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Sammandrag: 

Influeringsmetoder - metoder för att övertyga köpare - kan vara ett av fastighetsmäklarens 

viktigaste verktyg i sin försäljning. Denna studie syftade till att studera vilka 

influeringsmetoder mäklare använder sig av i praktiken och hur motivation, emotionell 

intelligens, ansvar och företagskultur påverkar deras användning av metoder. För att 

undersöka det utfördes först deltagande observationer som visade att metoder som ska 

bekräfta eller förstärka spekulanters val inte användes utan enbart de som kan påverka deras 

bedömning av alternativen. Det följdes sedan av intervjuer som visade att variablerna kan 

påverka hur mäklaren använder influeringsmetoder, men studien har inte kunnat ge några 

entydiga svar på hur. Sammantaget framstår det bland annat som att fastighetsmäklarens roll 

som opartisk kan vara förenat med problem då de vanligtvis ersätts med provision för sitt 

arbete. 
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1. Inledning 
Influeringsmetoder - strategier för att övertyga köpare - är ett av försäljarens viktigaste 

verktyg för att påverka en persons attityder eller beslut med avsikt att styra dess beteende i 

önskad riktning (McFarland, Challagalla & Shervani, 2006). Enligt Evans et al. (2012) kan i 

stort sett all kommunikation som sker mellan köpare och säljare ses som influeringsmetoder. 

Tidigare forskning har huvudsakligen studerat säljares influeringsmetoder ur ett 

företagsperspektiv där Frazier och Summers (1984) introducerade begreppet. McFarland, 

Challagalla och Shervani (2006) har byggt vidare på denna forskning men i kontexten 

personlig försäljning där den personliga interaktionen är i fokus och fann stöd för sex 

influeringsmetoder; informationsutbyte, rekommendation, hot, löfte, inställsamhet och 

inspirerande vädjan. Deras metoder har lyfts fram som en relevant utgångspunkt med hänsyn 

till att de är specifikt utvecklade för en försäljningskontext samtidigt som de bygger på en 

teoretiskt bas och stöds empiriskt i senare forskning (Evans et al., 2012; Plouffea, Bolanerb & 

Cotec, 2014). 

 

Enligt Plouffea, Bolanerb och Cotec (2014) har traditionell forskning om influeringsmetoder 

utgått från att en viss metod har en viss effekt utan att ta hänsyn till att det finns faktorer som 

kan inverka, exempelvis vem som använder de och hur de används. Senare forskning har 

indikerat att metodernas effekt är beroende av hur köpare tolkar och reagerar på den metod 

som används varför säljare måste analysera och anpassa sig efter den specifika kontexten 

(Hohenschwert & Geiger, 2015). Det förutsätter dock att säljaren har förmågan att identifiera 

den specifika kundens behov och önskemål för att därefter använda sig av lämpliga 

influeringsmetoder (Román & Iacobucci, 2010). Samtidigt har köpare generellt fått större 

kunskap om influering och blivit mer skeptiska till den information som säljare förmedlar 

(Evans et al., 2012). Tidigare studier har visat att förtroende för säljaren är avgörande för om 

metoderna ska ge effekt på köparen. Dagens säljare behöver således rikta ett större fokus mot 

att framstå som trovärdiga för att kunna skapa förtroende hos potentiella köpare, vilket kan 

förklaras utifrån att man är mer benägen att ta hänsyn till information från någon som 

uppfattas som trovärdig (Jones et al., 1998; Arndt et al., 2014). 

 

Fastighetsmäklare är ett yrke som få känner förtroende för vilket flertalet undersökningar 

indikerar (SBAB, 2014; Fastighetsbyrån, 2014). En fastighetsmäklare är en aktör som 

fungerar som förmedlande mellanhand vid försäljning av bostäder och ska agera opartisk 
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genom att ta tillvara på både säljarens och köparens intresse, men mäklare ska ta större 

hänsyn till säljaren när det gäller pris (8 § FmL). Mäklaren anlitas vanligtvis av den säljande 

parten och är arvoderad efter en överenskommelse mellan dem vilket oftast utgörs av en 

procentuell andel av köpeskillingen som provision (Fastighetsmäklarförbundet, 2015). Det 

kan vara en problematisk aspekt då det kan skapa incitament för mäklaren att undanhålla 

viktig information för att maximera försäljningspriset och därmed provisionen de erhåller. 

Mäklare sammanställer till exempel information kring bostadsrättsföreningens ekonomiska 

situation vilket köpare ofta saknar kunskap om (Lundén, 2014:26). Eftersom mäklare har ett 

egenintresse är det av betydelse för köparen att kunna förstå den egentliga innebörden av det 

som presenteras då de kan använda sig av influeringsmetoder för att rikta informationen som 

de förmedlar i syfte att gynna mäklarens egenintresse. I situationer där försäljare blir belönade 

för att det genomförs köp skapas incitament som kan leda till att både uppriktiga och oärliga 

försök till övertygelse används för att få belöningen (Guo & Main, 2012). 

 

Denna problematik illustreras av att antalet anmälningar av fastighetsmäklare har ökat under 

de senaste åren vilket belyser svårigheterna förenade med mäklarens roll 

(Fastighetsmäklarinspektionen, 2016). Detta tillsammans med att mäklarnas förtroende är lågt 

innebär att köpare är mindre benägna ta in den informationen som mäklare förmedlar och att 

deras benägenhet att påverkas av mäklarens influeringsmetoder minskar (Whittler, 1994). Att 

köpare inte känner förtroende för mäklare kan således leda till att köpbeslutet grundas på 

ofullständig information vilket är problematiskt då bostadsköp är förenat med ett högt 

engagemang som präglas av ett komplext beslutsfattande som involverar både rationella och 

emotionella aspekter för köparen (Gibler & Nelson, 2003). Samtidigt innebär ett lågt 

förtroende att mäklaren måste kunna identifiera den specifika spekulantens behov för att 

således kunna närma sig den på ett sätt som kan bygga en relation och öka förtroendet. 

 

Eftersom traditionell forskning om influeringsmetoder har utgått ifrån att en metod har samma 

effekt oberoende kontext finns det således skäl att undersöka detta vidare för att se hur 

faktorer hos mäklaren kan påverka. Fastighetsmäklares motivation framstår som en väsentlig 

aspekt som kan påverka hur de använder influeringsmetoder då provision skapar incitament 

som kan föranleda ett beteende hos mäklare som inte är förenligt med dess opartiska roll. 

Samtidigt visar tidigare forskning att fastighetsmäklare som hade en hög nivå av emotionell 

intelligens - förmågan att känna igen och hantera emotionella signaler och information - 

kunde hantera och kommunicera med kunder som hade ett skeptiskt eller oförnuftigt beteende 
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på ett sätt som var anpassat efter kontext (McFarland, Rode & Shervani, 2016). Eftersom 

bostadsköp är förenat med känslomässiga aspekter lyckades dessa mäklare utveckla positiva 

relationer och influera köpare mer effektivt (Swanson, Hamilton & Zobisch, 2015; Kidwell et 

al., 2011). 

 

Ansvarsskyldighet är ett koncept som något förenklat kan definieras som ett uppfattat 

ansvarsförhållande där någon är skyldig att förklara och ta ansvar för sina handlingar 

(Sinclair, 1995). Eftersom fastighetsmäklare har ett juridiskt ansvar måste de följa de lagar 

och regler som finns för att inte försättas i en situation där de kan sanktioneras för att de har 

brustit i sitt ansvar. Tidigare forskning av bland annat Whittler (1994) har visat att köpare är 

mer benägna att ta hänsyn till information från säljare som de uppfattar som trovärdiga. Det 

innebär således att mäklare borde vilja framstå som ansvarsfulla för att kunna nå fram till och 

påverka spekulanten. Ökningen i antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen 

(2016) visar att fastighetsmäklare inte alltid tar ansvar och med anledning av detta framstår 

det som intressant att förstå hur ansvarsskyldighet kan påverka hur de använder 

influeringsmetoder. 

 

Att bete sig etiskt korrekt i köparens ögon är också en viktig aspekt för att säljaren ska 

framstå som trovärdig, men definitionen av vad som är ett oetiskt beteende skiljer sig 

vanligtvis mellan köpare och säljare (Ingram, 2004). Företagskultur spelar en central roll i hur 

säljaren kommer agera och påverkar vad personen uppfattar som etiskt korrekt då en stark 

kultur kan leda till att gruppens normer går före de egna (Sinclair, 1993). Det innebär således 

att kultur kan vara en variabel som påverkar hur mäklaren använder influeringsmetoder 

eftersom det kan inverka på vad säljaren definierar som etiskt beteende. Sammantaget 

framstår det som att motivation, emotionell intelligens, ansvarsskyldighet och företagskultur 

kan påverka hur fastighetsmäklare använder sig av influeringsmetoder. Utifrån 

fastighetsmäklarens roll som opartisk är det således intressant att studera hur de använder sig 

av influeringsmetoder vilket leder fram till följande forskningsfrågor som studien ämnar att 

besvara:  

- Vilka influeringsmetoder använder fastighetsmäklare i sin interaktion med spekulanter? 

- Hur påverkar motivation, emotionell intelligens, ansvarsskyldighet och 

företagskultur  fastighetsmäklarens användning av influeringsmetoder? 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka influeringsmetoder fastighetsmäklare använder 

i sin interaktion med spekulanter. Med utgångspunkt i McFarlands, Challagallas och 

Shervanis (2006) sex influeringsmetoder syftar studien till att identifiera vilka metoder 

fastighetsmäklare använder under visningar i kontakt med spekulanter. Studien ämnar därefter 

att utforska hur emotionell intelligens, motivation, ansvarsskyldighet och företagskultur kan 

påverka de observerade influeringsmetoderna för att skapa en djupare förståelse. Tidigare 

studier har argumenterat för att influeringsmetoder borde studeras ur både köparens och 

säljarens perspektiv (Kim, 2000; McFarland, Challagalla & Shervani, 2006) varför vi har valt 

att genomföra en delstudie ur köparens perspektiv, observationer, och en delstudie ur säljarens 

perspektiv, intervjuer. 

2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Influeringsmetoder 
Frazier och Summers (1984) definierar begreppet influeringsmetod som det kommunicerade 

budskapet säljaren använder för att uppnå önskad handling från motparten. McFarland, 

Challagalla och Shervani (2006) har i sin studie rekommenderat sex influeringsmetoder; 

informationsutbyte, rekommendation, hot, löfte, inställsamhet och inspirerande vädjan  som 

flertalet studier har använt som grund för sin forskning (Plouffea, Bolanerb & Cotec, 2014; 

Evans et al., 2012). Med informationsutbyte menas att information kommuniceras till köparen 

utan att en explicit rekommendation görs i syfte att påverka köparens generella uppfattning. 

Rekommendation betyder däremot att man genom argumentation försöker få köparen att bli 

övertygad om produkten med hjälp av betoning på dess fördelar och förtjänster. 

 

Hot innebär att säljaren, uttryckligen eller inte, tar upp en framtida sanktion om inte köparen 

följer säljarens begäran vilket alltså är en betoning på nackdelar och risker (McFarland, 

Challagalla & Shervani, 2006). Ett löfte innebär däremot att säljaren intygar om att en 

belöning kommer ges förutsatt att utfallet blir som denne önskar. Det liknar således hot med 

skillnaden att fokus ligger på att få något snarare än att mista något. Inställsamhet betyder i 

stället att säljare söker förstärka sin personliga attraktionskraft eller på annat sätt öka 

samförståndet med kunden. Det kan exempelvis ske genom att ge komplimanger eller att 

uttrycka liknande åsikter som köparen. Den sjätte metoden, inspirerande vädjan, innebär att 

säljaren anspelar på och försöker skapa entusiasm hos motparten genom att motivera den. 

Syftet är att skapa ett positivt känslomässigt sinnestillstånd hos köparen som ska få den att 

vilja genomföra ett köp (McFarland, Challagalla & Shervani, 2006). 
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Influeringsmetoderna som McFarland, Challagalla och Shervani (2006) presenterar influerar 

köparen genom en av tre psykologiska processer; internalisering, samtycke eller identifikation 

som bygger på Kelmans (1958) forskning. Internalisering innebär köparen uppfattar att det 

ligger i dennes egenintresse att köpa vilket kan ske genom att säljaren använder rationella 

argument med hjälp av informationsutbyten och rekommendationer. Att övertyga någon på 

detta sätt är effektivt när mottagaren bedömer att den önskvärda aktionen är fördelaktig både i 

sig självt och utifrån vad det föranleder för effekt vilket bygger på att säljaren först uppfattas 

som trovärdig och kompetent. Samtycke bygger däremot på att säljaren på något sätt 

kontrollerar en belöning eller sanktion som påverkar köparen. Det bygger således på ett 

användande av tvingande makt genom hot eller löften som leder till att köpare följer säljares 

uppmaning för att motta belöningen eller undvika bestraffningen. Köparen gör det trots att de 

vanligtvis inte uppfattar agerandet i sig som fördelaktigt men som nödvändigt för att uppnå 

det mål som den har kopplat till transaktionen. Identifikation bygger däremot på emotionell 

nytta och/eller personliga relationer. Det innebär att säljaren använder sig av emotionella 

argument för att köparen ska tycka att det känns rätt, få den i ett positivt sinnestillstånd 

och/eller identifiera sig med säljaren genom att använda inställsamhet och inspirerande vädjan 

(McFarland, Challagalla & Shervani, 2006). 

 

Influeringsmetodernas effekt är dock beroende av vilka mål konsumenten har med 

interaktionen. Mallalieu (2006) gör en uppdelning mellan konsumenter som är i ett tidigt och 

sent stadium i sin beslutsprocess. I ett tidigt stadium är fokus riktat mot informationssökning 

för att kunna bedöma behov och fastställa vilka kriterier som kan vara av betydelse för att 

kunna väga alternativen mot varandra. I ett senare skede är däremot det slutgiltiga valet i 

fokus där information inhämtas för att välja bort alternativ och komma till ett köpbeslut. Om 

konsumenten uppfattar att säljaren medvetet försöker övertyga är dock personen mindre 

benägen att ta ett beslut som är i linje med säljarens uppfattning oberoende vilket stadium den 

är i. Det innebär att subtila influeringsmetoder kan ha större effekt då köparen uppfattar att 

den dragit slutsatsen själv till skillnad från om någon gör det åt köparen (Whittler, 1994). 

 

Ur säljarens perspektiv är det alltså fördelaktigt att ha ett förhållningssätt som syftar till att 

framstå som en kompetent och trovärdig person som kan bidra med värdefull information i 

bedömningen i det tidigare skedet. Det kan förklaras av att konsumenter tenderar att använda 

tumregler i sin beslutsprocess som innebär att man är mer benägen att ta in information som 
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kommer från personer som man uppfattar som kunniga och som man har fattat tycke för 

(Whittler, 1994). När köparen däremot är i ett senare skede och ska genomföra sitt val kan det 

vara mer effektivt för säljaren att använda metoder som snarare bekräftar och förstärker 

konsumentens uppfattning (Mallalieu, 2006). 

 

2.2 Emotionell intelligens  
Emotionell intelligens är ett koncept som har fått alltmer uppmärksamhet under de senaste 

åren och anknyter till en persons förmåga att kunna dra nytta av känslor (Kidwell et al., 

2011). Med känsla avses en intensiv mental upplevelse som kännetecknas av en hög grad av 

behag eller obehag (Cabanac, 2002). Strutton och Pelton (1998) lyfter fram vikten av att 

inkludera emotionell information för att förstärka säljarens budskap och öka sannolikheten för 

att köparen ska påverkas. Emotionell intelligens kan delas upp i fyra interrelaterade förmågor; 

uppfatta, använda, förstå och hantera både egna och andras känslor som alla går att träna upp 

(Kidwell et al., 2011). Att uppfatta känslor betyder att man kan uppmärksamma och särskilja 

sina egna och andras känslor. För en säljare innebär det att exempelvis kunna notera 

emotionella antydningar utifrån deras ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonläge och andra icke-

verbala signaler (McFarland, Rode & Shervani, 2016). Att till exempel förstå och tolka 

köparens kroppsspråk är en nödvändighet för att säljaren ska kunna anpassa sitt beteende för 

att nå fram till köparen (Giacobbe et al., 2006). 

 

Att använda känslor innebär däremot att man använder sina egna och andras känslor för att 

uppnå ett visst resultat. Genom att väga en känsla mot andra känslor, intryck och tankar kan 

en person använda den för att rikta fokus och uppnå givna mål. För säljare innebär det att ha 

förståelse för hur kunder känner och vilka effekter deras emotionella tillstånd kan föranleda 

för att därmed veta vilka känslouttryck som borde visas (Kidwell et al., 2011). Att förstå 

känslor betyder däremot att resonera kring komplexiteten i emotionella tillstånd samt hur 

dessa interagerar. Det inkluderar bland annat att känna till vilka likheter olika känslor har och 

vad de förmedlar för information. En hög emotionell förståelse innebär således att säljare kan 

förstå att oro och irritation kan leda till att ilska utvecklas hos kunden varför de kan identifiera 

hur kunden känner och hur säljarens känslor kan påverka (McFarland, Rode & Shervani, 

2016). Att hantera känslor är förmågan att kunna styra och kontrollera sitt eget och andras 

känslomässiga tillstånd för att uppnå ett visst utfall. Det inkluderar exempelvis förmågan att 

kunna vara sansad i situationer som karaktäriseras av negativa känslor som frustration eller 

kunna förstärka positiva känslor hos kunden genom att entusiasmera. Annorlunda formulerat 
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är det en persons förmåga att ansluta eller koppla ifrån känslor i en viss situation beroende på 

dess användbarhet för säljaren (Kidwell et al., 2011).  

 

2.3 Motivation 
Motivation spelar en avgörande roll för hur försäljaren kommer agera (Bodla & Naeem, 

2014). En motiverad individ är stimulerad och driven att utföra en uppgift, medan en 

omotiverad individ känner lägre energi och inte är lika inspirerad av att utföra uppgiften 

(Ryan & Deci, 2000). Motivation speglar alltså hur driven en person är och var fokus riktas 

(Elliot & Covington, 2001). Vad som motiverar och vilken typ av motivation man upplever 

skiljer sig mellan individer där det finns två typer, inre och yttre. Yttre motivation innebär att 

man motiveras av att uppnå ett specifikt resultat för att erhålla materiella och immateriella 

belöningar som bonus respektive berömmelse (Ryan & Deci, 2000; Frey, 1994). Inre 

motivation innebär i stället att man motiveras av att göra något för man finner det intressant 

och betydelsefullt i sig. Det som avgör vilken typ av motivation en individ upplever grundar 

sig i de underliggande attityder och mål som förklarar individens agerande (Ryan & Deci, 

2000). 

 

Försäljare som drivs av inre motivation är enligt Cameron och Pierce (1994) ofta mer kreativa 

och flexibla samt har högre självkänsla i jämförelse med de som drivs av yttre motivation. Då 

inre motiverade personer känner intresse för arbetet i sig är de mindre benägna att använda 

standardiserade metoder utan de tillämpar i stället olika lösningar beroende på vem kunden är. 

Inre motiverade människor motiveras således av att bli bättre säljare till skillnad från personer 

som drivs av yttre motivation som endast fokuserar på utfallet och är mer benägna att använda 

beprövade försäljningsmetoder (Weitz, Sujan & Sujan, 1986).  

 

När monetära belöningar används i syfte att öka den yttre motivationen behöver de inte 

förbättra individers prestation utan kan istället leda till sämre prestationer (Gneezy & 

Rustichini, 2000). Flera studier har visat på en utträngningseffekt där införandet av yttre 

belöningar tränger ut och minskar den inre motivationen i den grad att den totala motivationen 

minskar (Frey & Oberholzer-Gee, 1997; Bénabou & Tirole, 2003). En möjlig förklaring är att 

de anställda känner mindre entusiasm och intresse för arbetet till följd av belöningen, men 

forskning har visat att utträngningseffekten endast är signifikant då belöningen inte är 

garanterad (Deci, 1971; Cameron & Pierce, 1994). 
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Införandet av yttre belöningar behöver dock inte alltid innebära att den inre motivationen 

minskar. Senare studier visar att monetära belöningar för successivt svårare mål kan öka 

intresset för uppgiften och medföra en inträngningseffekt vilket innebär att den inre 

motivationen ökar (Pierce et al., 2003). Belöningar för allt svårare mål kan öka självkänslan 

då deras tro på sin förmåga att lösa problem och uppgifter av en viss svårighetsgrad kan öka 

eftersom belöningarna signalerar att mål har uppnåtts. Till följd av att självkänslan ökar kan 

även intresset för uppgiften att öka (Pierce et al., 2003). Det föreligger alltså en komplex 

relation mellan inre motivation, beteende och externa belöningar (Frey, 1994). 

 

2.4 Ansvarsskyldighet 
Ansvarsskyldighet definieras som en individs förväntan om att dess agerande och beslut kan 

komma att utvärderas av en publik och att sanktioner eller belöningar antas bero på dess 

utfall, vilket kan föranleda ett krav om förklaring från publiken (Hall, Frink & Buckley, 

2015). Den sociala kontexten kan vara avgörande då ett beslut ofta har inverkan på andra och 

därför kan det finnas skillnad mellan att vara ansvarig för att ta ett beslut och att även behöva 

rättfärdiga det för någon (Klimoski & Inks, 1990). En person som är ansvarig gentemot någon 

kommer vanligtvis att söka dess bekräftelse genom att ta det beslut man tror är mest berättigat 

i motpartens ögon (Simonson & Nye, 1992). Om beslutet avviker från det kan personen 

komma att utkrävas ett rättfärdigande eller en ursäkt vilket kan ge antingen positiva eller 

negativa konsekvenser beroende på hur trovärdigt det uppfattas (Lerner & Tetlock, 1999). 

 

Ansvarsskyldighet påverkar både vad vi tänker och hur vi tänker. Enligt Tetlock, Skitka & 

Boettger (1989) finns det tre strategier för att hantera ansvarsskyldighet. Om mottagarens 

åsikt är känd och individen är obehindrad av tidigare åtaganden kan den söka bekräftelse 

genom att anta samma åsikt i frågan vilket således minskar behovet av mental ansträngning. 

Det är dock inte möjligt ifall motpartens åsikt är okänd. Förutsatt att personen inte begränsas 

av tidigare åtaganden är den då mer benägen att anstränga sig för att utförligt resonera kring 

problemet utifrån flera perspektiv för att förstå vilka invändningar motparten kan ha i avsikt 

att inte framstå som inkompetent. Ifall personen kan förmoda vad motparten har för syn kan 

den i stället anta en position som är i enlighet med vad man tror att den är (Lerner & Tetlock, 

1999). När en person däremot har ett tidigare åtagande kan de komma att resonera kring flera 

olika aspekter som rättfärdigar och förstärker deras ursprungliga ståndpunkt men dessa tre 

strategier är dock inte uteslutande utan kan kombineras (Tetlock, Skitka & Boettger, 1989). 

 



9	
	

Enligt Tetlock (1983) kan ansvarsskyldighet medföra att en person genomför en ansträngande 

informationsbearbetning för att undvika sämre bedömningar och underlätta bättre 

bedömningar. Ett krav på att kunna rättfärdiga sina handlingar kan leda till att personen blir 

mer vaksam och känslig för betydelsen av viss information vilket kan leda till att ens 

bedömning påverkas då fokus riktas mot det som är mest relevant (Ashton, 1992). 

Ansvarsskyldighet förutsätter dock att motparten uppfattas som legitim och studier visar att 

mer legitimitet kan leda till att personer anstränger sig mer för att rättfärdiga sitt agerande 

(Tyler, 1997). Tidigare studier visar även att ansvarsskyldighet kan leda till att minska 

benägenheten att ta felaktiga beslut. Enligt Simonson och Nye (1992) kan det ske ifall 

beslutsfattaren kan urskilja det svar som skulle betraktas som mer rationellt hos motparten 

samtidigt som svaret avviker från beslutet som oansvariga beslutsfattare vanligtvis tar. 

 

2.5 Företagskultur 
Företagskultur är ett begrepp som det saknas en entydig syn på (Liu, 1999). Det har därför 

utvecklats flera sätt att studera kultur vilket bland annat behandlar hur individer inom en 

organisation talar, agerar och samarbetar, samt förklarar deras gemensamma värderingar, 

moral och ritualer (Scott et al., 2003; Schrodt, 2002). I denna studie definieras företagskultur i 

enlighet med Schein (2010:18) som fritt översätt är: 

“Delade grundläggande uppfattningar, som skapats, utformats eller utvecklats av en grupp 

individer under tiden de lärt sig hantera problem med extern anpassning och intern 

integration, som fungerat tillräckligt väl för att anses vara legitima och lärs därför ut till nya 

medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem.” 

 

De uppfattningar som individerna i organisationen delar leder till att de agerar på ett liknande 

sätt och ger en grund för vad som anses vara ett lämpligt beteende i olika situationer (Ravasi 

& Schultz, 2006). Ledningen i en organisation kan enligt Liu (1999) använda sig av 

företagskulturen som ett verktyg för att styra medarbetarna, vilket de kan göra genom att 

kommunicera värderingar, information och arbetssätt (Schrodth, 2002). Organisationens 

värderingar återspeglar de uttalade eller outtalade uppfattningar som finns i gruppen och som 

styr de gemensamma normer som finns på företaget. Dessa normer och värderingar förser de 

anställda med önskvärda beteenden och fungerar som vägledande för vilka handlingar och 

arbetsmetoder som anses acceptabla inom organisationen varför kulturen kan påverka 

kvaliteten på arbetet (Farrell, 2005; Alvesson, 1989). 
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Företagskulturen påverkar både hur individer i en organisation agerar internt och externt 

gentemot till exempel kunder. En stark kultur kan leda till att individer följer gruppens normer 

före sina egna och agerar efter dem (Alvesson, 1989). En stark företagskultur kännetecknas av 

en homogen grupp med gemensamma värderingar som visar vad organisationen står för vilket 

kan få medarbetarna att agera på ett sätt som anses vara fördelaktigt för företaget (Liu, 1999). 

Kulturen spelar alltså en avgörande roll för hur individerna tar hänsyn till etik och för att 

minska oetiskt beteende i organisationen kan kulturen byggas kring moraliska värderingar 

(Davis et al., 2015).  

 

2.6 Förväntad undersökningsmodell 
Utifrån det teoretiska ramverk som beskrevs ovan har en förväntad modell utformats som 

presenteras i Figur 1. 

 

 

 

Figur 1 - Förväntad undersökningsmodell 
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3. Metod  
3.1 Utformning av studie 
I syfte att besvara studiens forskningsfrågor har det genomförts två delstudier. I den första 

delen har vi agerat spekulanter på lägenhetsvisningar för att observera vilka 

influeringsmetoder fastighetsmäklare använder i praktiken med syftet att undersöka om 

McFarlands, Challagallas och Shervanis (2006) sex influeringsmetoder är applicerbara i ett 

mäklarsammanhang. Resultatet har sedan fungerat som utgångspunkt för de semistrukturerade 

intervjuer som syftade till att skapa djupare förståelse för hur de tidigare beskrivna 

variablerna kan tänkas påverka de observerade influeringsmetoderna. Till följd av att 

observationer har genomförts först har vi kunnat identifiera variabler som uppfattades vara 

relevanta samtidigt som det bidrog till att formulera lämpliga intervjufrågor. En annan fördel 

med att utföra två kompletterande studier är att datainsamlingen blir mer berikad samtidigt 

som svagheter i den ena metoden kan vägas upp av styrkor i den andra (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012:164). 

 

3.2 Deltagande observationer 
I den första delstudien var syftet att undersöka hur mäklare försöker influera spekulanter i 

deras naturliga miljö. Då beteenden ska undersökas är observation en metod som lämpar sig 

väl då det ges möjlighet att betrakta (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:340). Vi har i denna 

studie valt att använda oss av deltagande observationer vilket innebär att observatörerna deltar 

i händelsen som sker i informantens naturliga miljö (Kawulich, 2005). Det är en lämplig 

metod om studien syftar till att beskriva ett fenomen men den kan vara begränsad om man vill 

förklara kausala samband (Jorgensen, 1989:7). Enligt Jorgensen (1989:12-13) är det 

framförallt passande när fenomenet är okänt och berör mänskliga interaktioner som ska 

studeras från deltagarnas perspektiv. 

 

Med utgångspunkt i influeringsmetoderna som McFarland, Challagalla och Shervani (2006) 

presenterat har vi agerat spekulanter på öppna visningar med det dolda syftet att observera hur 

mäklare agerar i praktiken. Ifall vi i stället hade berättat vårt egentliga syfte hade vi riskerat 

att få objekten presenterade på ett sätt som inte stämmer överens med hur de handlar i 

normala fall (Iacono, Brown & Holtham, 2009). Hur fastighetsmäklare försöker påverka 

spekulanter kan vara något mäklaren vill förmedla en förskönad verklighet av och det skulle 

således finnas en risk att de hade undanhållit hur de egentligen presenterar. 
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Observationerna har följt ett förfarande där vi först gick runt och studerade objekten för att 

framställa oss som trovärdiga spekulanter som verkade intresserade av objekten, vilket är en 

förutsättning för relevanta resultat (Holme, Solvang & Nilsson, 1997:112). Under 

observationerna har vi både uppmärksammat mäklarens interaktion med andra spekulanter 

och själva inlett dialog med mäklaren. För att skapa struktur använde vi 

bostadsrättsföreningens ekonomi som något vi bad mäklarna förklara eftersom det kan 

fungera som en gemensam nämnare oberoende objekt, men observationerna har också berört 

andra delar. Vårt aktiva deltagande var väsentligt för att kunna styra in samtalen till 

föreningens ekonomi på ett naturligt sätt och därmed möjliggöra jämförbara observationer. 

 

3.2.1 Urval observationer 
Det fanns ett stort antal objekt av varierande karaktär på marknaden när observationerna 

skulle genomföras och vi har av praktiska skäl valt att avgränsa urvalet till Uppsala. En 

central faktor för att observationerna skulle ge tillförlitliga resultat var att mäklaren skulle 

uppfatta oss som trovärdiga spekulanter och därför har vi begränsat oss till mindre lägenheter. 

Då Luthagen är ett populärt område i Uppsala för yngre har urvalet avgränsats ytterligare för 

att vi skulle framstå som mer övertygande i vår roll som spekulanter. 

 

Vi har sammanställt alla visningar som skedde under en vecka i maj genom att använda oss av 

hemnet.se som är en etablerad plattform för bostadsförmedling som gemene man känner till. 

Det finns dock andra plattformar som exempelvis booli.se vilket betyder att det finns ett 

potentiellt bortfall av lägenheter som endast annonserades på konkurrerande tjänster. Det 

bedöms dock inte ha påverkat studiens resultat då det fanns en stor variation bland mäklare 

som annonserade på hemnet.se. Sökningen genomfördes utifrån sökvillkoren “Uppsala”, 

“Luthagen”, “bostadsrätt”, “max 2,5 rum” och som hade visning under den utvalda veckan. 

Det genererade 51 sökträffar som sedan sammanställdes utifrån tidpunkt och mäklarbyrå. 

 

Utifrån dessa sökträffar har vi sedan genomfört ett riktat urval i syfte att få variation. Vi valde 

att besöka åtta visningar då fler inte förväntades ge större variation i influeringsmetoder. Det 

beror på att likheter noterades efter fem visningar vilket innebar att fler antogs ge begränsad 

information som inte hade tillfört studien något, men för att säkerställa att det inte berodde på 

tillfälligheter besöktes ytterligare tre visningar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:283). Det 

riktade urvalet var av heterogen karaktär vilket betyder att vi har bedömt vilka faktorer som 

kan vara fördelaktiga att variera i syfte att få maximal variation i mäklarnas 
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influeringsmetoder (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:288). De kriterier som vi utgick ifrån 

var att både mäklarbyrå och mäklare skulle vara olika i samtliga observationer med anledning 

av att mäklarbyråer kan tänkas arbeta efter liknande metoder samtidigt som individuella 

egenskaper kan ha inverkan på vilka metoder som används. Det gjordes dock undantag för två 

visningar där samma mäklarbyrå hade visning i samma trapphus men som förmedlades av 

olika mäklare. Det ansågs vara ett intressant fall att studera då det innebar att vi kunde 

begränsa observationen till att bero mer på de individuella mäklarna. 

 

Att utge sig för att vara en spekulant med förtäckt syfte kan vara förenat med etiska 

dilemman. Saunders, Lewis & Thornhill (2012:344) nämner att deltagande observationer är 

en etiskt tveksam metod om det riskerar att orsaka skada gentemot individer. I syfte att 

säkerställa att det inte sker publiceras ingen information som kan kopplas till de enskilda 

mäklarna. Vi valde även att besöka öppna visningar vilka kan anses vara offentliga platser 

och i största möjliga mån undvek vi att störa visningen för andra spekulanter. Sammantaget 

innebär det att de etiskt tveksamma momenten har hanterats utan att det riskerar orsaka skada 

för de mäklare som omedvetet har varit med i studien. Urvalet beskrivs i Tabell 1 och vi har 

av etiska skäl valt att enbart ange veckan som observationerna skedde samtidigt som 

utförligare information om objekt och mäklare inte presenteras. 

 
Tabell 1 - Urval deltagande observationer 

 

3.2.2 Observationernas kvalitet 
Att förstå och kunna säkerställa en studies kvalitet är en viktig aspekt för att dra relevanta 

slutsatser (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:192). Deltagande observationer medför 

problem som behöver hanteras för att säkerställa att data inte feltolkas eller blir missvisande. 

Metoden har kritiserats på grund av risken för att objektiviteten påverkas när observatören 
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deltar i fenomenet som studeras (Iacono, Brown & Holtham, 2009). En nödvändighet för att 

problem inte ska uppstå är således att observatören har möjlighet att tolka observationsmiljön 

utan att låta subjektiva synpunkter påverka i för stor utsträckning. Vi har utifrån metodvalet 

inte kunnat låta respektive mäklare ge sin syn på visningen och därför har vi kritiskt förhållit 

oss till olika tolkningar av situationen (Saunders, Lewis & Thornhill 2012:353). Då vi var två 

observatörer på samtliga visningar har vi även haft möjlighet att väga våra uppfattningar mot 

varandra för att komma fram till en gemensam tolkning. 

 

Under observationerna var ett naturligt beteende från vår sida avgörande för att kunna 

observera trovärdiga interaktioner och för att inte riskera att bli avslöjade (Holme, Solvang & 

Nilsson, 1997:115). Då ekonomi var ett förutbestämt samtalsämne valde vi att inte läsa på om 

den berörda föreningen före visningarna för att säkerställa att vi inte hade några förutfattade 

meningar. Det möjliggjorde att vi kunde reagera naturligt på det mäklaren förklarade utan att 

hen förstod vad vi sökte. Eftersom syftet skulle vara okänt för mäklaren gjordes inga 

anteckningar under observationens förlopp utan vi har i stället antecknat det vi uppfattade 

samt reflekterade över direkt efter respektive visning för att inte riskera att utelämna data. 

Genom detta förfarande har noggrannheten i datainsamlingen säkerställts samtidigt som 

analys av data har skett parallellt med att observationerna uppfattades. Det leder å ena sidan 

till inslag av subjektivitet i både insamling och analys. Å andra sidan innebär det att data 

berikats med bland annat mäklarnas kroppsspråk och tonläge i en naturlig miljö vilket inte 

hade varit möjligt om andra metoder valts (Iacono, Brown & Holtham, 2009). 

 

Eftersom visningar präglas av den specifika situationen och dess deltagare är därför 

observationerna unika och inte replikerbara (Iacono, Brown & Holtham, 2009). Det innebär 

att metoden delvis inte är systematisk då den kräver föränderlighet och anpassning utifrån hur 

den specifika observationen utvecklar sig vilket dock lyfts fram som metodens fördel 

(Jorgensen, 1989:9). Vi har därför kritiskt förhållit oss till det vi har uppfattat och reflekterat 

kring vilka situationsspecifika aspekter som eventuellt kan ha påverkat. De beteenden som 

observerats kan bero på hur mäklarna har profilerat oss som spekulanter. Det är därför 

sannolikt att återskapande av studien hade kunnat ge annat resultat då variation hos 

observatörer rimligtvis innebär att mäklare anpassar sitt förhållningssätt. För att hantera detta 

har andra spekulanters interaktion med mäklarna observerats men det är troligt att anta att 

observatörer med en profil som liknar vår hade uppfattat liknande resultat. 
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Observationerna har analyserats med hjälp av McFarlands, Challagallas och Shervanis (2006) 

operationalisering av de olika influeringsmetoder som vi har formulerat om för att passa ett 

mäklarsammanhang och återfinns i Bilaga 1. Plouffea, Bolander och Cotec (2014) lyfter fram 

operationaliseringen som relevant utifrån att den är teoretiskt baserad och har empiriskt stöd i 

tidigare studier varför observationernas trovärdighet har ökat. 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 
I den andra studien var syftet att söka förklaringar till hur de utvalda variablerna kan påverka 

influeringsmetoderna som observerades och därför vi valde att göra en kvalitativ studie i form 

av semistrukturerade intervjuer (Sachdeva, 2009:165). Då vi tillämpade denna intervjuform 

utgick vi från undersökningsmodellens variabler och ställde öppna frågor med möjlighet till 

varierande följdfrågor vilket kan bidra till djupare förståelse (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012:374). Metoden är fördelaktig för att få förståelse för relationen mellan olika variabler 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:377). En annan fördel är att de kan leda in på andra 

områden som ger mer omfattande information till skillnad från om vi hade använt en mer 

standardiserad intervjuguide (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:378). 

 

Innan vi utformade intervjuguiden utförde vi en litteraturgenomgång för att säkerställa att 

frågorna vi utformat var relevanta och tydliga, men även för att kunna ställa bättre följdfrågor 

under intervjuns gång och för att inte misstolka svaren (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012:384). Vi utgick ifrån respektive oberoende variabel i modellen och formulerade öppna 

frågor där de kunde beskriva ämnet på ett uttömmande sätt och vi testade även frågorna på 

förhand för att se ifall intervjuguiden var förståelig och ändamålsenlig (Dalen, 2015:40). Vi 

tänkte även över var intervjuerna utfördes då det kan påverka respondentens svar. Därför 

utfördes de på respektive mäklarbyrå i enskilda rum där de kunde känna sig bekväm, vilket 

kan förklaras av att mäklarna kan påverkas om deras kollegor skulle höra deras svar 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:381). 

 

Fördelen med personliga intervjuer är att vi fick möjlighet att studera icke-verbala beteenden 

som kroppsspråk till skillnad från om de hade utförts över telefon. Nackdelen med att utföra 

personliga intervjuer är att vi av praktiska skäl inte kunde intervjua mäklare i andra delar av 

Sverige, men samtidigt syftar inte studien till att generalisera empiriskt (Sachdeva, 2009:168). 

Vi valde att spela in intervjuerna efter respondents godkännande för att vi skulle kunna 

fokusera på intervjun och ställa bättre följdfrågor, men även för att kunna transkribera 
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intervjuerna vilket innebar att inga svar missades. Risken med vi spelade in är att det kan ha 

påverkat respondentens svar, men vi tydliggjorde att inspelningarna inte skulle distribueras 

och att deras medverkan var anonym (Bell & Nilsson, 2006:165). 

 

3.3.1 Urval intervjuer 
Vi har gjort ett strategiskt urval för att välja ut heterogena respondenter. Vi avgränsade oss till 

mäklarbyråer som inte berördes i observationerna då det fanns risk att det skulle påverka 

svaren. Urvalet bestod av fem respondenter då intervjuerna syftade till att bygga vidare på 

observationerna och ge djupare förståelse utan att föranleda empirisk generalisering. Eftersom 

två delstudier genomförts har data från intervjuerna kompletterats av observationerna vilket 

även kan förklara det mindre urvalet av respondenter (Mason, 2010). De kriterier som urvalet 

har baserats på är variation i mäklarbyrå, storlek på byrå, position i företaget och erfarenhet 

vilket förklaras av att det kan tänkas öka variationen i svaren. Vi valde att gå till respektive 

mäklarbyrå personligen utan att kontakta dem på förhand. Det kan dock vara en nackdel då 

avsaknaden av förberedelser kan ha lett till att respondenterna inte kunde ge lika uttömmande 

svar och inte kunde ta fram viktig information inför intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012:385). Vi valde att göra det för att de inte skulle kunna förbereda idealiserade svar på 

förhand utan i stället svara utifrån deras första tankar. I Tabell 2 beskrivs urvalet av 

respondenter och information om intervjuerna. 

 
Tabell 2 - Beskrivning av urval och intervjuer 

 

3.3.2 Intervjuernas tillförlitlighet 
Semistrukturerade intervjuer kan upplevas sakna tillförlitlighet då de inte är standardiserade 

vilket innebär att de kan vara svåra att reproducera. Eftersom vi ville få djup lämpade sig 

semistrukturerade intervjuer bäst, då flexibiliteten i metoden möjliggör individuell anpassning 

och att sambanden mellan variablerna kan undersökas. Strukturerade intervjuer hade däremot 

ökat studiens tillförlitlighet, men hade hämmat den flexibilitet som var en förutsättning för att 

undersöka studiens syfte (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:382). Därför har vi tagit hänsyn 
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till ett flertal faktorer som annars kan påverka tillförlitligheten i negativ riktning. Vi har haft 

ett neutralt tonläge och kroppsspråk under intervjuerna samtidigt som vi undvek ledande 

frågor och uttryck av egna åsikter som skulle kunna påverka respondenternas svar. Frågorna 

som ställdes var öppna och vi försökte även skapa ett förtroende hos respondenterna 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:381). Då vi saknar tidigare erfarenhet av intervjuer kan 

det ha påverkat studiens tillförlitlighet negativt, men för att minimera denna risk utfördes en 

grundlig inläsning av ämnet i kombination med att en testintervju genomfördes (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012:384). 

 

4. Resultat 
4.1 Deltagande observationer 
Resultatet från observationerna summeras i Tabell 3 och kan sammanfattas utifrån att 

mäklarna använde informationsutbyten och rekommendationer som angreppssätt för 

bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Övriga aspekter av objekten förklarades däremot i första 

hand genom inställsamhet och inspirerande vädjan, men varken hot eller löften kunde 

identifieras. I följande avsnitt kommer resultatet att beskrivas och analyseras utefter de olika 

metoderna. 

 
Tabell 3 - Resultat deltagande observationer 

 

4.1.1 Informationsutbyte 
Under DO2 presenterade mäklaren generell information om lägenheten och informerade 

bland annat om att nuvarande ägare hade utfört flera renoveringar. På frågan om 

bostadsrättsföreningens ekonomi gavs svepande förklaringar om att ekonomin var god med 

ett passivt och försiktigt kroppsspråk. Mäklaren hänvisade i stället detaljerade frågor till 

föreningen av anledningen att de har större insikt, vilket kan tolkas som att hen ville 

underlätta vårt uppfattade informationsbehov och säkerställa att relevant beslutsunderlag 

gavs. Under DO6 poängterade mäklaren problematiken med att värdesätta fastighetens skick: 
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“Fördelen med nyproduktion är att du vet vad du får och därför behöver du inte fundera på 

renoveringar eftersom allt ligger långt fram i tiden. I gamla föreningar måste du däremot göra en 

egen värdering vilket inte är det lättaste.” 

 

DO6 förklarade även genomgående ekonomin i generella termer utan att använda det som ett 

argument för den berörda föreningen. Sammantaget upplevdes de försöka påverka vår 

uppfattning utan att det framgick en uttalad anledning till varför vi skulle genomföra köpet. 

Två mäklare använde alltså informationsutbyten för att påverka oss till att vilja genomföra 

köp utifrån McFarlands, Challagallas och Shervanis (2006) definition, men i de övriga sex 

observationerna kunde inte metoden uppfattas.  

 

4.1.2 Rekommendation 
Under sex observationer uppmärksammades att mäklarna försökte övertyga oss genom att 

tydligt lyfta fram dess fördelar där bland annat bostadsrättföreningens ekonomi användes som 

uttryckligt argument. Mäklarna betonade att föreningarna var välskötta och att inga framtida 

avgiftshöjningar var planerade vilket de använde som logiska argument för varför det skulle 

vara fördelaktigt för oss att bo där. Under DO1 förklarade mäklaren självsäkert att föreningen 

hade god ekonomi: 

“Att slippa en månadsavgift blir ju liksom bonus som ofta ges under en sommarmånad och det är ju så 

klart skönt att få lite extra pengar över när det är dags för semestern. Det här visar verkligen på att 

föreningens ekonomi är bra för det skulle aldrig vara möjligt annars.” 

 

Under DO3 och DO8 lyfte mäklarna fram att både föreningen och ägaren nyligen hade utfört 

påkostade renoveringar. Det framfördes som argument för att föreningens ekonomi var god då 

de inte behöver genomföra några investeringar på kort sikt. Mäklaren i DO3 framhävde: 

“Fördelarna med att köpa nyrenoverade lägenheter som denna är ju att ni slipper allt besvär med att 

behöva göra det själv. Här kan ni ju utan problem bara flytta in för lägenheten är ju verkligen i ett så 

pass bra skick.” 

 

Under DO4 och DO5 informerade mäklarna oss i stället om vad man skulle undersöka 

närmare i årsredovisningen och gav generella tumregler för vad de definierade som god 

ekonomi. Utifrån tumreglerna, som bland annat lån per kvadratmeter, argumenterade de för 

att föreningens ekonomi var god vilket således uppfattades som att de använde tumregler som 

logiska argument för att övertyga oss att köpa lägenheten. Under DO7 påstod mäklaren att 
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föreningen hade den bästa ekonomin i Luthagen. Det upplevdes som att hen använde det som 

argument och beskrev självsäkert: 

“Ni hittar ingen förening med bättre ekonomi i Luthagen och hyrorna kommer att sjunka i framtiden 

och det kommer ju öka marknadsvärdet samtidigt som det blir mer pengar över att spendera på 

annat.” 

 

Sammantaget kan alltså dessa sex observationer klassificeras som rekommendationer då 

samtliga mäklare försökte övertyga oss att köpa lägenheten genom att framhäva dess fördelar. 

 

4.1.3 Inställsamhet 
Vi har inte kunnat identifiera att varken inställsamhet eller inspirerande vädjan användes för 

att förklara bostadsrättsföreningens ekonomiska situation, men mäklarna använde dessa 

metoder i andra sammanhang. Under tre observationer försökte mäklarna bygga en relation 

med oss och andra spekulanter genom att inleda konversationerna med att ställa frågor om 

sysselsättning. Mäklaren under DO8 började exempelvis prata om ett gemensamt intresse med 

en spekulant: 

“Spelar du verkligen i det laget? Du måste ju vara riktigt duktigt på innebandy. Du vet väl förresten 

att bussen till hallen bara går ett par hundra meter ifrån?” 

 

Först efter att de hade konverserat under några minuter informerade hen om utförda 

renoveringar i bostaden och andra praktiska detaljer. Andra exempel på ämnen som togs upp i 

början av visningar var bland annat Uppsala som stad och händelser som har skett nyligen. 

Det uppfattades alltså som att dessa mäklare tillämpade inställsamhet då de försökte öka 

samförstånd och bygga en relation med individerna på visningarna först. 

 

4.1.4 Inspirerande vädjan 
Under visningarna observerades att tre av mäklarna försökte entusiasmera och tilltala våra 

känslor för att övertyga till köp. Under DO1 försökte mäklaren få oss intresserade genom att 

lyfta fram lägenhetens altan då hen på ett exalterat och energiskt sätt beskrev: 

“Här har ni möjlighet att förvärva en lägenhet med en av Uppsalas bästa altaner i rätt solläge. Tänk 

att spendera en varm sommarkväll här med ett gäng kompisar. Det spelar ingen roll är fem eller 

femton person, altanen är stor nog för alla möjliga tillställningar. ” 

 

Det uppfattades också som att mäklaren i DO4 försökte skapa entusiasm över lägenheten. Då 

en spekulant berättade att hen övervägde att flytta till Uppsala försökte mäklaren skapa 
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intresse genom att ge uttrycksfulla beskrivningar om lägenhetens läge med närhet till centrum 

som förmedlades med ett engagerat kroppsspråk. När spekulanten lät tveksam till Uppsala 

som stad förklarade mäklaren att hen trivs i staden och försökte skapa intresse för lägenheten 

genom att tala om fördelar med att bo i Uppsala. Det uppfattades således att mäklarna 

använde sig av inspirerande vädjan genom att försöka entusiasmera och engagera spekulanter. 

 

4.1.5 Diskussion om observationer 
Utifrån visningarna framstår det som att metoder som influerar spekulanter genom 

processerna internalisering och identifikation är de mäklare använder på visningar. Det kan 

förklaras utifrån de skillnader som finns mellan spekulanter som är i ett tidigt respektive sent 

skede i beslutsprocessen. Spekulanter har troligen genomfört en informationssökning för att 

utforska vilka objekt som finns tillgängliga på marknaden och sedan valt att besöka visningen 

på grund av att det finns intresse för lägenheten. Visningen kan dock fortfarande representera 

en situation som ingår i ett tidigt stadium och i enlighet med Mallalieu (2006) innebär det att 

mäklare i så fall borde fokusera på att skapa förtroende och tycke hos köparen. 

 

Både informationsutbyten och rekommendationer influerar genom att mäklaren argumenterar 

för varför ett objekt är intressant med hjälp av rationella argument som till exempel att en 

gratis månadsavgift per år förutsätter att föreningen har god ekonomi. Givet att spekulanten 

uppfattar det som ett rationellt och relevant argument kan mäklaren således dels förmedla 

kompetens, dels skapa förtroende. I enlighet med Whittler (1994) förutsätter det dock att 

spekulanten inte uppfattar det som ett uppenbart argument för att sälja vilket kan 

exemplifieras med användandet av tumregler som argument. Genom att ge generella riktlinjer 

kan mäklaren ge verktyg till spekulanten som innebär att internalisering kan ske. 

Sammantaget är ekonomi ett ämne som kan förknippas med kompetens och förtroende 

snarare än tycke vilket kan förklara varför samtliga mäklare använde antingen 

informationsutbyte eller rekommendation som metod för att övertyga oss. 

 

Inställsamhet och inspirerande vädjan kan däremot förklaras utifrån tycke. Det är 

influeringsmetoder som bygger på emotionella värden som kan uppfattas som subtila om 

spekulanten upplever dem som naturliga i sammanhanget. Att vi på den fjärde visningen 

mötte en mäklare som på kort tid försökte skapa relation och samhörighet kan förklaras 

utifrån att det åskådliggör faktorer som underlättar spekulantens möjlighet att identifiera sig 

med mäklaren. Utifrån observationerna upplevde vi dessa beteenden som subtila som inte på 
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ett tydligt sätt hade till mål att sälja in lägenheten vilket innebär att de kan vara effektiva 

enligt Whittler (1994). Samtidigt kan metoder som anspelar på emotionella värden leda till att 

spekulanten får ett förtroende för mäklaren genom att det skapas en personlig relation vilket 

därför kan kombineras med till exempel informationsutbyte för att förstärka dess effekt. 

Metoderna kan även påverka i och med att köp av bostad uppfattas som emotionellt hos 

gemene man vilket således borde betyda att identifikation kan spela en medveten eller 

omedveten roll både när alternativen ska bedömas och när ett val ska genomföras. Det ska 

samtidigt nämnas att visningar är korta möten där mäklaren i vissa fall inte har tid att använda 

sig av metoderna då de kan vara tidskrävande för mäklaren att använda dem, vilket kan vara 

en omöjlighet om det exempelvis är många som besöker visningen. 

 

Under observationerna kunde vi däremot inte identifiera något som kan klassificeras som 

varken hot eller löften. Det kan förklaras utifrån två aspekter. Å ena sidan är en öppen visning 

ett förbehållslöst möte som inte föranleder en situation där mäklaren besitter någon form av 

konkret tvingande makt. Situationen saknar således de förutsättningar som krävs för att hot 

och löften ska vara användbara ur mäklarens perspektiv, utan dessa premisser är antagligen 

mer aktuella senare i köpprocessen vid till exempel budgivning där det förs en tätare dialog 

mellan mäklare och spekulant. Å andra sidan är hot och löften metoder som enligt Mallalieus 

(2006) koncept är mer lämpliga för mäklaren att använda gentemot spekulanter som är i ett 

senare skede och ska genomföra sitt val. Ifall visningen är i ett skede där spekulanten 

fortfarande bedömer objekt är det således inte aktuellt att bekräfta eller förstärka dess 

uppfattning eftersom den ännu inte har lyckats skapa sig en tillräckligt omfattande bild än, 

vilket kan förklara varför hot och löften inte används. Sammantaget innebär det därför att 

modellen har reviderats genom att exkludera hot och löfte inför intervjuerna enligt Figur 2. 

 
Figur 2 – Reviderad undersökningsmodell 
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4.2 Intervjuer 
4.2.1 Emotionell intelligens 
När mäklarna tillfrågades om deras syn på känslor var samtliga respondenter tydliga med att 

mäklaryrket är ett känslomässigt arbete. M1 berättade att många bostadsaffärer sker på grund 

av att människors livssituation på något sätt har förändrats, som att folk skiljt sig eller skaffat 

familj. Enligt M1 sätter det vanligtvis mäklaren i en position där de kan inta rollen som 

psykolog emellanåt då förändringarna ofta är förenade med starka känslomässiga yttringar. 

M2 berättade att hen tidigt försöker förstå varför spekulanterna är intresserade av att flytta då 

det kan ha en stor inverkan på hur affären utvecklar sig. M2 förklarade: 

“Det kan bli väldigt stressigt, vissa blir väldigt arga, vissa blir ledsna, besvikna, och hur man väljer 

bostad är inte alltid helt logiskt.” 

 

M1 berättade att det finns en variation i vad köpare efterfrågar och förklarade att det är viktigt 

att lägga sig på samma emotionella nivå som spekulanten för att kunna kommunicera 

budskapet på rätt sätt. M2 förklarade att det är viktigt att ha rätt mäklare på rätt plats då hen 

menade att det är lättare att förstå någon som är i samma ålder, pratar samma språk och 

uppskattar samma saker. Mäklarna lyfte fram självsäkerhet som en viktig egenskap där M2 

förklarade att det innebär att hen kan ställa högre krav och våga ställa “dumma” frågor. M4 

beskrev att man måste klä sig till pondus som ny, men att självsäkerheten sitter i hela 

kroppsspråket och hur man pratar efter ett tag. Det menade M1 var kritiskt då spekulanterna 

blir säkra om hen framstår som en säker mäklare. M5 berättade: 

“Det är oerhört viktigt att få förtroende från kunden och då måste man också kunna känna in hur 

kunder reagerar. Om du är säker och trygg i det du säger är det lättare att få förtroende.” 

 

Enligt M2 och M5 hamnar de ofta i situationer som framkallar starka känslor. Rollen innebär 

dock att de måste hålla dessa inom sig för att det annars kan leda till att affären spricker, 

vilket M4 förklarade att hen har lärt sig hantera genom att träffa olika typer av människor. 

Enligt M5 är bostadsköpet förknippat med mycket känslor och berättade att det i princip är 

den största anledningen till varför man väljer en viss bostad. Enligt M3 kan detaljer som 

balkong i söderläge få spekulanter övertygade om att de vill bo där trots att de egentligen inte 

tycker att andra aspekter är övertygande. M3 förklarade:   

“Jag försöker känna av vad köparen är intresserad av utifrån de frågor som kommer upp och rikta in 

samtalen till det ämnet. För en del kanske inte är intresserade av ekonomi-biten alls och börjar jag 

diskutera det blir köparen kanske irriterad och får en sämre uppfattning av lägenheten.” 
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4.2.1.1 Diskussion emotionell intelligens 
I intervjuerna framkom det att mäklaryrket är förenat med känslor och att en viktig del i 

mäklarnas arbete är att dels förstå, dels hantera dem i enlighet med Kidwell et al. (2011). Att 

kunna hantera känslor framstår som särskilt viktigt i och med att många bostadsaffärer beror 

på förändrade livssituationer vilket kan framkalla både positiva och negativa känslor hos 

spekulanten. Att bostadsköp är emotionellt förknippat bekräftades av mäklarnas syn och det 

ter sig därför vara något som är av betydelse för hur mäklare ska närma sig kunder. Att 

inkludera emotionell information för att övertyga kunder menar Strutton och Pelton (1998) är 

en viktig aspekt vilket antyds i intervjuerna. Eftersom inställsamhet och inspirerande vädjan 

bygger på emotionella argument framstår emotionell intelligens som en förutsättning för att 

de ska vara övertygande. Enligt M2 kan exempelvis en balkong vara ett avgörande argument 

för spekulanten och det förefaller därför vara viktigt att uppfatta vilka aspekter som personen 

blir exalterad av. Genom att uppfatta det kan således mäklaren försöka anspela på känslan 

genom att använda sig av inspirerande vädjan för att entusiasmera spekulanten. Att anpassa 

mäklare efter objekt framstår däremot som viktigt enligt M2 vilket innebär att dessa metoder 

kan uppfattas som mindre övertygande även om mäklaren är emotionellt intelligent då de 

influerar spekulanten genom processen identifikation enligt McFarland, Challagalla och 

Shervani (2006). 

 

Informationsutbyten och rekommendationer utgörs av rationella argument vilket innebär att 

spekulanterna måste uppfatta dem som rationella för att kunna internalisera dem. 

Respondenterna poängterade vikten av att förmedla självsäkerhet vilket kan förklaras av att 

det påverkar hur trovärdiga och kompetenta de uppfattas. Eftersom osäkra mäklare leder till 

osäkra köpare kan det minska sannolikheten för att argumenten internaliseras vilket antyder 

att dessa metoder förutsätter en självsäker mäklare. Samtidigt framgick det att mäklare måste 

kunna uppfatta spekulantens känslor när olika ämnen diskuteras för att således förstå vad de 

är intresserade av vilket mäklaren kan göra genom att till exempel läsa av kroppsspråk enligt 

Giacobbe et al. (2006). Sammantaget framstår det som att emotionellt intelligenta mäklare 

kan ha betydande effekt på hur övertygande influeringsmetoder uppfattas då de kan förmedla 

högre kompetens, trovärdighet och leda till att de bli mer omtyckta av spekulanterna. Det ter 

sig dock vara någonting som mäklare kan lära sig över tid i takt med att man utsätts för fler 

situationer och möter fler människor vilket är i linje med Kidwells et al. (2011) definition av 

emotionell intelligens. 
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4.2.2 Motivation 
I intervjuerna framgick att alla respondenter utom M4 hade en lön som enbart var 

provisionsbaserad. Både M1 och M2 angav att motivationen för arbetet till stor del kom från 

lönesystemet, men båda ansåg också att arbetet i sig till viss grad var motiverande. De 

berättade att mäklarens prestationer ofta blir offentliga och därför upplevdes det som en 

tävling att sälja dyrast och överträffa förväntningar. Likheter uppmärksammades även mellan 

M3 och M5. De beskrev att deras motivation främst kom från arbetet i sig, men att 

lönesystemet även motiverade till viss grad. Båda skildrade känslan av att hjälpa kunder i 

olika livssituationer och att utvecklas som säljare som de största drivkrafterna. 

 

Utifrån intervjuerna uppmärksammades dock skillnader i hur provisionsbaserade 

lönesystemet upplevdes. M1 och M5 beskrev att lönesystemet ofta kunde medföra negativ 

stress medan M2 och M3 upplevde det som motiverande. M2 menade att provision medförde 

en vilja att arbeta hårdare och att hen ville ta vara på varje kund. M3 beskrev också: 

“Att lönen enbart är provisionsbaserad fungerar som motiverande och ökar intresset för arbetet. För 

mig är det därför viktigt att få fram all viktig information som kunden behöver och kunna ge förslag 

på hur de till exempel kan göra om i bostaden.” 

 

M4 berättade att motivationen enbart kom från intresset för arbetet och att drivkraften kom 

från att tillfredsställa kunder och få dem att känna sig rättvist behandlade. Hen beskrev vikten 

av att vara ärlig och att ha en uppriktig dialog med kunden. M4 berättade också att hens lön 

till viss del var provisionsbaserad, men att det inte påverkade motivationen då drivkraften 

enbart kom från arbetet i sig. Hen beskrev även att flexibilitet var viktigt:  

“I mitt arbetssätt är jag väldigt flexibel. Under visningar försöker jag bygga en relation och skapa 

förtroende hos spekulanten. Sedan känner jag av vilken information som känns relevant att förmedla 

men även sättet jag försöker skapa intresse på, det beror på att varje kund är unik och har olika 

behov.” 

 

4.2.2.1 Diskussion motivation 
Utifrån intervjuerna med M1 och M2 framgick att de utifrån Ryans och Decis (2000) 

definition främst verkade drivas av yttre motivation, men även till viss grad av inre 

motivation. M3 och M5 upplevdes däremot till stor del drivas av inre motivation, men även 

av yttre i mindre utsträckning, medan M4 uppfattades som enbart inre motiverad. Då en inre 

motiverad mäklare kan vara mer intresserad av arbetet enligt Cameron och Pierce (1994) 

kommer de troligtvis sätta sig in i och läsa på mer kring varje objekt. Det kan även tänkas 
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vara fallet för en yttre motiverad mäklare då de drivs av att få högre provision och bekräftelse 

genom att sälja så dyrt som möjligt. Då mäklaren är mer informerad kring objekt är det 

sannolikt att fler rationella argument kan användas för att övertyga spekulanter till köp. Det är 

också troligt att de kan förmedla mer relevant information till spekulanten samt ge 

rekommendationer som kan stödjas med logiska argument, vilket M3 indikerade. 

 

Individer som främst drivs av yttre respektive inre motivation borde använda sig av 

influeringsmetoder på olika sätt. Enligt Cameron och Pierce (1994) är inre motiverade 

individer ofta mer flexibla och därför borde dessa mäklare bättre kunna anpassa hur de 

presenterar information och rekommendationer beroende på spekulanten. En mäklare som 

drivs av yttre motivation borde däremot enligt Weitz, Sujan och Sujan (1986) vara mer 

benägna att använda sig av standardiserade metoder. Utifrån intervjuerna kunde dock ingen 

skillnad uppfattas i flexibilitet mellan mäklarna. Både mäklarna som drevs av yttre respektive 

inre motivation angav att de var flexibla i sitt arbetssätt och anpassade sig efter kunden. 

Flexibilitet kan tänkas öka möjligheterna att entusiasmera spekulanter och även öka 

möjligheterna att bygga relationer med dem. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de är 

mer flexibla i hur de presenterar objekt, även med samtalsämnen där de kan uttrycka liknande 

åsikter som spekulanten. Det uppmärksammades bland annat utifrån M4 som beskrev att hen 

kände av vilken information som upplevdes vara relevant att förmedla till respektive 

spekulant för att skapa intresse.  

 

En tänkbar förklaring till varför ingen skillnad i flexibilitet kunde uppmärksammas mellan 

mäklarna kan vara att deras arbete kräver flexibilitet. Den inre motiverade mäklaren kan 

tänkas vara flexibel då det ökar intresset för arbetet i sig, medan den yttre motiverade 

mäklaren kan vara flexibel då det ökar sannolikheten att bostaden blir såld vilket därigenom 

leder till en belöning. En annan möjlig anledning kan vara att det sker en inträngningseffekt 

hos mäklare som främst drivs av yttre motivation. Då mäklarens prestationer publiceras 

offentligt samtidigt som de yttre motiverade mäklarna ser det som en tävling kan det innebära 

att de ser det som successivt svårare mål. Eftersom målet, det vill säga att vinna tävlingen, 

revideras i takt med att andra mäklare överträffar tidigare försäljningar kan det leda till en 

inträngningseffekt som ökar den inre motivationen i enlighet med Pierce et al. (2003). Det kan 

således vara en förklaring till varför mäklare som i första hand är yttre motiverad är flexibla. 

 



26	
	

Likheter uppfattades mellan M1 och M5 då de menade att lönesystemet kunde medföra 

negativ stress och beteenden som inte var önskvärda samtidigt som intresset för arbetet 

minskade. Det kan enligt Frey och Oberholzer-Gees (1997) uppfattas som en 

utträngningseffekt vilket kan tänkas leda till att mäklarens användning av inställsamhet och 

inspirerande vädjan minskar då entusiasmen och intresset för arbetet minskar. Det skulle 

kunna tänkas påverka hur mäklarna agerar mot spekulanter då de inte förmedlar lika mycket 

entusiasm i beskrivningarna och inte försöker bygga relationer med spekulanter i lika stor 

utsträckning. Det minskade intresset skulle enligt tidigare resonemang även kunna leda till 

mindre effektiva informationsutbyten och rekommendationer. 

 

4.2.3 Ansvarsskyldighet 
Under samtalen framkom en gemensam uppfattning om att bostadsköp är en stor affär som 

medför en känsla av att mäklarna känner sig tvingade att låta jobbet gå först. Enligt M3 har 

många köpare uppfattningen att mäklaren endast betraktar säljarens intresse, men hen ansåg 

att varje köpare är en potentiell säljare i framtiden. M4 förklarade: 

“Även mäklare måste ju kunna sova gott på natten och stå för vad du gjort och sagt. Det är otroligt 

viktigt att ha en moralisk kompass som pekar rätt i det här yrket för du kommer i kontakt med mycket 

pengar.” 

 

M1 berättade att det finns ett strikt regelverk som tydliggör ansvarsfördelningen, men att 

många bostadssäljare ofta uppmanar mäklaren till att göra något som egentligen är fel. Hen 

förklarade att deras ansvar är begränsat till själva förmedlingen och att köparen har 

undersökningsplikt, men M3 upplevde att både köpare och säljare kontrollerar i princip 

varenda ord som hen säger. Både M4 och M5 berättade att ansvar medförde att de är tydliga 

och uppmärksamma under hela processen. Enligt M4 ger trygghet bäst betalt och därför 

kommer osäkerhet hos köparen att reflekteras i priset varför det är viktigt att utförligt förklara 

vilket ansvar mäklaren har för att skapa ett förtroende. M1 förklarade att hen söker medhåll 

hos köparen i osäkra sammanhang för att uppfatta vad de säger och därefter anpassa sig efter 

reaktionen hos köparen. Samtidigt poängterade M3 att: 

“Jag gör inte någon noggrannare analys av bostadsrättsföreningens ekonomi utan det är köparen som 

har undersökningsplikt och ska ansvara för att gå igenom den.” 

 

4.2.3.1 Diskussion ansvarsskyldighet 
I intervjuerna framgick det att mäklarna tycker att de tar ansvar och agerar ansvarsfullt i sitt 

arbete. Eftersom mäklares ansvar är lagstadgat och förenat med sanktioner från myndigheter 
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ifall det inte följs är det troligt att respondenterna uppfattar ansvarsskyldighet i enlighet med 

Halls, Frinks och Buckleys (2015) definition. Samtidigt utvärderar både köparen och säljaren 

mäklaren vilket kan mynna ut i olika typer av belöningar eller sanktioner som att de väljer att 

inte anlita mäklaren i framtiden, något som framstod som en viktig aspekt för M3. I enlighet 

med Tetlock (1983) kan det alltså leda till att mäklarna genomför en mer omfattande 

informationsinhämtning kring objekten som de ska förmedla. Detta för att således kunna göra 

bättre bedömningar vilket enligt Ashton (1992) även kan leda till att mäklarna blir mer 

vaksamma. Med hänsyn till Simonson och Nye (1992) kan det således betyda att de kan 

förmedla mer utförlig information och framföra mer genomtänkta rekommendationer till 

spekulanter då deras argument kan framstå som mer logiska. 

 

Mäklare som uppfattar ansvarsskyldighet kan dock tänkas bli osäkra då de varken vill framstå 

som inkompetenta eller skada sitt förtroende genom att förmedla information som visar sig 

vara felaktig. Det kan i så fall innebära att mäklare väljer att inte använda sig av varken 

informationsutbyte eller rekommendation utan i stället kan de komma att avsäga sig ansvar 

med hänsyn till exempelvis undersökningsplikt. Det kan förklara varför M1 väljer att söka 

medhåll hos spekulanten i osäkra situationer samtidigt som M3 ansåg att de inte behöver 

förklara ekonomin grundligt. För inställsamhet och inspirerande vädjan kan det innebära att 

mäklare använder dem i mindre utsträckning på grund av att de inte vill riskera att till 

exempel att förmedla fel bild till spekulanten vilket kan illustreras av M4:s syn på ansvar. 

 

Eftersom mäklare enligt Whittler (1994) bör framstå som trovärdiga i ett tidigt skede 

i  köpprocessen kan mäklaren gynnas av att framstå som en individ som lever upp till sin 

ansvarsskyldighet. Det kan förklara varför mäklarna väljer att tydligt förklara sitt ansvar för 

att därigenom skapa en situation där spekulanten kan känna förtroende vilket är en 

förutsättning för att de ska kunna internalisera det mäklaren förmedlar genom 

informationsutbyten och rekommendationer.  Under visning kommer mäklare vanligtvis i 

kontakt med spekulanter för första gången vilket innebär att deras syn på ett objekt är okänt 

för mäklaren. Det skulle enligt Lerner och Tetlock (1999) innebära att mäklare resonerar 

kring olika invändningar som kan uppkomma under visningen för att således kunna 

rättfärdiga med hjälp av influeringsmetoder som består av informationen och 

rekommendationer som de inte tror kommer föranleda motfrågor. Samtidigt har spekulanter 

som väljer att besöka visningar intresse för objekten och därför kan mäklaren således anta vad 

spekulanten har för preferens för att därigenom välja att till exempel rekommendera ett objekt 
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utifrån de uppfattade fördelarna. Enligt Tyler (1997) förutsätter det dock att spekulanter 

uppfattas som legitima vilket under visningar kan översättas till att mäklaren måste uppfatta 

dem som potentiella köpare. 

 

4.2.4 Företagskultur 
Gemensamt för de fyra första respondenterna var att de angav att deras mäklarbyråer arbetar 

aktivt med företagskulturen och betonade hur viktigt det var i mäklaryrket. M1 berättade att 

de spelar rollspel varje fredag där en agerar spekulant och en annan mäklare för att alla 

således ska få samma tänk och utveckla gemensamma arbetssätt. Till skillnad från 

organisationen där M1 arbetade, förklarade M2 att deras företagskultur främjade kreativitet 

och att alla skulle vara med och påverka. Hen förklarade också att:  

“I vår organisation arbetar vi för varandra till skillnad från många andra byråer. Det finns flera 

byråer som har en individualistisk kultur och som anställer nyexaminerade mäklare och sedan låter 

dem klara sig själva utan att få vägledning från de mer erfarna medarbetarna.” 

 

M4 menade att företagskulturen genomsyrade allt i företaget. Hen menade att kulturen syns 

rakt igenom, hur mäklarna bemöter kunder, hur de agerar på visningar och presenterar 

information. Hen berättade att: 

“Har man inte en bra företagskultur så kommer saker och ting spåra ur, det kan leda till att mäklarna 

tar sig friheten att göra saker som inte är bra, det kan bland annat leda till omoraliskt beteende. Jag 

har till exempel hört talas om mäklare som rekommenderat ombyggnationer som redan fått avslag 

från föreningen. Inom vår organisation har vi väldigt tydliga värderingar och ledningen använder 

kulturen som ett sätt att påverka hur vi mäklare ska hantera kunder för att visa vilka beteenden som är 

acceptabla. Man måste kunna stå för vad man säger i vårt företag”. 

 

Likheter fanns även i arbetssätt, värderingar och tankesätt utifrån vad M2, M4 och M5 

beskrev. De menade att företagskulturen på deras respektive mäklarbyrå präglas av att de ska 

ta tillvara på varje enskild affär och inte ta på sig för många uppdrag samtidigt för det skulle 

gå ut över kvaliteten i arbetet. M2 förklarade att de tar ett högre arvode och arbetar med färre 

objekt åt gången för att kunna erbjuda bättre kvalitet i varje affär till skillnad från andra 

byråer. Hen menade att det bland annat möjliggjorde att hen kunde utföra privata visningar 

och därmed få bättre kontakt med spekulanter. M5 beskrev samtidigt att: 

“För att kunna ge kunderna bästa möjliga kvalitet är det viktigt att fokusera helhjärtat på varje affär 

och ge kunderna tid och inte främja högtrycksförsäljning. Vissa företagskulturer uppmanar till 

högtrycksförsäljning där mäklarna förväntas ta på sig så många affärer som möjligt och göra snabba 
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affärer, men då uppstår vanligen problem kring att mäklaren missat att framföra viktig information 

vilket kan leda till anmälningar.” 

 

4.2.4.1 Diskussion företagskultur 
Utifrån intervjuerna uppmärksammades alltså att företagskulturen kan påverka hur mäklare 

använder influeringsmetoder på flera sätt. Utifrån Davis et al. (2015) förklaring kan 

företagskulturen leda till omoraliskt agerande vilket uppmärksammades av M4 som 

förklarade att en kultur som inte uppmanar till moraliskt agerande kan leda till att folk tar sig 

rätten att göra saker de inte får. Det kan påverka hur de använder influeringsmetoder då en 

mäklare skulle kunna ge felaktiga informationsutbyten och falska rekommendationer till 

kunden för att på så vis öka försäljningspriset och därmed även mäklarbyråns inkomst vilket 

illustreras av M4. 

 

En kultur som präglas av att mäklarna arbetar med färre projekt åt gången kommer leda till att 

de ha mer tid åt varje objekt, vilket medför att de även kommer ha mer tid att granska varje 

bostad. Det ökar alltså sannolikheten att mäklaren får fram relevant och korrekt information 

som är viktig för att ta ett köpbeslut samtidigt som de kan informera mer utförligt kring olika 

tillämpningar av lägenheten och stödja sina resonemang på rationella argument. Då mäklaren 

kan lägga mer tid på varje affär är det troligt att starkare relationer kan byggas med 

spekulanter och att privata visningar kan erbjudas. Mäklaren får alltså mer tid och större 

möjligheter att diskutera gemensamma intressen med spekulanten vilket ökar mäklarens 

förutsättning att använda sig av inställsamhet och inspirerande vädjan. 

 

Utifrån intervjuerna framgick det också att det finns byråer med en kultur som främjar 

individualism där nyexaminerade mäklare förväntas klara sig själva vilket skulle kunna 

påverka hur de använder influeringsmetoder. En mäklare som varken har tidigare erfarenhet 

eller får stöd behöver troligen mer tid att granska objekt. Det finns också en risk att de saknar 

tillräckliga kunskaper för att utföra en fullständig granskning. Det kan därför påverka hur 

mäklaren presenterar informationen och på vilket sätt hen förmedlar kompetens. Avsaknad av 

erfarenhet och vägledning kommer troligen försvåra mäklarens möjligheter att skapa ett 

förtroende hos spekulanten och därigenom påverkar det även förmågan att få spekulanten 

entusiastisk. Sammantaget kan företagskultur ha en inverkan samtliga fyra 

influeringsmetoder. 
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4.3 Avslutande diskussion 
Utifrån intervjuerna framstår det som att en mer emotionellt intelligent mäklare kan använda 

inställsamhet och inspirerande vädjan mer effektivt vilket kan förklaras av de bygger på 

emotionella argument. Att vi kunde identifiera metoderna i tre observationer kan således 

tänkas förklaras av att mäklarna upplevde att de hade förmågan att influera spekulanter 

genom dem. Däremot framstår det som fördelaktigt för mäklaren att kombinera emotionella 

argument med rationella då de kan skapa synergieffekter. Eftersom inställsamhet och 

inspirerande vädjan kan leda till att förtroende skapas, genom att de framstår som omtyckta, 

kan således informationsutbyte och rekommendation vara mer effektiva. Det beror på att man 

är mer benägen att ta hänsyn till information som förmedlas av en person som man har fattat 

tycke för. Sammantaget ter det sig som att emotionell intelligens är en viktig förmåga som 

fastighetsmäklare borde rikta ett större fokus mot då det kan vara av stor betydelse i 

försäljningen. 

 

Utifrån intervjuerna kan mäklare som är mer motiverade använda sig av samtliga 

influeringsmetoder på ett mer effektivt sätt. Yttre och inre motiverade individer kan dock 

använda metoderna av olika anledningar. En yttre motiverad mäklare kan använda metoderna 

för att öka försäljningspriset och därigenom få högre provision och mer bekräftelse. Därmed 

drivs de av incitament som kan leda till att mäklaren medvetet eller omedvetet inte uppfyller 

den opartiska roll de ska ha. En avgiftsfri månad är ett exempel på ett argument som sannolikt 

kan förknippas med yttre motivation då det inte framstod som förenligt med vad inre 

motiverade mäklare skulle kunna tänkas säga. De kan däremot använda sig av metoderna för 

att de är intresserad av arbetet och vill tillfredsställa spekulanterna varför deras förklaringar 

borde präglas av ett mindre försäljningsinriktat tilltal. Utifrån intervjuerna framstår det som 

att inre motiverade mäklare är mer benägna att agera opartiska då de drivs av att tillfredsställa 

både köparen och säljaren. Det framstår således som att mäklare som drivs av yttre motivation 

kan tendera att agera partiska i större utsträckning. Sammantaget innebär det att 

problematiken kring opartiskhet förmodligen beror på lönesystemet vilket vi uppfattade under 

intervjuerna. 

 

Det framstår däremot som att ansvarsskyldighet kan påverka influeringsmetoderna på 

likartade sätt. Utifrån intervjuerna framkom det att mäklare emellanåt begränsar 

informationen som ges i och med att de känner ett ansvar gentemot köpare. Under 

observationerna blev vi hänvisade till bland annat föreningens ordförande och det kan 
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förklaras av att mäklare vill undvika att hamna i situationer där de måste rättfärdiga vad de 

sagt. Utifrån mäklarnas resonemang borde det vara mer fördelaktigt att använda sig av 

informationsutbyten som metod framför rekommendationer om de uppfattar 

ansvarsskyldighet. Eftersom rekommendationer är kopplat till den specifika lägenheten kan 

de tänkas vara mer riskfyllda att använda för mäklaren då de bygger på argument om den 

specifika lägenheten. Det skiljer sig från informationsutbyten som berör generella argument 

som inte går att förknippa med den specifika lägenheten. Det framgick dock inte under 

observationerna vilket kan bero på att köpare har undersökningsplikt, något som kan leda till 

att mäklarens inte känner sig ansvariga. Sammantaget innebär det att ansvarsskyldighet kan 

ha en hämmad effekt på hur mäklare använder influeringsmetoder utifrån att de förmedlar 

mer begränsad information samtidigt som de kan skjuta ifrån sig ansvaret genom att hänvisa 

spekulanter vidare. 

 

Företagskulturen kan dock påverka samtliga influeringsmetoder på olika sätt beroende på hur 

kulturen är uppbyggd vilket kan inverka på metodernas effektivitet. En företagskultur som till 

exempel uppmanar mäklare att ta på sig så många affärer som möjligt kommer sannolikt leda 

till att deras förmåga att använda metoderna framgångsrikt minskar. Det skulle kunna 

förklaras av att de inte hinner göra en noggrann granskning av respektive objekt. En 

företagskultur som uppmanar köparna att ta på sig färre objekt skulle däremot troligtvis få 

motsatt effekt och leda till att mäklarna kan använda metoderna mer framgångsrikt samtidigt 

som de får mer tid för att skapa relationer med varje spekulant. Det skulle kunna förklara 

varför vi uppmärksammade att några av mäklarna kunde presentera objekt utförligt, medan 

andra saknade kunskap för att besvara frågor kring lägenheten. Att vissa företagskulturer 

uppmanar mäklarna att ta på sig så många affärer som möjligt kan samtidigt vara en möjlig 

förklaring till att antalet anmälda mäklare ökar. En tänkbar anledning kan vara att mäklaren 

presenterat otillräcklig eller felaktig information som leder till att spekulanten tar ett 

ofördelaktigt köpbeslut. Utifrån intervjuerna uppmärksammades även att några mäklarbyråer 

främjar en företagskultur som bygger på individualism där mäklarna förväntas klara sig 

själva. Då exempelvis nyexaminerade mäklare inte har någon tidigare erfarenhet skulle 

kulturen på så vis också kunna vara en bidragande orsak till att antalet mäklare som anmäls 

ökar.  
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5. Slutsats 
Syftet med denna studie var tudelat och avsåg att dels undersöka vilka av influeringsmetoder 

som fastighetsmäklare använder i praktiken, dels utforska hur utvalda faktorer kan påverka. I 

de deltagande observationerna framkom det att fastighetsmäklare använder sig av 

informationsutbyte och rekommendation som metod för att påverka spekulanters uppfattning 

av bostadsrättsföreningars ekonomi. Samtidigt framgick det även att fastighetsmäklare 

använde inställsamhet och inspirerande vädjan, men det kunde inte uppfattas några hot eller 

löften. Det kan förklaras utifrån att en visning representerar en situation där spekulanten är i 

ett tidigt skede i sin köpprocess varför hot och löften som bekräftar och förstärker ett val inte 

är aktuella. De kan i stället användas först i ett senare skede då det framkom att metoder som 

kan påverka hur spekulanter bedömer alternativ är viktigare under visningar. 

 

De fyra metoder som kunde identifierades i observationerna har sedan legat till grund för de 

intervjuer som genomfördes. Under intervjuerna framkom det att emotionell intelligens kan 

ha en stor betydelse för hur väl de kan använda influeringsmetoder då bostadsköp framstår 

som emotionellt varför fastighetsmäklare borde rikta ett större fokus mot att utveckla den. 

Samtidigt framgick det att motivation kan tänkas påverka användandet av metoderna 

oberoende av mäklarnas drivkraft. Utifrån studiens resultat framstår dock mäklarbranschens 

lönesystem som problematisk för yttre motiverade mäklare då det kan leda till en 

intressekonflikt eftersom de ska vara opartiska samtidigt som det finns ett egenintresse. Det 

verkar även som att ansvarsskyldighet kan påverka då det kan ha inverkan på hur kompetenta 

och trovärdiga mäklarna uppfattas av spekulanter samtidigt som det kan styra vilken 

information som mäklarna förmedlar vilket återspeglas i bland annat att mäklare tydliggör 

ansvarsfördelningen och hänvisar köpare vidare. Avslutningsvis kan företagskultur påverka 

mäklarnas användande av influeringsmetoderna genom att det kan styra individens beteende 

och agerande. Företagskulturen kan vara en möjlig förklaring till det oetiska beteende som 

vissa mäklare uppvisar vilket återspeglas i att antalet anmälningar av mäklare har ökat. 

 

5.1 Vidare forskning 
Denna studie har varit begränsad utifrån att den har undersökt vilka influeringsmetoder 

mäklare använder vid visningar, men det förefaller vara intressant att studera om det finns en 

skillnad i ett senare skede i spekulantens köpprocess. Vidare forskning föreslås därför 

undersöka detta i samband med exempelvis privata visningar eller vid budgivningar. Det kan 

även te sig vara intressant att ha ett helhetsperspektiv genom att studera hur mäklares 
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användning av influeringsmetoder varierar från annons till påskrivet kontrakt. Emotionell 

intelligens, motivation, ansvarsskyldighet och företagskultur framstår alla som variabler som 

på olika sätt kan påverka hur fastighetsmäklaren använder influeringsmetoder. Studien har 

dock genomförts i begränsad omfattning och det finns således skäl att studera det vidare för 

att skapa en mer gedigen förståelse för hur de påverkar. 
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7. Bilagor 
7.1 Bilaga 1 - Influeringsmetoder 
 

Internalisering - rationella argument 

Informationsutbyte 

I interaktioner med spekulanter…  

1. Presenteras information relaterat till olika val 

2. Ställs frågor om mål med köp 

3. Säkerställs att de får allt material som är relevant för köpbeslutet 

4. Ställs frågor om det finns problem eller behov som mäklaren kan underlätta 

5. Berättar mäklaren om olika tillämpningar av lägenheten 

 

Rekommendationer 

I interaktioner med spekulanter… 

1. Gör mäklaren klart att de kommer gynnas av att följa dess rekommendationer 

2. Beskrivs bevis för varför spekulanten kan förvänta sig framgång från förslagen 

3. Ges en tydlig bild av de positiva effekter en rekommenderad aktion skulle medföra 

4. Framförs logiska argument som stöder förslagen 

5. Sägs det explicit att förslagen är för spekulantens eget bästa 

 

Samtycke - tvingande makt 

Hot 

I interaktioner med spekulanter… 

1. Uppges att de inte kommer särbehandlas om förslagen ignoreras 

2. Förklaras att kontakt kommer avbrytas om begäran inte följs 

3. Framställs hot om att mäklaren inte kommer vara samarbetsvillig om begäran inte följs 

4. Indikeras att mäklaren kan försvåra spekulantens situation om begäran inte följs 

 

Löften 

I interaktioner med spekulanter… 

1. Erbjuds särskild uppmärksamhet om de köper 

2. Ges löften om gentjänster om begäran följs 

3. Erbjuds ytterligare fördelar efter att spekulanten först varit motvillig 

4. Erbjuds att skapa incitament för att spekulanten ska acceptera begäran 

5. Erbjuds ett specifikt erbjudande för att spekulanten ska ändra sin ståndpunkt 
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Identifikation - emotionella argument 

Inställsamhet 

I interaktioner med spekulanter… 

1. Agerar mäklaren på ett vänligt sätt innan frågan om spekulantens behov ställs 

2. Sympatiserar mäklaren med de problem som mäklarens önskemål kan ha orsakat 

3. Försöker mäklaren att få spekulanten att trivas med sig själv innan säljargument framförs 

4. Ges komplimanger och beröm för spekulantens prestationer 

5. Diskuteras gemensamma intressen innan försäljningsfrågor 

 

Inspirerande vädjan 

I interaktioner med spekulanter… 

1. Försöker mäklaren få spekulanten entusiastisk över lägenheten 

2. Argumenterar mäklare för att spekulanten har en spännande möjlighet framför sig 

3. Beskrivs lägenheten med entusiasm och övertygelse 

4. Tilltalar mäklaren till deras värderingar och ideal när de uppmanas köpa 

5. Presenterar mäklaren försäljningsargument som ska tilltala spekulantens känsla 

 

7.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
Bakgrund 

Ålder? 

Hur länge varit mäklare? 

Hur förklarar du objekt? 

Vilka problem du på i samband med detta? Hur hanterar du det? 

 

Motivation 

Vad motiverar dig/vad drivs du av? 

Vad tycker du om mäklaryrket? 

• Vad är dina största drivkrafter som mäklare? 

• Vad är din målsättning som mäklare? 

• Hur påverkar det ditt arbete? 

• Hur påverkar det din flexibilitet? 

 

Emotionell intelligens 

Hur ser du på känslor? 

Hur ser du på känslor i ditt arbete? 
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• Hur uppfattar du dina egna och andras känslor? 

• Hur förstår du dina egna och andras känslor? 

• Hur använder du dina egna och andras känslor? 

• Hur hanterar du dina och andras känslor? 

• Hur har det förändrats över tid? 

 

Ansvar 

Hur ser du på ansvar? 

• Hur påverkar detta ditt arbete? 

• Vad har du för ansvar i en försäljning? 

Hur ser du på ansvar bland mäklare? 

• Hur tycker du andra mäklare tar hänsyn till ansvar? 

• Hur ser du på mäklarens roll? 

 

Företagskultur 

Hur ser du på företagskultur? 

• Hur tror du företagskultur kan påverka mäklaren? 

• Vilka effekter kan företagskultur medföra? 

Hur ser du på er företagskultur? 

• Hur påverkar det ditt arbete? 

• Vilka problem kan företagskulturen medföra? 

 


