpa en säljare att bli 

framgångsrik. Det är viktigt för säljare i kunskapsintensiva branscher att vara medvetna 

om hur de skall kommunicera. Träning kan ge anställda självinsikt i hur de visar kunden 

empati. Säljaren bör vara medveten om att svara på ett för kunden tydligt sätt oavsett om 

det är verbalt eller icke verbalt. Hur säljaren visar att den lyssnar är den väsentligaste 

delen i lyssningsprocessen. Det bör fokuseras på hur säljaren kan lösa problemet för 

kunden och på vilket sätt andra faktorer kan vara bidragande för kundnöjdheten.  

Träningen bör vara mer verklighetstrogen, där säljaren inte bara tränas på att lyssna utan 

får träna på att svara kunden, verbalt och icke-verbalt samt att använda informationen 

från kunden för att hantera situationen på bästa sätt för bägge parter. 

Att kvinnliga säljare har högre nivåer av AEL kan vara av betydelse, då det är viktigt att 

tänka på att ha en lämplig mix av män och kvinnor i företaget. Kvinnor kan matchas med 

kunder som är extra känsliga eftersom studien visar att kvinnor i större utsträckning än 

män anser sig visa mer empati när de lyssnar aktivt.  

5.3 Förslag till framtida forskning 

Att använda sig av AEL och att själv som mäklare/säljare förstå vad som är den avgörande 

skillnaden är svårt. Studien visar att mäklare själva uppskattar att de använder sig av AEL 

i hög utsträckning. Frågan är huruvida kunden upplever detta på samma sätt som 

mäklaren. Har mäklaren ett genuint intresse av att hjälpa kunden och är svenska mäklare 

duktiga på att visa empati när de lyssnar aktivt?  

En självskattad enkät har den begränsningen att respondenten kan underskatta respektive 

överskatta frågor som framför allt berör attityder. Tidigare forskning poängterar vikten 

av att använda och visa empati vid kundmöten och att chefer redan vid rekrytering bör 

vara selektiva och anställa personer som visar förmåga att visa empati. När vi inte kan 

finna några direkta samband mellan AEL och bruttolön, ålder, erfarenhet vore det 

intressant att ur ett kundperspektiv undersöka hur de uppfattar mäklaren. Studien visade 

på korrelationer i frågorna som motsvarar responding och bruttolön, ålder, erfarenhet och 
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kön. Detta gör att framtida forskning bör fokusera på hur mäklare svarar när de lyssnar 

och hur kunderna uppfattar det.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Utdrag ur Drollinger, Comer och Warringtons (2006) skala, The active empathetic 

listening scale (AELS) med alla enkätfrågor i original. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  

 

Korrelationstabell: 
 

  AEL A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AEL 
1,00                               

A 
-,201** 1,00                             

B 
-0,04 ,283** 1,00                           

C 
-0,02 ,281** ,722** 1,00                         

D 
0,06 ,169** -0,01 ,186** 1,00                       

1 
,616** -,113* 0,08 0,06 0,05 1,00                     

2 
,580** -0,06 0,04 0,06 ,138** ,640** 1,00                   

3 
,525** -0,04 0,04 0,06 0,04 ,395** ,436** 1,00                 

4 
,675** -,140** -0,07 -0,02 ,093* ,517** ,505** ,375** 1,00               

5 
,592** -,193** -0,06 -0,03 -0,04 ,133** ,143** ,190** ,253** 1,00             

6 
,639** -0,07 0,01 0,01 0,00 ,259** ,199** ,203** ,318** ,463** 1,00           

7 
,590** -0,07 -0,03 0,00 0,07 ,302** ,364** ,319** ,420** ,284** ,346** 1,00         

8 
,646** -,095* -,122** -0,06 ,118** ,296** ,262** ,233** ,385** ,287** ,415** ,407** 1,00       

9 
,662** -,205** -0,07 -0,07 0,01 ,331** ,288** ,321** ,453** ,275** ,319** ,469** ,471** 1,00     

10 
,559** -,171** -0,08 -0,06 ,150** ,288** ,343** ,345** ,448** ,190** ,220** ,455** ,401** ,552** 1,00   

11 
,531** -,250** -,185** -,173** 0,06 ,212** ,257** ,251** ,352** ,269** ,172** ,315** ,425** ,423** ,466** 1,00 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).         

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed).         

                 

AEL=Medelvärdet av Aktivt Empatiskt Lyssnande         

A=Kön                

B=Ålder                

C=Erfarenhet               

D=Bruttolön 2015              

1-11=Enkätfrågorna              
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