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Sammendrag 
Ny teknologi spås å få en stor innvirkning på arbeidslivet de neste tiårene. Det er selvsagt 

ikke første gang dette skjer, og paralleller blir trukket til tidligere industrielle revolusjoner. Er 

det så fundamentale endringer samfunnet står overfor? I profetiene som sirkulerer, påstås det 

ofte at samtlige yrker blir påvirket, og at også jobber som vi trodde bare mennesker kunne 

utføre etter hvert kan automatiseres. De mest radikale og dystopiske spådommene er kanskje 

de fremsatt av såkalte dommedagsprofeter, som mener at tilnærmet alt av lønnsarbeid som vi 

kjenner i dag vil overtas av ny teknologi, og at det ikke er mulig å se for seg hva mennesker 

skal leve av. 

 

Med dette som bakteppe utforsker jeg i denne oppgaven hva eiendomsmeglere tenker om 

disse påståtte omveltningene. Valg av akkurat denne bransjen begrunnes blant annet med at 

de er en yrkesgruppe som ofte løftes frem som eksempel på en profesjon som med relativt 

høy sannsynlighet vil bli helt eller delvis automatisert. Jeg henter inspirasjon fra 

forskningsfeltet Future-oriented Technology Analysis (FTA), samt perspektiver som belyser 

relasjonen mellom teknologi og samfunn for å illustrere kompleksiteten i teknologiadopsjon; 

ny teknologi tas ikke i bruk i sin ”reneste” form, men tilpasses og formes i en sosial kontekst. 

Jeg argumenterer dermed mot en teknologideterminisme, og utforsker profetier ut fra en 

narrativ tilnærming der jeg ber meglerne berette sine egne fortellinger om fremtiden.  

 

Det narrative analyseverktøyet aktantmodellen benyttes for å illustrere hvilke roller ulike 

aktører, eller aktanter, spiller i fremtidsfortellingene som blir fremsatt av meglerne. 

Fortellingenes objekt eller endelige mål er at eiendomsmegling skal bestå som profesjon. 

Skillet mellom en fortellings story og plott trekkes også frem for å avdekke hvilke 

årsakssammenhenger meglerne antar i sine egne fortellinger. Dette er nyttig for å både 

undersøke hvilken rolle meglerne selv mener de spiller, og hvordan de tror andre aktører 

påvirker.  

 

Ved hjelp av teorien om situasjonsdefinisjoner utforskes koblinger mellom hvordan 

informantene tenker om fremtiden, og deres handlingsvalg i møte med ny teknologi. 

Gjennom sine fortellinger viser eiendomsmeglerne at de har en del tanker om hvilke 

strategier det kan være fordelaktig å iverksette, basert på det fremtidsbildet de tegner. Ut fra 

organisasjonsfeltperspektivet defineres et eget eiendomsfelt for å konkretisere hvilke aktører 
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som påvirker utviklingen og adopsjonen av ny teknologi i akkurat eiendomsmeglerbransjen, 

noe som delvis trekker på mønstre illustrert gjennom aktantmodellen. Samlet blir dermed 

dette også eksempler på den gjensidige relasjonen mellom teknologi og samfunn.  

 

Datamaterialet i denne oppgaven er basert på kvalitative intervjuer med åtte meglere fra to 

ulike eiendomsmeglerkjeder. Med dette teoretiske og empiriske grunnlaget har jeg utarbeidet 

følgende problemstilling: Hvilke fortellinger skaper eiendomsmeglerne selv i møte med ny 

teknologi?  

 

Meglerne tror ikke på dommedagsprofetene som mener yrket vil forsvinne helt, men 

anerkjenner at det sannsynligvis vil skje store endringer. Ut fra intervjuene avdekkes det tre 

hovedfortellinger som viser hvordan meglerne begrunner den mer optimistiske profetien om 

at profesjonen vil bestå: 

 

Optimisme – Enklere hverdag og mer tid til rådgivning:  

I denne fortellingen fremstilles ny teknologi som verktøy hvilket gjør hverdagen enklere og 

gir mer tid til å være rådgiver og veileder for kunden i salg- og kjøpsprosessen. Her kobler 

meglerne seg delvis på en overordnet fortelling der teknologi fremstilles som noe iboende 

positivt. I optimismefortellingen blir dermed ny teknologi fremstilt som en aktant som hjelper 

meglerne til å bestå som profesjon. Deres positive situasjonsdefinisjon fører også til at mange 

nye digitale verktøy adopteres uten nevneverdig motstand. 

 

Økt konkurranse – Det vil alltid være behov for dyktige folk:  

Til tross for optimismen i den forrige fortellingen, mener meglerne også at ny teknologi vil 

føre til et større skille i bransjen: Aktørene som satser på rene gjør-det-selv-løsninger, og de 

flinkeste meglerne som klarer å tilby noe utover det digitale gjør-det-selv-tjenester kan. De i 

midten forsvinner. Her påpeker meglerne riktignok at en effektiv kommunikasjon av deres 

kompetanse rettet mot potensielle kunder er hindret av deres nåværende omdømme – som 

dermed blir en motstander i denne aktantmodellen. Mine informanter trodde imidlertid at 

deres videre karriere var sikret, ettersom de har en situasjonsdefinisjon som fører til 

iverksettelse av gode strategier for å møte ny teknologi.  
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Atomisering – Vanskeligere å jobbe som en A til Å-megler:  

I den siste fortellingen fremheves en situasjonsdefinisjon der meglertjenestene splittes opp, 

og at selger gjør deler av jobben selv. Boligkjøpere kan derimot komme til å etterspørre 

meglertjenester i møte med uprofesjonelle selgere. Det kan dermed åpne opp et marked som 

er relativt lite i dag. Denne nye markedsmuligheten kan riktignok bli begrenset av en 

stiavhengighet; norske boligkjøpere har tradisjonelt ikke benyttet megler. For å bestå som 

profesjon foreslår meglerne også et mer formalisert samarbeid med andre aktører på 

eiendomsfeltet for å kunne tilby en mer helhetlig eiendomstjeneste. Et slikt tilbud håper de 

kan sikre tilstrekkelig inntektsgrunnlag i møte med en generell nedgang i kundemassen.  

 

I oppgavens konklusjon og videre drøfting oppsummerer jeg de tre hovedfortellingenes 

underfortellinger, med spesiell vekt på hvilke situasjonsdefinisjoner og handlinger meglerne 

presenterer i disse. Jeg diskuterer også hvorvidt aktantmodellene ville sett annerledes ut 

dersom jeg hadde intervjuet boligkjøpere, samt om meglerne kanskje undervurderer faktorer 

som omdømme, stiavhengighet og befolkningens digitale kompetanse. Spørsmålet er hvor 

godt begrunnet meglernes optimisme knyttet til å bestå som profesjon er. 

 

I de avsluttende refleksjonene argumenterer jeg for at å bruke fortellinger som verktøy i 

digitalisering- og endringsprosesser mer generelt kan gi gode resultater. Et poeng som trekkes 

frem, er at profetene ikke alltid tar høyde for sosiale og politiske faktorer, og 

organisasjonsmedlemmenes egne fortellinger kan derfor gi en komplementerende innsikt til 

de overordnede (og ofte kvantitative) analysene. Avslutningsvis trekker jeg frem noen 

spørsmål som kunne ha vært relevante for videre forskning. Jeg mener man kunne hatt nytte 

av en kartlegging av hvordan teknologi snakkes om i den norske offentligheten, samt at 

undersøkelser av bevisstheten og holdningene til digitalisering i arbeidslivet generelt hadde 

vært formålstjenlig dersom man skal tro teknologiprofetenes spådommer om 

revolusjonerende endringer.  
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Forord 
Da jeg startet arbeidet med å finne tema for masteroppgaven hadde jeg tidlig et ønske om å 

skrive et eller annet om ny teknologi. Det er et tema jeg lenge har fulgt og vært interessert i, 

og etter noen år med samfunnsvitenskap ble det også tydelig for meg hvor viktig det er å 

forstå både teknologiutvikling og de sosiale systemene vi er en del av. Det er altså i dette 

skjæringspunktet inspirasjonen til denne masteroppgaven ble hentet.  

 

Prosessen med å skrive denne avhandlingen har vel vært innenfor normalen når det kommer 

til svingninger mellom glede og frustrasjon. Det har derfor vært utrolig betryggende og 

hjelpsomt å ha min hovedveileder Torben Hviid Nielsen som sparringspartner og rettleder. 

Du har alltid respondert raskt og vært tilgjengelig når jeg trengte det som mest. En stor takk 

fortjener også min biveileder Anne Krogstad. Hun har i tillegg fulgt meg som programleder 

for bachelorprogrammet jeg gikk på, og senere som min leder da jeg jobbet som seminarleder 

på KULKOM, og har derfor vært en uvurderlig støttespiller gjennom fem år.  

 

Til mine medstudenter på OLA må jeg også bare få takke for to fantastiske år, og jeg er 

spesielt takknemlig for Tora som leste gjennom og kom med gode tilbakemeldinger på utkast 

til oppgaven. Solveig, mamma, Natalia, Jonas og Asgeir fortjener også litt ekstra 

oppmerksomhet for gjennomlesing og forslag til forbedringer.  

 

Den største takken må selvsagt rettes til mine informanter, som tok seg tid til å snakke med 

meg i en ellers travel hverdag. Uten dere hadde det ikke blitt noen oppgave.  

 

 

Oslo, 16. mai 2017 

Eirik Jørgensen 
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1 Innledning 
 

Teknologisk eller digital disrupsjon spås av flere toneangivende aktører å være arbeidslivets 

største utfordring i årene som kommer. NHO dedikerte i 2016 sin årskonferanse til temaet, og 

hevdet blant annet at ”vi står foran de største endringene siden den industrielle revolusjonen” 

(NHO 2016). Aftenposten arrangerte samme år to konferanser under overskriften ”teknologi 

og fremtidens arbeidsliv” (Aftenposten 2016a, 2016c). Avisen hevder i tillegg selv å satse 

stort på redaksjonelt stoff om temaet (se f.eks. epilogen i denne artikkelen: Aftenposten 

2016g), og reaksjonene etter et intervju med NHO-direktøren skal angivelig også ha vært 

store: ”Interessen og engasjementet rundt fremtidens arbeidsmarked er stort. Over 160.000 

har lest intervjuet, mange har kommentert og «likt» saken og kommentarene rundt den i 

sosiale medier” (Aftenposten 2016f). En annen avis, Dagens Næringsliv (2017), vil våren 

2017 holde en konferanse med temaet ”Disrupsjon”. Dette er bare en håndfull eksempler, 

men de peker alle i retning av at problemstillingen får relativt mye oppmerksomhet i norsk 

offentlighet.  

 

Hva er det da som påstås å skje? I offentligheten sirkulerer det en mengde profetier der ulike 

aktører forsøker å spå hvordan fremtiden blir. Viktigst er kanskje profetien om at 

automatisering av arbeidsoppgaver som i dag utføres av mennesker er en voksende trend, og 

at teknologien blir stadig mer sofistikert og kompetent. Dette kan føre til at jobber eller 

arbeidsoppgaver som man frem til i dag bare trodde mennesket kunne utføre, nå kan erstattes 

av ny teknologi i en eller annen form. Tidligere var det kun rutinepreget (produksjons)arbeid 

som ble automatisert, mens nå skaper teknologier som kunstig intelligens en trussel for yrker 

som leger, jurister, kundeservicemedarbeidere og selgere (se f.eks. Frey & Osborne 2013). 

 

At nye teknologier fører til omfattende samfunnsendringer er selvsagt ikke noe nytt. Karl 

Marx (2000:176) påpekte blant annet at datidens teknologi i stor grad determinerte 

samfunnsstrukturen: ”Håndmøllen medfører et samfunn med føydalherre, dampmøllen gir et 

samfunn med industrielle kapitalister.” Innenfor økonomifaget har Joseph Schumpeter (i 

Reinert & Reinert 2006:55-6) sitt begrep fra første halvdel av 1900-tallet, kreativ destruksjon, 

fått en renessanse, ettersom det på mange måter beskriver de omfattende endringer dagens 

fremvoksende teknologi medfører for det kapitalistiske markedet.  
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Mennesket har i det hele tatt vært vitne til flere innovasjoner som på fundamentalt vis har 

endret måten vi lever og arbeider på. Er det teknologiske endringer på lik linje med 

dampmaskinen og elektrisiteten vi nå ser konturene av? Det verserer som nevnt ulike 

profetier der ute, og de mest radikale og dystopiske er muligens de som spår at det vi i dag 

kjenner som menneskelig arbeid blir tilnærmet helt erstattet av teknologi. Slike spådommer er 

fremsatt av det man kan kalle dommedagsprofeter (se f.eks. Braun et al. 2016; Ford 2015; i 

tillegg til profiler som Bill Gates; Elon Musk og Stephen Hawking).  

 

Disse profetene ser altså for seg en fremtid der nesten alle mennesker er uten lønnsarbeid som 

vi kjenner det i dag, og dermed reiser det seg spørsmål både om hvordan man skal livnære 

seg, og hva man skal fylle dagene med. Som et svar på det første spørsmålet, er det blant 

annet snakk om å innføre borgerlønn som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt 

(Forskning.no 2016). Mange tror det vil bli en liten elite av mennesker som fortsatt vil høste 

de økonomiske godene av det som produseres og konsumeres, og en radikal omfordeling vil 

muligens være nødvendig.1 Med hensyn til spørsmålet om hva menneskene skal foreta seg i 

fremtiden, og i forlengelse problemstillingen rundt hva som skal erstatte den meningen 

mange i dag henter fra arbeidet, er det få som ser mulige løsninger. Noen foreslår kunst og 

kultur som en mulig kilde til mening, men alle kan ikke, eller har ikke de kreative evnene til å 

bli for eksempel kunstnere. En overbefolket planet med mennesker som vandrer rundt uten 

videre mening i livet blir en dystopisk profeti.  

 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Profetiene jeg skisserer over er riktignok kun profetier, og det politiske året 2016 har kanskje 

for alvor vist menneskets begrensede evne til å spå selv måneder frem i tid. Fortellingene 

eksisterer riktignok i den offentlige samtalen, og en undersøkelse bestilt av Teknologirådet 

viser at 65 prosent av nordmenn frykter at kunstig intelligens kan føre til at de mister jobben 

uten at det skapes nye jobber, mens 56 prosent mener teknologien kan gjøre arbeidslivet 

mindre kjedelig ved at rutinearbeidet blir automatisert (Tennøe & Pradhu 2017). NHO-

foreningen Abelia bestilte på slutten av 2015 en undersøkelse hvor folk ble spurt om de 

trodde jobbene deres kunne overtas av roboter eller automatiseres, og da svarte kun 8 prosent 

ja, og 85 prosent nei (Aftenposten 2015). Undersøkelsene hadde ikke identisk design og kan 

																																																								
1	Bill Gates har for eksempel også foreslått innføring av en ”robotskatt” for å erstatte skatt på 
arbeidstakere (Digi 2017).		
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dermed ikke sammenlignes direkte, men forskjellen er såpass stor at man kan muligens 

antyde en bevissthet- og holdningsendring rundt denne problemstillingen blant yrkesaktive.   

 

All oppmerksomhet og snakk rundt ny teknologi gjør meg interessert i å undersøke kvalitativt 

hvordan dette forstås. Mange profeter er svært konkrete når de spår om hvilke bransjer og 

arbeidsoppgaver de tror kan bli automatiserte – og det kommer som nevnt angivelig til å 

gjelde nesten alle – men for avgrensningens skyld har jeg valgt å se på eiendomsmeglere. Er 

de enige i dommedagsprofetene, eller har de andre tanker om hvordan ny teknologi vil 

påvirke deres bransje? Vil en eventuell optimisme være begrunnet? I det neste kapittelet vil 

jeg redegjøre nærmere for valget av eiendomsmeglere, samt presentere avhandlingens 

problemstilling og struktur.  
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2 Om valg av bransje og problemstilling 
 

Én årsak til at eiendomsmeglere ble valgt er medieoppslag som tar for seg hvordan ny 

teknologi kan utfordre akkurat dem på fundamentalt vis (se f.eks. Aftenposten 2016d, 2016e; 

NRK 2017). I tillegg viser en rapport initiert av Kunnskapsdepartementet at det er en 68 

prosent sannsynlighet for at eiendomsmeglere og -forvaltere kan erstattes av ny teknologi og 

automatiseres de neste tiårene (Pajarinen et al. 2015:40). Hvorvidt disse påstandene er sanne 

er ikke relevant i denne sammenhengen; jeg er her interessert i å undersøke hvordan profetier 

som sirkulerer påvirker eiendomsmeglere, og hvilke spådommer de selv har.   

 

Valget av eiendomsmeglere handlet også om at jeg ønsket å se på en bransje der det ikke 

hadde skjedd radikale teknologiske endringer enda, men heller en profesjon der man hadde 

bevissthet rundt profetier om endring. Dermed utelukket det bransjer som allerede har 

opplevd større omveltninger, eksempelvis mediene (nedgang i papiropplag og 

annonseinntekter), bank (økt selvbetjening), og til dels taxi (tjenester som Uber) og hoteller 

og overnattingssteder (tjenester som Airbnb). Blant disse yrkesgruppene har en norsk studie 

sett på hvordan mediebransjen har respondert på de fundamentale endringene de har opplevd 

de siste årene, og hvilke strategier de har valgt i møte med dem (Rørvik & Nesheim 2010). 

Her har altså forskerne gått inn i en bransje som allerede merker konsekvensene av 

disrupsjon, og dermed er tiden for kun profetier og prediksjon i stor grad passert. Denne 

utfordringen opplever jeg som kvalitativt annerledes enn hos bransjer som kun blir utsatt for 

spådommer om radikal endring, og jeg har altså vært interessert i å undersøke hvordan det er 

å jobbe innenfor sistnevnte kontekst. 

 

En annen årsak til at akkurat eiendomsmeglere ble valgt, handler om graden av bevissthet 

rundt denne problemstillingen i både bransjen og den allmenne offentligheten. Som nevnt 

over har meglerne figurert i flere avisartikler om ny teknologi og fremtidens arbeidsliv. Og 

selv om rapporten som spår 68 prosent sannsynlighet for automatisering av meglernes 

oppgaver også mener at for eksempel kokker har 73 prosent sannsynlighet for samme utfall 

(Pajarinen et al. 2015:41), er det etter min oppfatning mindre bevissthet rundt sistnevnte yrke 

i den allmenne offentligheten. Innovasjon i restaurantbransjen har kanskje så langt handlet 

om nye tjenester som driver leveranse av mat for flere aktører (f.eks. Foodora og Uber Eats). 

Dette er dermed ikke noe som griper inn i selve matproduksjonen, og er i større grad inter-
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organisasjonelt. I tillegg ser man økt bruk av selvbetjeningsløsninger for bestilling av mat, 

spesielt i hurtigmatkjedene (se f.eks. P4 2016). Oppmerksomhet rundt spådommer om eller 

konkrete tiltak som peker i retning av automatisering av selve kokkeyrket, er det riktignok 

mindre av.2  

 

Én grunn til at akkurat eiendomsmeglere har fått mer oppmerksomhet, kan være deres 

likhetstrekk med banknæringen i form av å være en uavhengig tredjepart i transaksjoner. 

Spesielt i møte med den såkalte blockchain-teknologien har det versert ulike profetier om at 

”(...) banker, børser og eiendomsmeglere” kan bli overflødige (NRK 2017). Deler av 

meglerbransjen har også selv vært opptatt av å fremme bruk av ny teknologi, spesielt 

innovative annonseringsløsninger (se f.eks. Dagens Næringsliv 2016; DNB 2016). Denne 

proaktive innsatsen har muligens gjort dem mer synlig i offentligheten.  

 

For å bekrefte en bevissthet rundt denne problemstillingen i eiendomsmeglerbransjen, har jeg 

også foretatt en overflatisk undersøkelse av nyhetsartikler og hva som har vært tema på ulike 

arrangementer i regi av bransjeforbundene Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) og 

Eiendom Norge. I NEF (2017a) sin nyhetstjeneste for meglere har det i perioden februar 2016 

- februar 2017 blitt publisert minst 22 av totalt 131 artikler (17 prosent) som mer eller mindre 

direkte tar for seg hvordan ny teknologi påvirker eller vil påvirke eiendomsmeglerbransjen. 

Forbundet har blant annet lansert sitt eget eiendomsmeglerteknologikart som viser ulike 

innovasjonstrender i bransjen, og som de lover å oppdatere løpende (NEF 2016a). I tillegg 

har det vært stor oppmerksomhet rundt selge-selv-tjenester som Propr (se f.eks. NEF 2017b), 

og administrerende direktør i NEF trekker i sin oppsummering av 2016 frem ny teknologi 

som et viktig fokusområde for forbundet (NEF 2016b). NEF har endelig også satt ned et 

innovasjonsutvalg som har til formål å undersøke hvordan ny teknologi kan utnyttes i 

bransjen (NEF 2016c).  

 

																																																								
2 Ett unntak er IBMs supercomputer Watsons forsøk på å sette sammen retter og oppskrifter 
ved hjelp av kunstig intelligens (IBM 2017). Man trenger likevel noen som står for den 
fysiske matlagingen, og her har det blant annet kommet en robot til hamburgersteking i 
fastfoodrestauranter (TNW 2017). Dette påvirker dermed et foreløpig begrenset segment av 
restaurantbransjen.  
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Hos Eiendom Norge kan minst 10 av totalt 147 artikler3 (6,8 prosent) i perioden februar 2016 

- februar 2017 sies å omhandle ny teknologi i bransjen. De har også en årlig ”Eiendom Norge 

konferanse”, hvor de både i 2016 og 2017 har viet relativt stor plass til dette temaet (Eiendom 

Norge 2016b, 2017b). Oppsummert eksisterer det en bevissthet rundt disse 

problemstillingene i bransjen, og det finnes ulike fremtidsbilder satt frem av ulike aktører på 

feltet. Dette er riktignok i stor grad personer i topposisjoner eller personer som jobber med 

mer langsiktige strategier. Mitt ønske i denne oppgaven er derfor å undersøke hva meglere på 

operativt nivå tenker om bransjens fremtid i møte med ny teknologi.  

	
2.1 Problemstilling 
Med dette bakteppet har jeg utarbeidet følgende problemstilling:  

 

Hvilke fortellinger skaper eiendomsmeglerne selv i møte med ny teknologi?  

  

Jeg har valgt å bruke fortellinger som inngang til å få grep om eiendomsmeglernes egne 

profetier. Jeg vil redegjøre nærmere for dette valget i teorikapittelet (4.2), men helt kort er 

dette gjort for å la meglerne fortelle fritt uten å nødvendigvis måtte henvise til statistisk 

probabilitet eller andre mer tekniske analyser. Fortellinger er gjerne noe mennesker griper til 

for å gi mening og forståelse til verden vi lever i – og kan også brukes for å få innsikt i 

menneskers tanker om fremtiden.  

 

2.2 Innhold og struktur 
Oppgaven er videre delt inn i fem kapittel (kapittel 3-7). I kapittel 3 vil jeg redegjøre for 

hvilke metodiske refleksjoner jeg har foretatt i arbeidet med denne avhandlingen. Videre vil 

kapittel 4 ta for seg oppgavens teoretiske grunnlag, med spesiell vekt på et forskningsfelt kalt 

Future-oriented Technology Analysis; inspirasjonen jeg har hentet fra teorier om relasjonen 

mellom teknologi og samfunn; samt teorier om fortellinger, situasjonsdefinisjoner og 

organisasjonsfelt.  

 

																																																								
3 Dette inkluderer alle kategorier under ”Aktuelt”-siden hos Eiendom Norge (2017a), 
herunder også månedlige pressemeldinger om boligmarkedets tilstand. Sistnevnte utgjør en 
betydelig andel av artiklene. 
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Kapittel 5 er viet til selve analysen, og her vil jeg først gi en kort introduksjon med overblikk 

over mine funn. Dette inkluderer en konsentrert oppsummering av tre hovedfortellinger som 

er identifisert ut fra datamaterialet. Disse tre fortellingene med tilhørende underfortellinger 

vil deretter bli presentert og analysert for seg.  

 

I kapittel seks vil jeg som en konklusjon drøfte hvorvidt meglernes relative optimisme blir 

begrunnet gjennom deres fortellinger. Over- eller undervurderer meglerne hvordan ulike 

faktorer vil påvirke sjansene for at eiendomsmegling består som profesjon? I oppgavens siste 

kapittel ønsker jeg å løfte blikket og drøfte om fortellinger som analyseredskap kan benyttes 

av aktører i arbeidslivet mer generelt, og identifisere spørsmål som hadde vært interessante å 

undersøke i videre forskning.  

	
2.3 Begrepsavklaring 
Før jeg går videre til metodekapittelet vil jeg kort avklare bruken av begrepene ”narrativ” og 

”fortelling”, ettersom de vil være helt sentrale i denne avhandlingen. Narrativ-begrepet viser 

her til en mer overordnet teori- og metodetradisjon som jeg vil redegjøre for i teorikapittelet 

(4.2). ”Fortelling” vil brukes analytisk for å snakke om konkrete fortellinger – eksempelvis 

meglernes fortellinger om bransjens fremtid – og vil også defineres nærmere i teoridelen.    
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3 Metode 
 

I denne avhandlingen har jeg vært opptatt av å få frem eiendomsmeglernes meninger og 

holdninger knyttet til profetier om den teknologiske utviklingen i deres egen bransje. Selv om 

en kvantitativ tilnærming ble vurdert med formål om å få flere respondenter og dermed større 

generaliserbarhet, endte jeg med et kvalitativt design av primært to årsaker: (1) Kvalitative 

intervjuer gir et rikere datatilfang hva gjelder informantens egne meninger og tanker, (2) samt 

at de ga meg mulighet til å ha en induktiv tilnærming, der jeg stilte åpne spørsmål og la lite 

føringer på informantens svarmuligheter (Thagaard 2009:87-9). Med hensyn til sistnevnte, 

var det i tråd med problemstillingen viktig for meg å få frem hvilke profetier aktørene selv 

hadde om bransjens fremtid i møte med ny teknologi. 

 

3.1 Utvalg og tilgang til informanter 
I arbeidet med utvalgskriterier var en av de første avgrensningene å finne eiendomsmeglere i 

Oslo som rettet seg mot salg av boliger på privatmarkedet. Den geografiske komponenten 

omhandlet både praktiske hensyn med tanke på reiseavstand for min del, samt at jeg ikke 

kunne kontrollere for om lokasjon var en viktig variabel med så få intervjuer. I tillegg blir 

ofte boligmarkedet i Oslo regnet som relativt særegent med tanke på prisutvikling og hvor 

raskt boliger selges (se f.eks. E24 2016a), noe som også kan ha konsekvenser for meglernes 

egne fremtidsbilder. Dette er ikke et fokus i forskningsspørsmålene, men har vært en 

vurdering med tanke på å ha så god kontroll på bakgrunnsvariabler som mulig (Ringdal 

2013:231).  

 

Når det gjelder den neste delen av denne avgrensningen, salg av boliger på privatmarkedet, 

ønsket jeg for det første å kun se på salg, og ikke utleie. Bakgrunnen for dette er at boligsalg 

er en mye større prosess, og at bruk av megler ved utleie er mindre utbredt enn ved salg av 

bolig (se f.eks. Hegnar 2014). Privatmarkedet ble valgt, ettersom det er det som får mest 

oppmerksomhet i massemediene. 4  Videre brukte jeg sammenligningstjenesten 

Eiendomsmegler.no (2017) for å få oversikt over de fleste aktørene i Oslo. Jeg gjorde også 

nettsøk med søkeordene ”eiendomsmegler Oslo” for å kvalitetssikre listen hos 

																																																								
4	Eksemplifisert	ved	de	artiklene	jeg	henviste	til	i	kapittel	2.	
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Eiendomsmegler.no. Jeg ønsket å finne eiendomsmeglerfirma av en viss størrelse og 

utbredelse, og søkte dermed etter kjeder med flere enn ett lokalkontor.  

 

Jeg identifiserte totalt 15 kjeder5 som innfridde kriteriene over. Jeg gjennomgikk deretter 

nettsidene til de ulike kjedene for å se hvordan de kommuniserte sin kompetanse og solgte 

sine tjenester. Da ble jeg oppmerksom på en faktor som kunne være relevant her; det var bare 

noen av meglerkjedene som aktivt fremmet bruk av ny teknologi i sin egen markedsføring. 

Dette omhandlet spesielt annonseteknologi, men også løsninger som budgivning i app, 

lynvurdering av bolig gjennom app, etc.6 Jeg vurderte da først å kjøre et komparativt design 

med to grupper: (1) De som aktivt fremmet bruk av ny teknologi og (2) de som ikke aktivt 

fremmet bruk av ny teknologi. Av hensyn til denne oppgavens omfang slo jeg dette fra meg, 

ettersom jeg ikke hadde kapasitet til å samle inn tilstrekkelig data for å belyse dette på en 

helhetlig måte. Jeg valgte istedenfor å bruke denne inndelingen som grunnlag for en 

kvoteutvelging der jeg plukket ut informanter fra én kjede fra hver kategori for å få spredning 

i utvalget (Thagaard 2009:57-8).  

 

Én hypotese var at aktører som aktivt fremmet bruk av ny teknologi i sin markedsføring 

kunne ha et litt annet forhold til den teknologiske utviklingen generelt i bransjen, 

sammenlignet med dem som ikke aktivt fremmet bruk av ny teknologi. Dette er riktignok en 

variasjon mine data ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å bekrefte eller avkrefte (Thagaard 

2009:58), og er derfor ikke et fokus i intervjuspørsmålene. Som jeg vil redegjøre nærmere for 

i teoridelen (4.1.1), valgte jeg å intervjue fire ansatte på ett lokalkontor i hver kjede, altså til 

sammen åtte informanter. Dette antallet kom jeg frem til i samråd med veileder, samt at jeg 

vurderte datamaterialet som tilstrekkelig rikt etter disse intervjuene. Som Tian Sørhaug 

(1996:36) skriver, må man i kvalitative forskningsopplegg løpende vurdere når man kan ”snu 

spaden” og si seg fornøyd med det man har samlet inn.  

 

For å få tilgang til informanter benyttet jeg meg av mitt eget nettverk, og brukte tjenesten 

LinkedIn for å søke meg frem til hvilke av mine forbindelser som kjente eiendomsmeglere. 

Jeg utarbeidet dernest et informasjonsskriv på to sider der jeg kort redegjorde for oppgavens 

formål og hvilken deltakelse jeg ønsket fra informanter, og tok kontakt med relevante 

																																																								
5 Det er mulig det finnes flere, men jeg opplevde at disse 15 ga meg en tilstrekkelig 
utvalgsramme. 
6 Jeg velger å ikke referere til noen konkrete aktører eller tjenester her av anonymitetshensyn.  
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LinkedIn-forbindelser.7 De spurte så potensielle informanter om de kunne være interessert i 

deltakelse, og om jeg kunne ta kontakt med dem direkte. Denne måten å få tilgang til 

informanter på ligner kanskje mest på den såkalte snøballmetoden (Thagaard 2009:56), og 

det var flere kontaktforsøk som ikke førte noen vei. Jeg oppnådde riktignok fire informanter 

fra hver av de to kategoriene skissert i kvoteutvelgingen over, og har i oppgaven valgt å gi 

dem alias som illustrert i tabell 1. Av anonymitetshensyn har jeg i tabellen delt inn i to 

alderskategorier med ulike intervall. Ettersom jeg har så få informanter, vil spesielt de eldste 

kunne bli identifiserbare dersom jeg bruker mindre intervaller. Jeg har av samme grunn 

inkludert ansiennitet i form av mer eller mindre enn 5 år. Med hensyn til anonymisering ser 

jeg ikke muligheter for å ta med ytterligere bakgrunnsvariabler. 

 

Alias Alder Ansiennitet 
Emil 31-70 >5 år  

Trine 20-30 <5 år 

Jacob 31-70 <5 år 

Petter 20-30 >5 år 

Oskar 31-70 >5 år 

Mette 20-30 >5 år 

Morten 20-30 <5 år 

Lars 31-70 >5 år 
               Tabell 1: Informantenes alias, alder og ansiennitet 

 

3.2 Intervjuene 
Teorier om betydningen av kulturelle fortellinger om fremtiden og hvordan de oppfattes og 

spres, har vært en inspirasjonskilde for intervjuspørsmålene. Ettersom jeg bruker en narrativ 

tilnærming har jeg ikke eksplisitte teoretiske antagelser, men har heller støttet meg på teorier 

som kan gi innsikt i hvilke mekanismer fortellinger utløser og understøttes av (Flyvbjerg 

2004:401). Siste del av intervjuguiden er også basert på koblingen mellom 

situasjonsdefinisjon og handling, altså hvordan aktørenes egen forståelse påvirker deres 

praksis.8 Spørsmålene er videre relativt induktive, og de tenderer mer mot å være utforskende 

																																																								
7 Innholdet i dette skrivet overlapper betydelig med informasjonsskrivet som ble presentert i 
intervjusituasjonen, se oppgavens 3.4 og vedlegg 1 for mer om dette. 
8	Mer om disse teoriene i teorikapittelet (4.3). 	
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og ber om tolkning heller enn å være hypotesetestende og kun be om informantenes 

beskrivelse (Kvale 1997:75).  

 

Selve intervjuguiden9 er utformet tematisk basert på teoriene beskrevet over. Spørsmålene har 

også en rekkefølge som etter intensjonen skal invitere til en dynamisk intervjusituasjon, der 

samtalen flyter lett, og spørsmålene er stilt på et språk som er lett forståelig (Kvale 1997:77). 

Intervjuguiden kan beskrives som halvstrukturert, og er ment å ha åpne spørsmål som 

inviterer informanten til å snakke fritt om temaene. Mulige oppfølgingsspørsmål er inkludert, 

men jeg vurderte underveis hvilke som ble relevante å stille (Kvale 1997:76-7).  

 

Noen av intervjuene ble relativt korte i varighet (20-30 minutter), men jeg opplevde likevel at 

jeg fikk mye data ved at samtalene var fokuserte (Tjora 2012:126). Meglere er travle, men 

ettersom oppgavens tema er lite sensitivt var det ikke behov for å bruke mye tid på å etablere 

tillit i intervjusituasjonen. De er i tillegg vant til å snakke om sin egen kompetanse i kraft av 

deres salgspregede yrke, så vi kunne for det meste gå ”rett på sak” med deres tanker om egen 

profesjonsfremtid. Jeg opplevde også at spørsmålene var riktig innrettet med tanke på å få 

frem informantenes profetier, som jeg senere kunne skape fortellinger av.  

 

Intervjuene ble transkribert, og jeg brukte programvaren NVivo for å kode dataene. Jeg skrev 

ned potensielle koder underveis i transkriberingen, og endte til slutt opp med en kodebok som 

samsvarte med sentrale temaer i undersøkelsen som helhet (Thagaard 2009:171). Kodene var 

både teoretisk og empirisk informerte, og jeg var også oppmerksom på implisitte data der 

kodeordene ikke ble nevnt eksplisitt.  

 

3.3 Generaliserbarhet 
Mitt mål med denne oppgaven er ikke å strengt kunne generalisere til eiendomsmeglere som 

populasjon, men heller si noe om mekanismene som preger forståelsen av profetier om ny 

teknologi (Gobo 2004:405). Studien har dermed ikke en direkte ekstern validitet, men stiller 

heller generelle spørsmål som også kan være relevante blant både eiendomsmeglere og andre 

bransjer: Hvordan snakkes ny teknologi om? Hvordan preger det arbeidstakernes 

arbeidshverdag og opplevd trygghet? Hvordan påvirker profetier strategiarbeidet? Gitt 

utgangspunktet om at inntoget av ny teknologi er noe som preger alle bransjer, vil mine funn 
																																																								
9	Se vedlegg 3 for guiden i sin helhet.	



	 12	

forhåpentligvis kunne gi innsikt utover eiendomsmeglerfeltet. Ettersom den metodiske og 

teoretiske tilnærmingen også baserer seg på teorier som er universelle (f.eks. teorier om 

fortellinger og situasjonsdefinisjoner), vil analysene i stor grad omhandle fenomener som er 

generelle i sin struktur, men spesifikke i sine empiriske beskrivelser. Konkret hvordan ny 

teknologi vil påvirke eiendomsmeglerbransjen er unikt, men det faktum at det er noe aktørene 

må forholde seg til er (angivelig) tilnærmet universelt for arbeidslivet i dag. Jeg vil i 

avhandlingens siste kapittel drøfte oppgavens eksterne validitet i lys av analysens funn.  

 

Valg av eiendomsmeglere kan kanskje oppfylle noen av kriteriene for det Flyvbjerg 

(2004:44-5) kaller et paradigmatisk case. Dette er ikke for å antyde at min masteroppgave 

skal være grunnlaget for en egen skole eller forskningsfelt, men heller at caset er en form for 

prototype på hva som, ifølge teknologiprofetene, preger og vil prege arbeidslivet som helhet. 

Den relativt originale metodiske tilnærmingen med å intervjue aktører på operativt nivå om 

dette temaet10 bidrar også til at oppgaven kan være et eksempel på hvordan ansatte på dette 

nivået forholder seg til de angivelig omfattende endringene i egen bransje.  

 

3.4 Etiske betraktninger 
Denne studien er innmeldt til og godkjent av Norsk senter for forskningsdata, NSD.11  Alle 

informanter fikk før intervjuet startet informasjon om at deltakelse i prosjektet var frivillig, 

og at man kunne trekke seg når som helst uten at dette fikk konsekvenser overfor 

arbeidsgiver. Samtlige ble også informert om at alle personopplysninger ville bli behandlet 

strengt konfidensielt, og at kun jeg ville ha tilgang til rådata. Samtykke ble erklært ved 

deltakelse.12 

 

Jeg drøftet på forhånd hvorvidt jeg skulle inkludere navn på meglerkjeden informantene var 

ansatt i, men unnlate å oppgi hvilket lokalkontor de jobbet på. Formålet med dette ville vært å 

i større grad kunne fremheve forskjeller mellom de to kategoriene i kvoteutvelgingen. Jeg 

gikk imidlertid bort fra dette da jeg ikke så hvordan åpenhet om kjedenavn ville ha hevet 

analysen i nevneverdig grad. Hensyn til personvern ble dermed prioritert, ettersom dette bør 

være hovedprinsippet med mindre det er strengt nødvendig eller uunngåelig å oppgi 
																																																								
10	Jeg	diskuterer	i	teorikapittelet	(4.1.1)	nærmere	om hvorfor dette grepet kan ses som 
relativt originalt i lys av tidligere forskning.	
11	Se	vedlegg	2	for	NSDs	godkjennelse	av	prosjektet.		
12	Se vedlegg 1 for informasjonsskrivet i sin helhet.	
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organisasjonen man studerer (Thagaard 2009:224). Eventuelle proprietære tjenester 

informantene nevnte er derfor også anonymisert. Samlet vil disse grepene redusere sjansen 

for at også personer innenfor samme organisasjon og nettverk vil kunne identifiserte 

informantene (Thagaard 2009:225).  

	
Etter å ha gjennomgått mitt metodiske grunnlag, vil jeg nå gå videre avhandlingens teoretiske 

bakteppe og inspirasjon.  
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4 Teori 
 

Hovedspørsmålet i denne oppgaven er hvilke profetier eiendomsmeglere selv har om hvordan 

ny teknologi kan påvirke deres bransje. De mest sentrale teoriene for fremtidsforståelsen blir 

de som inngår i sekkebetegnelsen Future-oriented Technology Analysis (FTA). Dette er også 

det forskningsfeltet jeg i stor grad lener meg på, så jeg vil kort redegjøre for tidligere 

forskning der. En annen teoretisk inspirasjonskilde har vært perspektiver som beskriver den 

gjensidige relasjonen mellom teknologi og samfunn. Teorier knyttet til fortellinger vil ses i 

forlengelse av FTA, samt utvides ved å introdusere analyseverktøy fra den narrative 

tradisjonen.  

 

Når man skal snakke om fremtiden, innebærer det også å få grep om hvordan aktører forstår 

den situasjonen de er i nå, og hvordan de ser for seg at nåtiden påvirker fremtiden. Denne 

nåtidsforståelsen vil jeg søke å belyse gjennom situasjonsdefinisjoner. Herunder er det også 

relevant å trekke frem koblingen mellom situasjonsdefinisjon og handling. Til slutt skal jeg 

redegjøre for begrepet organisasjonsfelt, og hvordan dette vil bli brukt i analysen.  

 

4.1 Future-oriented Technology Analysis (FTA) & 

teknologi og samfunn 
FTA er et begrep som omfatter flere underkategorier, blant dem ”technology foresight, 

forecasting, intelligence, roadmapping, assessment and modelling” (Georghiou & Cassingena 

Harper 2013:468, min utheving). Noen argumenterer også for at scenarioanalyse er et nyttig 

verktøy i denne teoritradisjonen, om enn med litt ulike definisjoner av scenariobegrepet (se 

f.eks. Rhisiart et al. 2016:251; Roper et al. 2011:174). Videre er også bruk av narrativer som 

analyseverktøy relativt utbredt (se f.eks. Burnam-Fink 2015:48; De Smedt et al. 2013:432; 

Miller et al. 2015; Milojević & Inayatullah 2015).  
 

Historisk har FTA-tradisjonen gjennomgått flere generasjoner. Idealtypisk kan man si at det 

startet som en studie av teknologienes interne dynamikker, og senere videreutviklet seg til å 

inkludere markedsfaktorer; brukerperspektiver; hvordan organisasjoner selv har brukt slike 

verktøy for egne behov; og en ytterligere differensiert analyse av hvordan teknologi spiller 

inn i større sosiale og økonomiske utfordringer (ofte kalt grand challenges) (Cagnin & 
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Keenan 2008:3). Forskningsfeltet har også vært basert på noen bestemte prinsipper, blant 

dem at FTA skal være fremtidsorientert, bevisorientert, tverrfaglig, og basert på deltakelse 

(Cagnin & Keenan 2008:4). Kaivo-Oja (2016) mener at flere innenfor FTA-feltet nå jobber 

med å omsette deltakelsesprinsippet til praksis. Forskere har da vært interessert i mer 

komplekse systemanalyser, heriblant aktør-nettverk-analyser, og kvalitative metoder har også 

blitt anvendt i økende grad.  

 

4.1.1 FTA og ansattperspektivet 
FTA har tidligere sett mest på hvordan eksperter utvikler fremtidsscenarier. Senere studier 

har lagt vekt på aktører på mikronivå sin opplevelse og tanker om hvordan ny teknologi 

påvirker samfunnet. Jeg finner imidlertid få studier som ser på fremtidsbildene til ansatte på 

operativt nivå; informanter er heller på ledernivå eller konsentrert rundt personer som er 

direkte involvert i innovasjon (se f.eks. Hammoud & Nash 2014). Det er også gjort noen 

studier der man inkluderer borgere i forbindelse med prosjekter i regi av det offentlige (se 

f.eks. Miller et al. 2015), men dette blir heller ikke ansattperspektivet i en organisasjon. 

Derfor finner jeg det interessant å se på det operative nivået av organisasjoner. Ut fra norsk 

kontekst er også vår arbeidslivsmodell historisk kjennetegnet av en samarbeidsmodell der 

arbeidstakere ofte er involvert i store beslutninger som vil påvirke dem (se f.eks. Nergaard 

2014).  

 

Ruotsalainen et al. (2016:10) påpeker at ”the future is made by the decisions taken today”, og 

at hvem og hva som påvirker beslutninger i nåtid er derfor viktig med hensyn til hvordan 

fremtiden vil bli. Kunseler et al. (2015:1) mener også at å engasjere ulike stakeholdere kan 

løfte nivået på analysen, inkludere flere relevante perspektiver, og føre til at flere føler et 

sterkere eierskap til prosessen. Samlet kan det dermed være viktige grunner til å undersøke 

nettopp arbeidstakerperspektivet når det spås fundamentale endringer av hva lønnsarbeid vil 

være i fremtiden. 

 

4.1.2 Teknologi og samfunn 
I tillegg til FTA-perspektivet har jeg vært teoretisk inspirert av at teknologi og samfunn 

påvirker hverandre gjennom en gjensidig relasjon (se f.eks. Roderick 2016; Roper et al. 

2011). Sosial kontekst påvirker utvikling av ny teknologi, og hvilken teknologi som er 

tilgjengelig kan påvirke sosialt liv. Hvordan mennesker snakker om teknologi – hvilke 
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diskurser som etableres og trekkes på – har dermed mye å si for hvilken plass teknologien får 

i samfunnet, og hvordan den endelig vil påvirke livene våre. Nye teknologiske verktøy inntar 

ikke samfunnet som et ferdig produkt klar til å fylle en funksjon (Roderick 2016:27). Til 

syvende og sist er det vi mennesker som må utvikle teknologien og ta kontroll over dens 

påvirkning, noe Roderick (2016:32) eksemplifiserer ved å vise til Time Magazine’s Person of 

The Year i 2006: Da ble ”You”, altså vi mennesker, kåret fordi vi kontrollerer 

informasjonsalderen. Teknologiens endelige påvirkning er dermed alltid kontingent og 

flyktig, og vil ikke kunne forutses ved dens ”fødsel”. 

 

Stiavhengighet & selvrealisering og fremmedgjøring 

Det finnes en rekke aspekter ved sosialt liv som kan tenkes å påvirke teknologisk utvikling og 

adapsjon. I denne oppgaven vil fenomenet stiavhengighet være mest relevant for videre 

analyse og drøfting. Stiavhengighet brukes ofte for å betegne et utviklingstrekk mange 

institusjoner eller organisasjoner opplever: Etter hvert vil det vokse frem en struktur og 

kultur, som det blir vanskelig å endre radikalt (Christensen et al. 2009:62). Stimetaforen er 

ment å vise til at jo flere (vei)valg en organisasjon eller stat tar, jo mer bundet blir man til den 

stien man velger å følge. Og hvilken sti man befinner seg på vil også påvirke 

handlingsrommet i møte med eksempelvis ny teknologi; hva og hvordan noe vil passe inn i 

en organisasjon eller stat vil avhenge av den etablerte strukturen og kulturen. Det som er 

riktig for én organisasjonen er ikke nødvendigvis rett for en annen.  

 

Stiavhengighet kan altså påvirke teknologiutvikling, men som nevnt er relasjonen mellom 

teknologi og samfunn gjensidig. I innledningen refererte jeg til Marx’ tese om teknologier 

som determinerende for samfunnsstrukturen, og i forlengelsen av denne ligger hans teorier 

om selvrealisering og fremmedgjøring. Marx var svært opptatt av hvordan ny teknologi 

endret arbeidsforholdene for de ansatte, og predikerte blant annet at et samfunn med høyt 

teknologisk nivå dannet et bedre grunnlag for oppnåelse av selvrealisering enn et samfunn 

med lavt eller middels høyt teknologisk nivå (Hughes et al. 2003:58). 

 

Ifølge Jon Elster (1988:56) kan Marx’ utgave av selvrealisering defineres som ”den frie og 

fullstendige utfoldelse av enkeltmenneskets evner og krefter”. For Marx er rutinepreget 

samlebåndsproduksjon i fabrikken den optimale kilden til fremmedgjøring, en tilstand hvor 

arbeideren mangler en følelse av mening og nettopp selvrealisering (Elster 1988:53-4). Et 

spørsmål er derfor om den nye teknologien nå vil føre til flere arbeidsoppgaver som ligner 
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samlebåndproduksjon, eller om de nye verktøyene vil frigjøre tid til å løse mer utfordrende 

oppgaver. 

 

I senere forskning på teknologi og arbeidsliv er også fremmedgjøring og selvrealisering to 

fortellinger som dominerer når man skal forklare konsekvenser av ny teknologi for 

arbeidstakerne. I fremmedgjøringsfortellingen bruker ledelsen teknologi til å standardisere 

arbeidsoppgavene, og gjerne dele opp arbeidet slik at oppgavene blir svært repetitive. I 

selvrealiseringsfortellingen fører derimot automatisering av rutinearbeidet til økt profesjonelt 

skjønn og arbeidstakers autonomi, og dette er tenkt å lede til økt tilfredshet og selvrealisering 

(Zetka 2013). Et lønnsarbeid kan nok aldri tilby selvrealisering i den grad Marx så for seg, 

men det kan være nyttig å plassere disse begrepene på et kontinuum heller enn å anse dem 

som en dikotomi. 

 

4.1.3 Teknologisk determinisme og fremskritt 
Selv om kontekst påvirker adopsjonen av ny teknologi, preger teknologisk determinisme ofte 

fortellingen om disse nye verktøyene (Roderick 2016:138). Metaforen om et tog som 

kommer i rasende fart og destruerer, eller disrupts, alt og alle som ikke velger å hoppe på, er 

velkjent. Profetiene som sirkulerer kan i tillegg ofte knyttes til en meta-fortelling om 

kontinuerlig fremskritt, der mennesket til enhver tid streber for å forbedre eksisterende 

levevilkår (Roderick 2016:93-4). Fremskritt i form av teknologisk innovasjon blir dermed 

fremstilt som en lineær prosess som er både uunngåelig og iboende positiv og god: Store 

Menn finner opp geniale verktøy som vil øke menneskets kontroll over naturen. Denne 

fortellingen overser imidlertid den gjensidige relasjonen mellom teknologi og samfunn, og 

hvordan teknologienes potensielle bruksområder er kontingente og ikke determinert 

(Roderick 2016:115). 

 

Å få innsikt i hvordan eiendomsmeglere snakker om ny teknologi i sin bransje blir derfor 

viktig for å forstå hvilken påvirkning disse nye verktøyene kan få. Der Roderick ser på 

diskurser om teknologi og samfunn, vil jeg bruke fortellinger for å undersøke disse 

mekanismene. Disse analyseverktøyene henger gjerne tett sammen, og perspektivene fra 

Roderick kan dermed sies å være anvendbare for meg her. Men jeg vil selvsagt ikke oppnå en 

full forståelse for sammenhengen mellom sosialt liv og teknologi, og som Roper et al. 

(2011:24) påpeker, er dette svært vanskelig å få til: ”Technological activity and the larger 
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societal context of which it is a part interact through a complex and only partially understood 

system of relationships.” Jeg vil ved hjelp av organisasjonsfeltperspektivet, som blir redegjort 

for senere, forsøke å utforske noen av disse relasjonene, og dermed åpne opp for at også 

aktører utenfor bransjen påvirker utviklingen. Men først vil jeg beskrive min bruk av 

fortellinger, herunder også koblingen mellom FTA og fortellinger.  

 

4.2 Fortellinger 
FTA-tradisjonen inneholder et relativt rikt tilfang av metoder og mulige tilnærminger, og jeg 

har altså valgt å legge mest vekt på det narrative aspektet ved fremtidsscenarier. Som Roper 

et al. (2011:178) skriver: ”The narratives, in many ways, are the most characteristic feature of 

scenario analysis.” Narrativer, eller fortellinger, blir dermed et verktøy som bidrar til å spre 

profetiene. Fortellingenes nytte i en slik sammenheng skyldes kanskje at mennesket ofte 

tenker i fortellinger (Weick i De Smedt et al. 2013:437).  

 

For å vise hvordan vi tenker på denne måten, knytter Weick (2008:2) fortellinger opp mot 

sensemaking-begrepet, som han definerer slik: ”Sensemaking [is] the ongoing retrospective 

development of plausible images that rationalize what people are doing.” Weick peker her på 

en prosess der mennesket kontinuerlig forsøker å gi mening til ens egne og andres handlinger, 

og det som foregår rundt en. Gjennom en (arbeids)dag blir man utsatt for et utall 

sanseinntrykk, og mennesket har ikke kognitiv kapasitet til å håndtere alle disse. Vi har også 

en begrenset persepsjonsevne, og vil dermed heller ikke få med oss alt som skjer – ikke en 

gang alt som foregår rett foran oss. Sensemaking blir verktøyet man bruker for å skape sin 

egen forståelse av situasjonen, og gjøre opp en mening av sin egen plass og forhold til det 

som foregår. Denne forståelsen er ikke nødvendigvis objektivt sann, men det er heller ikke 

poenget med denne prosessen: ”Sensemaking is not focused on the question, ’What's the 

answer?’ but rather on the question, ’What's the story?’” (Weick 2008:3). Mennesket bruker 

altså fortellinger for å forstå situasjoner vi befinner oss i. 
 

Gottschall (2012) er en annen forfatter som påpeker menneskets utstrakte bruk av 

fortellinger, og går så langt som å kalle mennesket ”the storytelling animal”. Han har også 

gitt ut bok ved samme navn. I det hele tatt oppfattes fortellinger som et universelt fenomen 

mennesker ofte drar nytte av for å forstå verden de lever i (Flyvbjerg 2004:401; Polkinghorne 

1988:11; Rafoss 2015:24). Å bruke fortellinger gir også folk mulighet til å se sammenhenger 
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mellom sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske faktorer (Miller et al. 2015:67). I det 

hele tatt gir man mennesker muligheten til å selv sette ord på hva de tenker rundt disse 

spørsmålene, og åpner dermed samtalen om potensielt samfunnsomveltende temaer for flere 

enn eksperter som behersker et bestemt fagspråk.  

 

Endelig har fortellinger også stor plass i den offentlige samtalen, og ”moderne massemedier 

skaper og formidler fortellinger” (Berkaak & Frønes 2005:123). Ettersom jeg blant annet er 

opptatt av hvordan eiendomsmeglere forholder seg til profetier som sirkulerer, er den 

narrative strukturen som preger framtidsscenarioene et nyttig holdepunkt for meg i denne 

oppgaven. Jeg er også ute etter hvordan eiendomsmeglere snakker om sin egen fremtid, og 

dermed hvilke fortellinger de selv skaper.  

 

4.2.1 Definisjon av fortelling som begrep 
Begrepet fortelling har riktignok flere betydninger i den akademiske litteraturen, og jeg har 

her valgt å bruke Tore Rafoss (2015:24) sin definisjon: ”En fortelling er en representasjon av 

karakterer som handler i tid” (uthevinger i original). Sentrale elementer av denne 

definisjonen er her uthevet, og jeg vil helt kort gjennomgå disse delene. Først er det faktum at 

en fortelling ikke er virkeligheten per se, men en konstruert representasjon av den (Rafoss 

2015:27). En fortelling er derfor heller ikke objektivt sann eller usann, noe som henger tett 

sammen med sensemaking-begrepet som ble beskrevet ovenfor. Videre består fortellinger 

alltid av én eller flere karakterer som handler i tid. En fortelling må dermed alltid ha et 

subjekt som aktivt ufører handlinger i en temporal dimensjon. Et eksempel relevant i denne 

oppgaven kan være ”eiendomsmeglere som handler i nåtid og fremtid”. Deres fortellinger blir 

dermed representasjoner av det de anser som virkeligheten for eiendomsmegleren i nåtid og 

fremtid.  

 

4.2.2 Aktantmodellen som analyseverktøy 
Som nevnt kan fortellinger anses som en del av narrativ teori, og innenfor denne tradisjonen 

blir ofte Greimas’ aktantmodell brukt for å vise hvordan ulike karakterer – eller aktanter som 

han kaller dem – handler og hvordan det påvirker et subjekts evne til å oppnå et bestemt 

objekt i en fortelling (Gripsrud 2011:206). Begrepet objekt brukes dermed her for å angi hva 

subjektenes endelige mål med sitt prosjekt er. Figur 1 viser hvordan modellen blir en 

skjematisk fremstilling av handlingens karakterer og hvilken rolle de spiller i fortellingen. De 
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samme aktantene kan opptre i flere roller, og modellen evner dermed også å fange (deler av) 

kompleksiteten som ofte eksisterer i en fortelling, samtidig som den på et forenklet vis gir en 

god oversikt over fortellingen som helhet (Gripsrud 2011:207).  

 

 

 
 

Det er tre ulike akser i modellen, og i midten ligger prosjektaksen som illustrerer at en 

fortelling består av et subjekt som har et prosjekt eller mål om å oppnå noe, her altså kalt et 

objekt. For å beskrive hvordan subjektets oppnåelse av objektet kan være preget av konflikt 

og utfordringer, introduserer Greimas konfliktaksen med aktanter som er hjelpere og/eller 

motstandere til subjektets objektoppnåelse. Endelig vil kommunikasjonsaksen illustrere at 

selve objektet har avsendere og mottakere, altså noen eller noe som gir objektet til en eller 

flere mottakere (Gripsrud 2011:206). I analysen vil jeg fylle inn konkrete aktanter – 

eksempelvis meglerne selv, ny teknologi og kunder – i de ulike aksene, basert på meglernes 

fortellinger.  

 

4.2.3 Story og plott 
I narrativ teori fremhever man gjerne at en fortelling består av en story og et plott. Disse 

begrepene defineres gjerne på ulike måter av ulike forfattere, så jeg har valgt å følge 

Polkinghorne (1988) sin forståelse. Storyen er det som faktisk skjer i fortellingen, altså selve 

handlingen. Plottet er hvordan storyen blir presentert for leseren, og da spesielt i hvilken 

rekkefølge den er satt sammen. I Polkinghorne (1988:18-9) sitt perspektiv kan man kanskje 

kalle plottet den kronologiske organiseringen av storyen, noe som blant annet illustrerer 

Figur 1: Aktantmodellen 
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hvilke antagelser fortelleren har om årsakssammenhenger i fortellingen, og dermed hvilke 

faktorer man mener påvirker det endelige utfallet av storyen. I en overordnet fortelling om 

hvordan teknologi påvirker en bransje, kan plottet eksempelvis avdekke hva aktørene mener 

påvirker utviklingen, hvor de ulike faktorene kommer inn i storyen, og hvilke roller 

karakterene spiller. Enkelthendelser blir dermed satt i en større kronologisk sammenheng 

som samlet utgjør hendelsesforløpet i fortellingen.  
 

For å utvide innsikten i hvordan mennesker forstår verden i både nåtid og fremtid vil jeg 

videre trekke på situasjonsdefinisjonsperspektivet. Dette tas også inn for å i større grad belyse 

relasjonen mellom hvordan mennesker oppfatter en situasjon og hvilke handlingsvalg de tar. 

Som nevnt over skapes fremtiden av beslutninger vi tar i dag. 
 

4.3 Situasjonsdefinisjon og handling 
Keith Grint (2005) har studert hvordan lederes situasjonsdefinisjon har en sterk innvirkning 

på hvordan de reagerer på en hendelse og handler som en konsekvens av den. Grint 

undersøkte spesielt hvorvidt ledere forsto en hendelse som et problem, og eventuelt hvor 

alvorlig de oppfattet dette problemet. Defineres et problem som for eksempel ”critical”, 

krever det som regel en sterk motreaksjon og en lederstil som ligner en kommandør i militær 

forstand. Ledernes handlinger er dermed ikke basert på objektive vurderinger av en situasjon, 

men heller hvordan den forstås av dem selv: ”(...) [L]eadership involves the social 

construction of the context that both legitimates a particular form of action and constitutes the 

world in the process” (Grint 2005:1470-1). Denne prosessen er selvsagt ikke forbeholdt 

ledere, og alle mennesker gjennomgår gjerne lignende resonnementer i møte med en situasjon 

man er usikker på hvordan å håndtere.  
 

Grint og fortellingsperspektivet diskutert over illustrerer det man kan kalle en 

sosialkonstruktivistisk tilnærming til koblingen mellom situasjonsforståelse og handling, og 

viser betydningen av å forstå hvordan aktørene selv oppfatter situasjoner de befinner seg i. 

Det er gjennom innsikt i aktørenes egen meningsdannelse at man som utenforstående bedre 

kan forstå motivene bak, og årsakene for deres handlinger. Dette kan sies å ligne det blant 

annet Anthony Giddens (i Mills et al. 2010) kaller samfunnsviteres bruk av 

dobbelhermeneutikk i forskningsprosjekter, som krever tolkning av aktørers handlinger og 

meninger. Dobbelhermeneutikk viser til en prosess der forskeren ut fra sin egen kontekst må 
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tolke forskningsobjektenes tolkninger, som stammer fra den konteksten de lever i. En 

parallell kan muligens også dras til Max Webers (1999:26) definisjon av hva sosiologi bør 

være: ”En vitenskap som fortolkende forstår sosial handling og dermed vil forklare dens 

forløp og virkninger ut fra dens årsaker.” 

 

4.3.1 Forståelser av fremtid fører til handlinger i nåtid 
Forskningsspørsmålet i denne oppgaven omhandler eiendomsmegleres forståelse av 

fremtiden. Der blant annet Grint viste hvordan lederes definisjon av en situasjon i nåtid førte 

til bestemte handlinger i fremtid, kan også forståelser av fremtiden føre til konkrete 

handlinger i nåtid (se f.eks. Guillo 2013:1). Som Rhisiart et al. (2016:2) sier det: 

”Conceptions of the future structure the decision-making processes of the present.” Hvilken 

fortelling om fremtiden man lytter til, kan dermed ha stor innvirkning på hvilke 

handlingsvalg man tar (Cagnin et al. 2013:380; Haegeman et al. 2013:391). I lys av den 

norske arbeidslivsmodellen preget av samarbeid presentert over, kan dette teoretiske poenget 

illustrere relevansen av å inkludere arbeidstakeres syn på fremtiden i en slik 

beslutningsprosess. 
 

Prosedyren der man skaper et bilde av fremtiden som man senere tar bestemte handlingsvalg 

ut fra, kan ha likhetstrekk med selvoppfyllende profetier; man forestiller seg en ønsket 

fremtid, og forsøker dermed å jobbe for at denne kan oppfylles (Cuhls 2016:3; Weick 

2008:5). Men ens egne handlinger som følge av en profeti er selvsagt ikke tilstrekkelig for at 

den skal oppfylles. Organisasjonsfeltsperspektivet som jeg avslutningsvis i dette kapittelet 

skal redegjøre for, kan illustrere deler av kompleksiteten i hvordan ulike handlinger 

samvirker og produserer resultater man kanskje ikke anser som ønskverdige. 
 

Oppsummert blir dermed disse teoretiske poengene viktige for å illustrere hvordan 

eiendomsmeglernes forståelse av fenomenet ”ny teknologi” påvirker hvordan de møter og 

responderer på det. Å få innsikt i deres fortellinger om ny teknologi i bransjen, er én vei inn 

til å forstå deres meningsdannelse, og dermed (noen av) deres årsaker til konkrete handlinger 

de både har gjennomført og tror de kommer til å gjennomføre. Man får riktignok ikke direkte 

tilgang til informantenes meninger, men en representasjon av dem gjennom deres fortellinger 

(Vedeler 2014:20). Videre vil jeg gjennom organisasjonsfeltperspektivet se hvordan aktører 

utenfor meglernes organisasjoner kan påvirke den teknologiske utviklingen i bransjen. 
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4.4 Organisasjonsfelt  
Teorier om organisasjonsfelt antar at organisasjoner er åpne systemer som påvirkes av 

eksterne faktorer (Scott 2014).13 I tråd med refleksjonene rundt teknologi og samfunn over, er 

dermed eiendomsmeglere ikke alene om å påvirke hvordan ny teknologi vil prege bransjen. 

Når det kommer til å definere et organisasjonsfelt, kan det ofte være utfordrende å sette 

grenser for hvor et felt starter og slutter. Scott (2014:224) påpeker at grensedragningene til en 

viss grad kan settes av forskeren selv, for å best fremheve de relasjonene man studerer. 

Ettersom samfunnet er et komplekst nettverk av ulike sosiale subsystemer eller -felt, kan man 

også belyse samspillet mellom ulike felt for å inkludere flere organisasjoner eller 

institusjoner i analysen (Scott 2014:251).  

 

Selv om feltperspektivet gjerne analyserer organisasjoner ut fra et meso- eller makronivå, 

betyr ikke det at individers handlinger blir ubetydelige. Anthony Giddens (i Scott 2014:235-

6) sin strukturasjonsteori beskriver hvordan enkeltpersoner kan påvirke et felt og vice versa. 

Kjernen her er at handlinger utført av individer skjer innenfor rammen av organisasjonen og 

feltets struktur, samtidig som handlingen kan endre hvordan organisasjonen og dermed feltet 

er strukturert. Dette er ment å være et svar til sosiologiens evige aktør/struktur-problem; 

menneskets handlingsrom er begrenset av samfunnet vi lever i, samtidig som vi har mulighet 

til å endre det. I konteksten organisasjonsfelt vil det for denne oppgaven blant annet være 

relevant med hensyn til at eiendomsmeglere på ansattnivå har et visst handlingsrom når det 

kommer til å forme bransjens fremtid. Organisasjonsfeltets institusjonelle logikk vil påvirke 

meglernes sensemaking (Scott 2014:225), som igjen vil influere hvilke handlingsvalg de tar, 

og som i neste instans vil virke styrende på organisasjonens retning og dermed feltets 

utforming.  

 

Før jeg definerer hvilket felt jeg skal analysere nærmere i denne oppgaven, vil jeg bare 

påpeke at en kan se paralleller mellom analyseverktøyet aktantmodellen presentert tidligere 

og organisasjonsfeltperspektivet. Man kan kanskje anse aktantmodellen som en skjematisk 

fremstilling av aktørene på organisasjonsfeltet, og gjennom denne fremstillingen også forstå 

hvilken rolle de spiller; er de hjelpere eller motstandere? Avsendere eller mottakere? Jeg 

velger derfor å bruke aktantmodellen og organisasjonsfeltteorien som komplementære 

																																																								
13	Dette	er	et	rikt	teorifelt	med	mange	forståelser,	og	jeg	vil	derfor	kun	trekke	frem	det	
jeg	anser	som	mest	relevant	for	denne	oppgavens	formål.		
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perspektiver, der førstnevnte forhåpentligvis vil bidra med en forenklet og intuitiv forståelse 

av relasjonene i fortellingene, og organisasjonsfeltperspektivet kan bidra med en dypere 

teoretisk forståelse av samhandling mellom ulike aktører innenfor et domene.  

 

4.4.1 Eiendomsfeltet 
For best å illustrere samspillet av organisasjoner som påvirker eiendomsmeglerbransjen i 

møte med ny teknologi, velger jeg å definere et eget eiendomsfelt. Dette feltet består, i tillegg 

til eiendomsmeglere selv og deres bransjeforbund, også av aktører som ved hjelp av ny 

teknologi etablerer seg med tjenester rettet mot kjøp og salg av eiendom. Dette kan altså være 

aktører som historisk ikke har tilhørt feltet, men som på grunn av ny teknologi får muligheten 

til å tre inn som en konkurrent til de etablerte organisasjonene. Et eksempel som ofte trekkes 

frem av mine informanter, er selge-selv-tjenesten Propr. Andre profesjoner som bedriver 

virksomhet som omhandler eiendom, for eksempel arkitekter og håndverkere, er også regnet 

som del av dette feltet.  

 

I tillegg til organisasjoner kan også enkeltpersoner være del av et felt (Scott 2014:228), og 

her vil det primært være kunder av produkter og tjenester solgt av andre aktører på feltet. Det 

kan da for eksempel være en boligeier som engasjerer en eiendomsmegler for å bistå med 

salg av boligen. Kunder som velger å benytte seg av nye digitale eiendomstjenester vil også 

være en del av feltet, ettersom de påvirker dynamikken og markedssituasjonen for de 

etablerte eiendomsmeglerne.  

 

Et felt innehar også en styringsstruktur (governance structure) som består av offentlige eller 

private aktører som utøver både normativ og regulativ kontroll (Scott 2014:231). I denne 

oppgaven blir det mest interessant å fremheve den regulative kontrollen utført av offentlige 

myndigheter, altså hvilke lover og reguleringer de pålegger aktørene på feltet. Dette blir 

kanskje spesielt relevant med hensyn til regulering av nye aktører kontra de etablerte 

profesjonene. Når det kommer til den temporale grensedragningen (Scott 2014:234) er denne 

feltavgrensningen noe spesiell, ettersom den i tillegg til å forklare dagens relasjoner, også 

søker å si noe om fremtidens samspill. Det vil si at jeg ikke kan avdekke et faktisk 

samhandlingsmønster, men heller se hvordan eiendomsmeglerne selv tror dette vil bli. Deres 

egne fortellinger vil angi meglernes tanker om hvilken rolle de tror ulike aktører vil spille, og 

hvilken plass de selv får på feltet.  



	25	

4.4.2 Medier som medierende aktør 
Som beskrevet i introduksjonen til dette underkapittelet om organisasjonsfelt, består 

samfunnet av flere felt som har ulike strukturer og kulturer. Men noen aktører fungerer også 

som medierende aktør mellom to eller flere felt (Scott 2014:229). Tradisjonelle medier, og i 

senere tid også sosiale medier, kan sies å være en slik medierende aktør, ettersom de 

produserer saker og informasjon om aktører på ett felt og sprer det til andre felt og dermed 

utenforstående aktører. Dette innholdet vil være på et språk som er felles for samfunnet, altså 

ikke inneholde bransje- eller feltspesifikke begreper eksterne personer ikke forstår. Et 

eksempel her kan være når nyhetsmedier skriver saker om hvordan eiendomsmeglere har høy 

sannsynlighet for å bli erstattet av ny teknologi. Det kan i tillegg være medieinnhold som 

avdekker positive eller negative sider ved meglerbransjen, noe som kan påvirke profesjonens 

omdømme. 

 

4.4.3 Omdømme 
Byrkjeflot (2010) påpeker at det er blitt viktig for moderne organisasjoner å ivareta og 

forbedre sitt omdømme eller sin anseelse. Dette kan skje både gjennom tradisjonelle og 

sosiale medier, og i sistnevnte kan også innhold produsert av andre aktører (for eksempel de 

nye digitale konkurrentene) ha potensiale for å spres utenom de tradisjonelle mediene. Å 

ivareta sitt omdømme er dermed viktig for å overleve; når organisasjoner er avhengig av 

ressurser utenfra i form av kunder og investeringer, er det essensielt at omgivelsene oppfatter 

dem som legitime og har tillit til dem (Jacobsen & Thorsvik 2013:299). Mange av dagens 

organisasjoner bedriver derfor selv omdømmehåndtering i håp om at det mest fordelaktige 

budskapet får prege omgivelsenes oppfatning (Byrkjeflot 2010).  

 

Oppsummert vil jeg benytte feltperspektivet for å utvide min forståelse av hvilke 

implikasjoner meglerne og andre aktørers situasjonsforståelser og handlinger får. Meglernes 

sensemaking og situasjonsdefinisjon vil jeg forsøke å få grep om gjennom deres egne 

fortellinger, og forståelsen av at bruksområdene for ny teknologi ikke er determinert gir 

dermed meglerne et handlingsrom til å påvirke hvordan den vil prege organisasjonen og 

feltet. Men andre aktører på det samme feltet og de medierende aktørene vil også påvirke 

meglernes muligheter for å kontrollere utviklingen. 
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5 Analyse 
 

5.1 Eiendomsmeglerne og dommedagsprofetene 
I oppgavens innledning refererte jeg til dommedagsprofetene som mente at de fleste av 

dagens arbeidsplasser kom til å forsvinne, og flere hadde også gått ut med dystre spådommer 

for eiendomsmeglere helt konkret. Etter å ha intervjuet meglere virker det som mine 

informanter mener dette er overilt og lite troverdig. Ingen av dem tror 

eiendomsmeglerprofesjonen vil forsvinne helt, og som noen av informantene sier det:  

 

Nei, helt borte blir [eiendomsmeglere] aldeles ikke. Nei, det har jeg ikke noe tro på. 

Men det kan godt være det går dit at de har et mindretall av omsetningene. Kan godt 

være det. – Emil 

 

Det er jo mange som har spådd eiendomsmeglere nord og ned på grunn av 

automatiseringen. Men jeg tror det alltid vil være rom for gode eiendomsmeglere selv 

om teknologien tar store steg. – Morten  

 

Jeg tror det blir annerledes, men jeg tror det alltid vil være en person og ikke bare en 

app. Jeg tror ikke vi blir borte. – Mette  

 

Man sier ’snart så trenger man ikke leger, eller advokater, eller bankfunksjonærer, 

eller eiendomsmeglere, eller ditten eller datten’; man trenger ikke de som ikke er 

flinke, det trenger man nok ikke. Men du vil alltid trenge de flinke folka som er gode 

i faget sitt. – Petter  

 

I det offentlige rom er oppfatningen at ny teknologi gjør at man ikke trenger 

eiendomsmeglerne, hvis man skal se på de harde fakta med budbiten og det der. Men 

så er det veldig mye som ikke kommer frem. – Lars  

 

De mener riktignok at yrket og oppgavene kan endres, og en omskaping av profesjonen i 

møte med ny teknologi vil nok være nødvendig. Meglerne er dermed optimistiske på vegne 

av bransjens fremtid, men er denne optimismen begrunnet? Hvorfor og på hvilken måte 

meglerne mener de skal få profesjonen til å bestå, vil jeg nå presentere gjennom tre 

hovedfortellinger.  
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5.2 Tre hovedfortellinger 
Ut fra det eiendomsmeglerne som er intervjuet til denne oppgaven sier, har jeg altså 

identifisert tre hovedfortellinger som, på mange måter, er en respons til de profetiene som 

sirkulerer i offentligheten forøvrig. Tabell 2 gir en oversikt over disse tre. Titlene er en 

kombinasjon av oppsummerende stikkord og bearbeidede sitater fra informantene for å 

illustrere hva fortellingen handler om. 

 
Hovedfortelling Oppsummert story og plott 

Optimisme: Enklere hverdag og mer tid til 
rådgivning  

Teknologiske verktøy gjør hverdagen 
enklere, og gir mer tid til å være rådgiver og 
veileder for kunden i salg- og 
kjøpsprosessen.  

Økt konkurranse: Det vil alltid være behov 
for dyktige folk 

Det vil bli et større skille i bransjen: 
Aktørene som satser på rene gjør-det-selv-
løsninger, og de flinkeste meglerne som 
klarer å tilby noe utover det digitale gjør-
det-selv-tjenester kan. De i midten 
forsvinner.  

Atomisering: Vanskeligere å jobbe som en A 
til Å-megler 

Meglertjenestene splittes opp, og selger gjør 
deler av jobben selv. Boligkjøpere kan 
derimot komme til å etterspørre 
meglertjenester i møte med uprofesjonelle 
selgere. Det kan dermed åpne opp et marked 
som er relativt lite i dag. 

 
Tabell 2: Tre hovedfortellinger 
 

Overordnet representerer disse fortellingene både positive og negative syn på hvordan 

meglerne tror ny teknologi vil påvirke bransjen. Fortellingene omhandler også ulike deler av 

deres virke, og dreier seg ofte om konkrete arbeidsoppgaver heller enn profesjonen som 

helhet. Dette er således i tråd med tilnærmingen i en mye sitert artikkel av Frey og Osborne 

(2013), og senere Pajarinen et al. (2015), som begge ble introdusert innledningsvis i denne 

oppgaven, der man vurderer sannsynlighet for automatisering basert på hvilke 

arbeidsoppgaver et yrke består av. Videre har alle tre egne underfortellinger som beskriver de 

ulike aspektene ved oppsummert story og plott i mer detalj. De ulike underfortellingene er 

adskilt med undertitler i den påfølgende analysen. Noen av disse fortellingene berører 
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eksterne faktorer som mediene og offentlige organ, og illustrerer dermed at påvirkningen av 

ny teknologi er betinget av et komplekst samspill mellom ulike aktører og forhold på 

eiendomsfeltet. Fortellingene inneholder altså ikke bare informasjon om hvordan 

eiendomsmeglere selv handler i møte med ny teknologi, men også hvordan andre kan spille 

ulike roller.  

 

5.2.1 Fortellingene og min bruk av aktantmodellen 
I tråd med hvordan fortellinger er definert i denne oppgaven, må alle de tre fortellingene 

inneholde noen karakterer som handler i tid. Karakterene i de følgende fortellingene kan i 

tillegg til å være eiendomsmeglere selv, blant annet være boligselgere, -kjøpere, offentlige 

organer, media og selge-selv-tjenester. Det temporale kriteriet blir oppfylt ved at 

informantene snakker om hvordan meglerbransjen vil se ut i fremtiden, og hvordan ulike 

aktørers handlinger i både fortid, nåtid og fremtid vil påvirke utviklingen. Meglerne står 

dermed i nåtid og forsøker å projisere ulike scenarier for fremtiden.  

 

Jeg vil videre presentere min bruk av analyseverktøyet aktantmodellen, og dernest gå inn i de 

tre hovedfortellingene som beskrevet over. Hensikten med å introdusere aktantmodellen her 

er at den utgjør et oversiktsbilde over hva de tre fortellingene til sammen forsøker å beskrive. 

Enkeltfortellingene blir dermed en mer detaljert gjennomgang av ulike aspekter ved modellen 

som helhet. Jeg vil også lage konsentrerte aktantmodeller for hver fortelling for å belyse 

hvordan aktantene opptrer i hver enkelt fortelling. 

 

 
Figur 2: Min bruk av aktantmodellen 
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Figur 2 viser hvordan jeg bruker aktantmodellen for å belyse hovedtrekkene i mitt 

datamateriale. Subjektet er eiendomsmeglerne selv, og objektet er å bestå som profesjon. 

Målet om å bestå som profesjon er felles for alle de tre fortellingene, og de enkelte 

fortellingene representerer dermed ulike tiltak og strategier meglerne foreslår at kan hjelpe 

dem å bestå som profesjon. Det er ulike avsendere som muliggjør dette objektet, og i 

eiendomsmeglernes egne fortellinger har jeg identifisert eiendomsmeglerne selv, og kunder 

(som kan være både boligkjøpere og boligselgere). Mottakere av objektet der meglerne består 

som profesjon, er eiendomsmeglerne selv og kunder med behov for hjelp. I konfliktaksen 

ligger de kanskje mest sentrale elementene i fortellingene. Her er det identifisert opptil flere 

hjelpere og motstandere, men de er ikke rangert, ettersom det vanskelig lar seg gjøre da de 

spiller ulike roller i de ulike fortellingene. Noen aktanter opptrer også både som hjelpere og 

motstandere, noe som illustrerer poenget med at aktantmodellen evner å få frem (deler av) 

kompleksiteten i en fortelling.  

 

Jeg vil her ikke gå i detalj på hver av aktantene i konfliktaksen, ettersom det er hovedformålet 

med de tre fortellingene jeg nå skal beskrive. Avslutningsvis her vil jeg bare kort gjenta 

poenget om at aktantene som er identifisert i modellen over samsvarer med aktører på 

eiendomsfeltet. Aktanter blir dermed en narrativ tilnærming til organisasjonsfeltet, og 

modellen gir derfor også en skjematisk oversikt over relasjonene på eiendomsfeltet.  

 

5.2.2 Fortellingenes kilder  
Før jeg analyserer fortellingene hver for seg, vil jeg bare kort belyse et spørsmål den 

observante leser muligens vil stille seg: Er alle fortellingene en syntese av sitater fra nesten 

alle informanter, eller er noen poeng i sterkt samsvar med én eller noen få personers syn? 

Først og fremst har det for meg vært påfallende hvor samstemte informantene er i disse 

fortellingene, og nesten alle berørte elementer ved alle tre. Helt konkret er de konsentrerte 

storyene for optimisme- og økt konkurranse-fortellingene presentert i tabell 2 over, basert på 

syn fra samtlige informanter. Grunnpoengene i disse fortellingene ble eksplisitt fremhevet av 

alle åtte, uten at jeg hadde spørsmål som skulle tilsi at dette var den åpenbare responsen. Jeg 

forsøkte, som nevnt i metodedelen, å stille relativt åpne spørsmål for å kunne samle inn 

meglernes egne syn, og ikke teste noen teoretisk informerte hypoteser.  

 



	 30	

Det faktum at samtlige informanter trekker frem elementer ved de to første fortellingene 

innebærer altså at den enkelte megler mener både at ny teknologi ville gjøre hverdagen 

enklere, samtidig som at de nye digitale tjenestene vil føre til en reduksjon i antall meglere 

totalt. Sistnevnte blir ofte presentert som en logisk konsekvens av at ny teknologi bidrar til en 

forenklet arbeidshverdag og dermed fører til at færre meglere kunne håndtere flere kunder. 

Nye selge-selv-tjenester som er viktige i økt konkurranse-fortellingen forsterker dermed 

denne trenden, ettersom de vil stjele kunder fra meglerne. Det blir dermed færre kunder totalt, 

og de meglerne som blir igjen kan håndtere flere kunder enn hva som er normalt i dag.  

 

Når det gjelder atomiseringsfortellingen, er ikke alle eksplisitt inne på disse poengene. 

Profetien om at man muligens kan utvide markedet til å inkludere boligkjøpere er delt av seks 

av åtte. Ideene om å samarbeide med andre profesjoner, og endring i typen funksjoner en 

megler vil fylle, er i hovedsak basert på fire av åtte informanter. Selv om de ulike plottene i 

denne fortellingen ikke stammer fra samtlige informanter, vil jeg hevde at det fortsatt er 

sentrale poeng når de kommer fra halvparten eller flere.  

 

Med det vil jeg ta for meg de tre hovedfortellingene, og starter med optimismefortellingen. 

 

5.3 Optimisme: Enklere hverdag og mer tid til rådgivning 
Samtlige informanter fremhever det de anser som de positive sidene ved ny teknologi; når 

rutineoppgavene automatiseres frigjør det tid til å gi bedre rådgivning og veiledning overfor 

kunden. Slik kontakt med kunden mener mange er selve kjernen i megleryrket, og at det er 

disse aspektene som blir viktige fremover:  

 

Vi skal være rådgiveren, fagpersonen som hjelper deg. Vi skal være de flinkeste 

meglerne som faktisk gir deg en verdi. Snakker du med oss skal du få gode svar fra 

en som har peiling, og vi ønsker å snakke masse med kunden, ringe masse, være til 

stede. – Petter 

 

I denne fortellingen blir det også påpekt at rådgivning og veiledning gitt av en menneskelig 

megler ikke kan erstattes av ny teknologi. Rutineoppgaver som informasjonsinnhenting og 

registrering kan automatiseres, men den mellommenneskelige relasjonen der megleren bistår 

med råd og er en støttespiller gjennom hele prosessen kan ikke utføres av maskiner:  
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Så en motsetning til at alt skal bli automatisert, er den humane biten oppi alt dette her. 

Fordi, man selger en bolig kanskje 2-3 ganger i løpet av livet sitt, også skjer det mye i 

bransjen i mellomtiden, fra første gangen, til andre, til tredje gangen man skal selge, 

så det å skulle ha en profesjonell å forholde seg til, det blir enda viktigere når 

bransjen går i den retningen. Det å kunne rådføre seg med en, få tips, en som guider 

deg gjennom prosessen, det blir enda viktigere. – Lars  

 

 
Figur 3: Aktantmodell for optimismefortellingen 
 

Ut fra aktantmodellen skissert over (figur 2), kan man trekke ut de aktantene som blir viktigst 

her. Figur 3 viser en konsentrert aktantmodell for denne fortellingen, der ny teknologi blir 

den viktigste hjelperen ettersom det frigjør tid til å kommunisere mer med kundene. Nye 

teknologiske verktøy gir også meglerne sterkere tro på at de kan bestå som profesjon fordi de 

mener å se hvor de digitale tjenestene kommer til kort. Meglerne selv og kunder blir dermed 

både avsendere og mottakere av at eiendomsmegling fortsetter å eksistere; eiendomsmeglerne 

kan tilby tjenester kunder etterspør og er villige til å betale for. På mottakersiden er det også 

spesifisert at det er kunder med behov for hjelp utover det gjør-det-selv-teknologi tilbyr som 

blir de viktigste mottakerne. Det er ingen vesentlige motstandere i denne fortellingen, 

ettersom meglerne er nærmest utelukkende positiv til ny teknologi her.  

 

5.3.1 Teknologi som noe iboende positivt  
Optimismefortellingen har trekk fra det Roderick (2016) henviste til som en tro på teknologi 

som noe iboende positivt, og at nye verktøy alltid ville føre til fremskritt. En av meglernes 

situasjonsdefinisjoner i denne fortellingen er som nevnt at ny teknologi vil støtte og hjelpe 

dem til å utføre arbeid på en bedre måte, samtidig som den frigjør tid til å drive med det de 

synes er meningsfullt. Det var påfallende at samtlige informanter beskriver dette som et 

viktig aspekt av hvordan de mener ny teknologi påvirker bransjen. Mange påpeker også at det 
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allerede har skjedd mye, og at de i dag bruker mindre tid på rutineoppgaver enn før. Dette har 

gitt seg utslag i redusert behov for ansatte som utfører slike oppgaver, og i muligheten for å 

øke volum når det kommer til antall kunder. Spissformulert har det altså blitt færre ansatte, 

men flere kunder per ansatt. Meglerne som er intervjuet mener denne utviklingen vil tilta, og 

én mener han etter hvert kan klare seg uten kontor i dagens forstand:  

 

Jeg kan gjøre hele salgsoppgaven med kunde der ute på kundebesøk. Så og si legge 

eiendommen ut på nett i løpet av veldig kort tid, så jeg kan bruke mer tid ute hos 

klienter enn å sitte inne på kontoret. Altså jeg blir mer tilgjengelig, de slipper å 

komme til meg, jeg kommer til dem. Så der tror jeg teknologien kan bli veldig bra. 

(...) Det blir mer sømløst, og det tror jeg kan være en del av fremtida. Jeg trenger 

egentlig bare en vegg på Karl Johan med litt display, også går resten via nettet, mobil 

og annonsering osv. – Jacob 

 

Teknologi som meglerne selv mener vil gjøre hverdagen deres enklere blir nærmest adoptert 

uten motstand i denne underfortellingen. Den positive situasjonsdefinisjonen muliggjør altså 

en enklere innføring av slik teknologi. Ofte kan endringsprosesser være vanskelig å 

gjennomføre på grunn av motstand fra de ansatte, men denne underfortellingen illustrerer 

hvordan positive situasjonsdefinisjoner kan redusere eventuell motstand.  

 

Dette har jeg altså karakterisert som en optimistisk profeti om hvordan ny teknologi vil 

påvirke bransjen ettersom den muliggjør en, i deres øyne, bedre profesjonsutøvelse. Det kan 

muligens også bidra til økt jobbtilfredshet, og være en mulighet for delvis oppnåelse av 

selvrealisering. 

 

5.3.2 Kan ny teknologi bidra til økt selvrealisering og motivasjon? 
I denne fortellingen om mulighet for mer kundekontakt og bedre profesjonsutøvelse er det 

kanskje mulig å spore Marx’ tanker om selvrealisering, og da spesielt hans motsetning 

mellom fremmedgjøring og selvrealisering. Fortellingen om den forestående teknologien som 

kommer inn og tar over det kjedelige rutinearbeidet kan ligne utviklingen Marx forestilte seg.   

 

Meglerne som er intervjuet snakker om rapportering og den mer rutinepregede 

informasjonsinnhentingen mer som et nødvendig onde, heller enn hva som gir dem en følelse 

av mening. Dette tenderer mer mot fremmedgjøring enn selvrealisering. De snakker derimot 
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varmt om arbeidsoppgaver som omfatter direkte kundekontakt, og omtaler som nevnt dette 

nærmest som hovedmotivasjonen i profesjonen. Ny teknologi som begrenser rutinearbeid og 

gir mer tid til mellommenneskelig samhandling kan derfor gi meglerne en følelse av økt 

selvrealisering – selv om det ikke blir en helt ”fri og fullstendig utfoldelse av 

enkeltmenneskets evner og krefter” (Elster 1988:56).  

 

I denne underfortellingen ligger det altså en situasjonsdefinisjon der meglerne mener 

rutineoppgaver kan automatiseres, og de forsøker derfor å fremme digitalisering hos både seg 

selv og andre:  

 

Men jeg tenker at tjenestene vil bli digitalisert og det blir enklere å få tak i alt fra 

reguleringer til kommunedokumenter, alle disse tingene blir jo bare enklere og 

enklere å få tak i. Og det er jo litt takket være oss, for vi presser jo på for å få digitale 

løsninger mot alle aktørene. – Oskar  

 

Meglerne iverksetter altså strategier for å oppfordre kommunene og andre til å digitalisere 

basert på sin egen positive forståelse av teknologi. Dette illustrerer også at meglerne er 

(delvis) bevisst sin egen rolle i denne utviklingen, og viser samtidig at det overordnede plottet 

i fortellingen der ny teknologi påvirker bransjen, har flere deler som alle er bidrag til det 

endelige utfallet av storyen (Polkinghorne 1988:18-9). Både handlinger utført av meglerne 

selv og eksterne aktører er bidragsytere. Sitatet fra Oskar viser én av måtene 

eiendomsmeglerne påvirker utviklingen av egen bransje. 

 

Ny teknologi meglerne selv utvikler og tar i bruk står dermed bare for deler av de verktøyene 

de benytter seg av. Andre aktører på eiendomsfeltet, som kommunen med sine 

digitaliseringsprosjekter, og for eksempel Kartverket med deres innføring av såkalt e-

tinglysning (Eiendom Norge 2016a), viser hvordan ny teknologi-aktanten rommer mer enn 

meglernes egen teknologi. NEF (2016a) har registrert at utviklingen skjer på flere fronter, og 

har som nevnt lansert sitt eget eiendomsmeglerteknologikart for å holde oversikt over 

hvordan ny teknologi fra flere aktører på eiendomsfeltet kan påvirke bransjen.  
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5.3.3 Mellommenneskelige relasjoner 
I tillegg til hvilke oppgaver de ser for seg at kan automatiseres, ligger også en tydelig 

forventning om hva som ikke kan erstattes av maskiner; det mellommenneskelige aspektet. 

Som Lars sier i sitatet innledningsvis her, er ”den humane biten” noe de mener en fagperson 

fortsatt må ivareta. Dette er også en optimistisk situasjonsdefinisjon ettersom de fortsatt ser 

relevansen av sin kompetanse i møte med ny teknologi. Ikke bare vil nye digitale verktøy 

frigjøre tid til å yte bedre kundebehandling, men meglerne vil også ha hva de anser som et 

konkurransefortrinn overfor de som automatiserer helt og bare tilbyr selge-selv-tjenester. 

Sistnevnte blir også et viktig poeng i økt konkurranse-fortellingen. Mette oppsummerer i 

grunn disse poengene veldig godt: 

 

[Ny teknologi] vil jo gjøre ting enklere. Men jeg tror vi alltid har bruk for den 

menneskelige kontakten likevel. Man vil jo alltid ha en selger eller en som kan være 

et bindeledd. Så jeg tror ikke man skal være redd for det, men heller se frem til at det 

blir en bedre hverdag. – Mette  

 

Denne tanken om at de humane aspektene fortsatt krever menneskelig arbeidsinnsats er også 

del av flere profeters fremtidsfortellinger. Blant annet skriver World Economic Forum 

(2016:22) i sin rapport ”The Future of Jobs”, at uavhengig av bransje vil sosiale ferdigheter 

bli mer ettertraktet enn smale teknologiske ferdigheter. Meglerne kobler seg altså her på en 

mer overordnet fortelling om betydningen av det mellommenneskelige som en viktig faktor i 

fremtidens arbeidsliv. Informantene begrunner også behovet for denne faktoren med at 

boligsalg innebærer store verdier, både materielt og emosjonelt:  

 

Jeg tror ikke at folk vil handle boliger til mange millioner uten å snakke med noen på 

noen måte. Det tror jeg ikke vil skje. Så på en eller annen måte så vil noen ta del i den 

prosessen. Men hvor, det er veldig vanskelig å si.14 – Lars   

 

Meglerne mener, i likhet med hva de gjorde i selvrealisering og motivasjon-underfortellingen 

over, at det blir viktig å innføre ny teknologi som frigjør tid til å nettopp veilede og snakke 

med kunden. Selge-selv-tjenestene vil nok ha en konkurransefordel med hensyn til de mer 

rutinepregede oppgavene, mens meglerne selv mener de kan tilføre en merverdi ved å tilby en 

																																																								
14 I atomiseringsfortellingen vil jeg presentere hvilke tanker meglerne har om hvor i en 
boligsalgsprosess de fortsatt ser for seg å bidra. 
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menneskelig sparringspartner som kan være god å ha når man skal selge noe av så stor 

materiell og emosjonell verdi. De må bare få automatisert sine egne rutineoppgaver før de 

kan bli fullt ut konkurransedyktige.  

 

Oppsummert er altså ny teknologi utelukkende en hjelper i optimismefortellingen, ettersom 

kun de positive sidene blir fremhevet. Men meglerne påpeker også at automatisering 

sannsynligvis vil føre til færre ansatte. Dette snakker også de teknologioptimistiske 

informantene mye om. 

 

5.4 Økt konkurranse: Et større skille i bransjen 
Meglerne anerkjenner altså at i møte med ny teknologi, og da spesielt gjør-det-selv-tjenester 

for boligselgere, vil behovet for eiendomsmeglere sannsynligvis reduseres. I intervjuene ble 

det spurt om hva som er den dominerende fremtidsfortellingen for eiendomsmeglerbransjen, 

og der svarer samtlige noe som omhandler selge-selv-tjenester. På tidspunktet for intervju var 

det mye snakk om en slik tjeneste kalt Propr, og selv om ikke denne nødvendigvis regnes 

som største trusselen per nå, mener meglerne den er et tegn på hva som vil komme i tiden 

fremover:  

 

Konkurransen er uten tvil stor, og blir bare større og større. Og når Propr og andre 

sånne digitale tjenester kommer, så er det klart det vil utfordre oss. Vi møter det jo på 

befaring også; ’hvorfor skal jeg bruke megler når jeg kan bruke Propr?’ – Oskar  

 

Propr er en tjeneste utviklet av eiendomsmeglerfirmaet Sem & Johnsen, og kommer derfor 

som en utfordrer ”innenfra” (Propr 2017a). Trine tror mange irriterer seg over at det er et 

meglerfirma som har startet tjenesten, og Jacob mener de skyter seg selv i foten. Men 

uavhengig av Propr tror altså meglerne det kan komme lignende tjenester fremover, som kan 

utfordre de etablerte meglerkjedene. Én av dem som mener dette vil føre til et tydeligere 

skille i bransjen, har klare oppfatninger om hvem som forsvinner: 
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De meglerne som er litt roboter selv, de blir borte. De trenger du ikke betale penger 

for å gjøre en jobb, fordi de gir deg ikke noen spesiell verdi. Så jeg tror det kommer 

til å bli enda større skiller: de gode kommer til å bli enda tydeligere, og det kommer 

til å være noen billigtjenester, billigmeglere, gjør-det-selv-greier, som gir deg det, 

men ingenting mer. Så vil det være noe helt annet i andre enden av skalaen. De i 

midten blir nok borte. – Petter  

 

En annen informant har også noen tanker om hvem som vil overleve i et marked preget av 

økt bruk av gjør-det-selv-tjenester:  

 

Jeg tror det vil være en liten elite av godt voksne meglere som håndterer det lille 

markedet som er igjen, og det vil være [kunder] som søker trygghet, som vil være 

engstelige, ikke ha kunnskap nok – en liten gjeng som ikke tror at de får maksimal 

pris om de ordner det selv. Det vil være et marked, men det er bare de gamle revene 

som klarer å få det til. – Emil   

 

Oppsummert er det altså enighet om at markedet vil krympe, men som Lars sier: ”Det vil 

alltid være behov for dyktige folk, og plass til de som gjør en god jobb.”  

 

 
Figur 4: Aktantmodell for økt konkurranse-fortellingen 
 

Figur 4 viser den konsentrerte aktantmodellen for denne fortellingen. Eiendomsmeglere er 

fortsatt subjekt, og objektet er stadig å bestå som profesjon. Den viktigste motstanderen i 

denne fortellingen er ny teknologi, og da spesielt, men ikke utelukkende, gjør-det-selv-

tjenester. Hjelperen ”usikre og tidspressede kunder” viser til deres kanskje viktigste 

markedspotensial i denne fortellingen, og de samme kundene blir derfor også mottakere av 

objektet her. De andre hjelperne og motstanderne er spesielt rettet mot 
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eksternkommunikasjon og omdømme; den endelige objektoppnåelsen er påvirket av hvor 

godt meglerne klarer å kommunisere sin relevans og kompetanse til potensielle kunder. Og 

det er igjen påvirket av deres nåværende omdømme, som delvis er skapt av omtale i 

tradisjonelle medier, men også innhold spredd gjennom sosiale medier.  

 

Hvorvidt dette medieinnholdet portretterer en megler som profesjonell eller uprofesjonell, 

kan også ha noe å si for bransjens omdømme som helhet. Og her er altså profesjonalitet et 

konsept som er definert av meglerne som er intervjuet. Hvilken kunnskap og kompetanse de 

mener kreves for å være profesjonell, samsvarer i stor grad med hva de mener meglere må 

tilby i et marked der ny teknologi utfordrer, noe blant annet underfortellingen ”det er de 

andre som forsvinner” vil ta for seg. Denne interne definisjonen av profesjonalitet må 

riktignok også kommuniseres utad for å være en hjelper i prosjektet, og lykkes meglerne med 

det, vil det være den profesjonelle eiendomsmegleren som kommer seirende ut som mottaker 

av objektet å bestå som profesjon. 

 

5.4.1 Kommunikasjon av kompetanse i møte med omdømme 
I denne underfortellingen er meglernes situasjonsdefinisjon at det alltid vil være behov for 

dyktige folk, men da er det en forutsetning at potensielle kunder er enig i denne påstanden. 

Altså må meglerne evne å kommunisere sin kunnskap og demonstrere sin kompetanse på en 

overbevisende måte for at profesjonen kan bestå. Her nevner flere av informantene 

utfordringen med at eiendomsmeglere i dag har et relativt dårlig rykte eller omdømme, 

eksempelvis sier Oskar:  

 

Det er litt tilbake til hva folk er villige til å betale. Jeg syns jo de fremdeles er villige 

til å betale for markedsføring. Det er verre med tjenesten våre. Men det har nok litt 

med dårlig rykte også, for mange. – Oskar  

 

Propr har utnyttet, og muligens også forsterket, dette dårlige ryktet i en serie på tre korte 

reklamefilmer som blant annet er spredd gjennom sosiale medier. Her blir megleren 

portrettert som rik, opptatt av materielle goder, og med god tid til å dra på luksusferie (Propr 

2017b, 2017c, 2017d). Med titler som ”Ikke spons dyre bursdager. Selg boligen selv” kobles 

filmene til en overordnet fortelling om at meglere er overbetalte og bare ute etter å tjene 

penger. Hatch og Schultz (2002) påpeker at en organisasjon må opprettholde en balanse 

mellom dens kultur og image (tilsvarende omdømme). Det innebærer at til tross for at 
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meglerne selv mener kjernen i deres profesjon er kompetent veiledning og rådgivning, er ikke 

dette nødvendigvis hva som blir oppfattet utad.  

 

Derfor kan fortellinger om grådige eiendomsmeglere svekke meglernes evne til å fremme 

sine tjenester på en måte de mener er riktig. Dersom bransjens image er tilstrekkelig svekket 

vil kanskje ikke budskapet om profesjonalitet bli hørt. Stamsø (2011:67) viser til at 

eiendomsmeglere generelt scorer lavt på omdømmeundersøkelser, og at meglere hun har 

intervjuet er samstemte med mine informanter i at det ofte er enkeltaktører (det Stamsø kaller 

champagnemeglere) som bidrar negativt. Det hevdes i tillegg at dette er et delvis medieskapt 

bilde, men at det også finnes meglere som opptrer slik, og dermed skader omdømmet til 

bransjen som helhet.  

 

Eiendom Norge mener eiendomsmegleres omdømme har styrket seg de siste årene, mye på 

grunn av økte kompetansekrav og profesjonalisering av bransjen (Eiendom Norge 2014). 

Meglerne Stamsø (2011) intervjuet påpekte at nettopp slike tiltak kunne forbedre omdømmet. 

En av mine informanter ser samme utviklingstrekk som Eiendom Norge: 

 

Det er så mange som ikke er glade i eiendomsmeglere da, og jeg føler vi har skikkelig 

dårlig rykte, som sikkert henger tilbake fra før. Det er jo ikke så mange år siden det 

kom at man måtte ha utdanning og sånne typer ting. Så jeg føler at før var det jo mer 

Texas, og mer tull. – Trine   

 

Et spørsmål for meglerne i møte med digitalisering og økt konkurranse er dermed om de kan 

overbevise potensielle kunder om at de er dyktige og nyttige veiledere i en salgsprosess. 

Dette ville vært et omdømme meglerne hadde ansett som fordelaktig, samt mer i tråd med 

deres forståelse av den ”profesjonelle megleren”. For å oppnå dette må de kanskje skape sin 

egen fortelling om hvilken merverdi de kan tilføre (Kent 2015). Ettersom mennesket intuitivt 

relaterer seg til denne formen for kommunikasjon kan det være en nyttig øvelse for en bransje 

som ønsker å overleve en digitalisering. Dersom det nåværende omdømmet er på stigende 

kurs kan dette også hjelpe meglerne å nå gjennom med budskapet sitt, men forholdet mellom 

den interne kulturen og bransjens image vil alltid være en skjør balanse de må beherske for å 

øke sjansene for å bestå som profesjon.  
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5.4.2 Kan digitale skiller bidra til at meglerne består som profesjon? 
Flere informanter fremmer en situasjonsdefinisjon der ikke alle boligselgere er like 

kompetente med hensyn til bruk av ny teknologi. Selge-selv-tjenester som Propr vil derfor 

kanskje ikke være like tilgjengelige for alle med behov for assistanse i forbindelse med 

boligsalg. Denne delen av plottet kan ha likhetstrekk med diskusjonen rundt digitale skiller 

(digital divide), spesielt hva gjelder det Schweitzer (2017) kaller skills access, altså tilgang til 

ferdigheter og kompetanse. Dette kan ifølge Emil være et spørsmål om alder: ”Ser jo ungene 

mine, (...) de er på en måte oppvokst med det. Så de har noen ekstra teknogener som vi andre 

ikke har.”  

 

Digitale skiller når det kommer til salg av bolig kan dermed være det sosiologene kaller 

kohorteffekter, altså at skillene påvirkes av hvilken generasjon man tilhører (Ringdal 

2013:151-2). De som i dag er eldre vil ofte være mindre disponert til å beherske de tjenestene 

som er tilgjengelige (se f.eks. Niehaves & Plattfaut 2014:709). Meglerne fremhever også her 

at det er forskjell på å selge en bolig kontra melk og brød, og forlenget kan man si at det å 

selge en brukt stol på Finn.no krever færre digitale ferdigheter enn hvis man skulle solgt en 

bolig. Førstnevnte kan altså være mer tilgjengelig for flere aldersgrupper. Videre er også 

poenget at å selge bolig handler om mye mer enn det praktiske:  

 

Når jeg kommer hjem til et par på 40 år som aldri har gjort dette før, de vet jo ikke 

hvor de skal begynne, ikke sant. Det er lange prosesser for mange, det er masse 

følelser, det er masse usikkerhet. (...) Jada, du kan laste ned informasjon på nettet 

selv, jada de tingene der kan du gjøre selv. Du kan bestille en fotograf og en 

takstmann, men å sy sammen et opplegg som passer for deg og din bolig, som gjør at 

markedet responderer bra, som gjør at du får flest mulig folk på visning, som gjør at 

du er rå på visning og har en god budrunde, det sier seg litt selv at det er en som er 

god på det som bør gjøre. – Petter  

 

Emil mener dette både kan handle om aldersgruppe og personlige disposisjoner generelt:  
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Det vil alltid være grupper som må leies gjennom dette. Absolutt alltid. Du kan ikke 

stigmatisere hvem, men sånn som det er nå, så sliter jo alle gamlingene med den 

teknologien som er. Men det vil alltid være folk som er usikre, trygghetssøkende, 

altså som ikke tør å hive seg ut på greiene og stå helt ut. Så det vil alltid være 

eiendomsmeglere. – Emil 

 

Flere informanter mener de i kommunikasjon med potensielle kunder må fremheve hvor 

komplisert en salgsprosess er. Dette innebærer både hva som faktisk skal gjøres, men også 

hvordan en som boligeier som selger selv fremstår overfor en potensiell kjøper. Sistnevnte vil 

jeg komme tilbake til i atomiseringsfortellingen (5.5.1).  

 

Digitale skiller og usikkerhet knyttet til omfanget av et boligsalg kan dermed føre til at 

meglere består som profesjon – selv om det bare blir plass til de dyktigste aktørene på 

markedet. Men som Mette påpeker, kan det også være at mange velger å fortsatt bruke 

megler for å spare tid. Dette samsvarer med mer overordnede fortellinger om tidspress i 

spesielt barnefamilier (Ellingsæter 2009:169-70), og en oppfatning av at å selge en bolig er 

svært tidkrevende kan dermed gjøre at noen velger å outsource denne tjenesten til 

profesjonelle meglere, på samme måte som noen velger å sette bort husarbeidet til andre 

(Ellingsæter 2009:176). Ifølge en undersøkelse blant nordmenn som solgte bolig i 2011, 

svarte 45 prosent av respondentene at de valgte eiendomsmegler fordi det var for mye arbeid 

å selge selv (Stamsø 2012:31). Det er riktignok et spørsmål om nye selge-selv-tjenester vil 

gjøre det enklere, og dermed mer attraktivt, for folk å selge selv.  

 

5.4.3 Det er de andre som forsvinner 
I økt konkurranse-fortellingens lett pessimistiske situasjonsdefinisjonen anerkjennes det altså 

at digitalisering og ny teknologi vil kunne føre til en redusert meglerstand. Konsekvensen av 

denne forståelsen er ifølge informantene å øke kompetansen, innovere i tråd med hva 

kundene etterspør, og vise enda tydeligere hvor viktig den menneskelige komponenten er i 

boligsalg. Meglerne er derfor til tider svært klare på hva som skal til:  

 

 

 

 



	41	

Eiendomsmegling handler om mennesker, og de som ikke forstår det har ikke livets 

rett. (...) De beste meglerne er de som er gode med menneskene, de som forstår hva 

kunden er ute etter, hvilke behov kunden har, så den menneskelige faktoren har alltid 

vært det viktigste og kommer til å bli enda viktigere i en verden hvor veldig mye er 

digitalisert og lagt til rette. – Petter  

 

Til tross for spådommene om en nedgang i antall meglere, mener mange av mine informanter 

at de selv er relativt trygge i denne fremtidsfortellingen; de opplever at kjeden de jobber i, og 

de selv, er i stand til å ”henge med i tiden”, og dermed fortsatt gjøre seg relevant i markedet. 

Her inntar dermed meglerne en rolle som vinnere, og er samtidig tydelige på hvem de anser 

som taperne. I møte med ny teknologi tegnes en fortelling som kan ligne på den idealtypiske 

fortellingen rivalry (Kent 2015:487), der meglerne besitter ulik mengde nødvendig 

kompetanse, og kampen blir en form for ”survival of the fittest”: 

 

Slike endringer er med på å rydde litt opp i bransjen. Og det har man bare godt av. 

Man er ikke tjent med at det sitter en haug av folk som i utgangspunktet ikke har noe 

der å gjøre. – Lars  

 

Men mange av de jeg har intervjuet er altså relativt trygge på sin egen posisjon og 

disposisjoner når de går inn i denne kampen:  

 

Ja, absolutt, hvis du ser i forhold til veldig mange andre meglere, så definitivt. Vi har 

ligget i forkant hele veien, og man ser jo at når noen gjør noe nytt så kommer de 

andre etter. (...) Så jeg er veldig trygg på at i forhold til veldig mange andre innenfor 

bransjen, så gjør vi det jeg føler er riktig. – Lars 

 

Situasjonsdefinisjonen i denne underfortellingen blir dermed at mine informanter forstår 

alvoret i situasjonen, og ser allerede nå at konkurransen fra selge-selv-tjenester vil føre til 

redusert meglerstand. Det fører til bestemte handlingsvalg der man relativt tidlig iverksetter 

strategier for å møte det som kommer. En annen fordel med at ledelsen anerkjenner at 

situasjonen er viktig å ta på alvor og agere ut fra, er at ansatte på operativt nivå i 

organisasjonene muligens kan føle seg tryggere på sin egen karriere. Ledelsen innenfor de 

organisasjonene mine informanter tilhører har kanskje koblet seg på eksterne fortellinger om 

at ny teknologi potensielt kan utfordre bransjen fundamentalt, og har muligens evnet å skape 

det Kotter (2006) kaller ”a sense of urgency” for å hjelpe gjennomføringen av det de anser 
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som nødvendige endringer. Samtlige informanter sier at man snakker en del om ny teknologi 

som en trussel – i tillegg til det positive perspektivet som optimismefortellingen beskrev. 

 

5.5 Atomisering: Vanskeligere å jobbe som A til Å-megler 
Den overordnede situasjonsdefinisjonen i atomiseringsfortellingen følger en delvis negativ 

tone lik den økt konkurranse-fortellingen har: Der megleren i dag er med i hele 

salgsprosessen, vil fremtidens digitale verktøy muligens stykke opp dette arbeidet i større 

grad:  

 

Så jeg tenker at den største utfordringen for oss vil være at man splitter tjenesten, 

sånn at den tjenesten vi i dag leverer fra A til Å kanskje blir delt opp mer i biter. 

Kanskje [blir det] litt vanskeligere å jobbe som en A til Å-megler. – Oskar   

 

Profetien her er altså at gjør-det-selv-tjenester kan ta over deler av salgsprosessen, slik at 

megler bare bidrar i noen ledd. Dette vil følgelig kunne føre til at det er behov for færre 

meglere totalt, også i tråd med økt konkurranse-fortellingen. Informantene tror derimot at ved 

tiltagende bruk av selge-selv-tjenester, vil det kunne gjøre kjøperne usikre på troverdigheten 

og objektiviteten til selger. De mener en megler sikrer disse kriteriene, og at kjøpere setter 

stor pris på den tryggheten i en såpass omfattende transaksjon. Som én informant svarer på 

spørsmålet om hva han tror meglerens rolle er om 10 år: 

 

Jeg tror det vil være det med trygghet og tillit i en forhandling. Skal man kjøpe noe 

direkte av en person som har 100 prosent egeninteresse i det de skal selge, er det klart 

man blir mer skeptisk. (...) Hvis man skal se langt frem i tid, kan det bli en tjeneste 

folk er villige til å betale litt for fremover. At den rådgivningen og erfaringen man 

sitter på, det er den kompetansen man må selge inn. – Morten  

  

Dersom man taper terreng i boligselgermarkedet, tror flere informanter det også kan være 

fordelaktig at man som megler inngår samarbeid med andre profesjoner på eiendomsfeltet, og 

dermed kanskje leverer en slags totalløsning for det som har med eiendom å gjøre:  
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Jeg kunne faktisk godt tenkt meg at man hadde bygningsteknisk, finansiering, 

egentlig et sted hvor man kunne få alt det du har bruk for til heimen på én plass. Hvor 

du kan gå å shoppe; finans, megling, teknisk ja, ikke byggevarehus altså, men 

konsulentrelaterte tjenester som arkitekt osv. – Jacob   

 

 
Figur 5: Aktantmodell for atomiseringsfortellingen 
 

Aktantmodellen for denne fortellingen er presentert i figur 5. Dette er den mest omfattende av 

de konsentrerte modellene, så jeg vil derfor ikke gjennomgå den i sin helhet innledningsvis 

her. Jeg vil heller referere eksplisitt til de ulike aktantene underveis i analysen av denne 

fortellingen. Kort fortalt er dermed subjekt, objekt, avsendere og mottakere de samme som 

hovedmodellen og de andre fortellingene. Blant hjelpere og motstandere er det relativt mange 

aktanter, noe som indikerer en viss kompleksitet i denne fortellingen. Ny teknologi, spesielt 

selge-selv-tjenester, og offentlige organer er også både hjelpere og motstandere her.  

 

5.5.1 Uprofesjonelle selgere gir usikre kjøpere? 
Meglerne forsøker altså i denne fortellingen å definere boligeiere som selger selv som 

subjektive og lite troverdige. Årsakssammenhengene presentert i dette plottet blir dermed at 

dersom flere boligeiere velger å selge selv, fører det til at kjøpere ikke lenger kan stole på den 

informasjonen de får av en nå uprofesjonell selger. En slik situasjonsdefinisjon fører videre 

til at meglerne muligens vil utvikle strategier for å nå ut til boligkjøperne. Som Oskar sier vil 

det å bli ”kjøpers representant være et område som vi selvfølgelig snuser på” når vilkårene 

for boligsalg endres som følge av ny teknologi. Her inntar meglerne en aktiv rolle i 

handlingen, og viser at de ikke vil sitte passivt ved å se hva som skjer. De vil, som de to 
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foregående fortellingene viser, også aktivt forsøke å utnytte mulighetene som ligger i ny 

teknologi, og prøve å veie opp for eventuelle tap så godt det lar seg gjøre.  

 

Historisk har det riktignok vært relativt uvanlig å bruke megler når man skal kjøpe bolig i 

Norge (Stamsø 2011:9). Dette kan karakteriseres som en kulturell stiavhengighet, der 

aktørene på eiendomsfeltet har etablert seg i visse posisjoner, og tillagt seg bestemte 

handlingsmønstre. Eiendomsmeglere er for boligselger, og boligkjøper klarer seg i stor grad 

selv. Det anerkjenner også mine informanter:  

 

Det ligger ikke i dag i kjøpers natur å måtte betale for en tjeneste for å få assistanse 

ved kjøp. Men det burde vært like naturlig, ikke sant. Hvis du skal handle for 3 mill., 

10 mill.; vi snakker om enorme beslutninger. – Oskar 

 

Det har ikke nødvendigvis alltid vært slik at det er uvanlig for kjøper å bruke megler, men det 

er altså utgangspunktet i dagens marked. Interessant nok var flertallet av meglerne Stamsø 

(2011:35) intervjuet i 2011 negative til at også kjøpere skulle engasjere megler på deres 

vegne. Informantene mente den gang at det ville redusere rollen som megler, og at de ofte 

manglet den tekniske kompetansen som kreves for å bistå kjøper fullt ut. Noen av Stamsøs 

informanter var riktignok positive, og påpekte muligheten for å utvide meglernes 

markedsgrunnlag.  

 

I atomiseringsfortellingen presentert her inntar altså meglerne anno 2017 en litt annen 

posisjon. Denne endrede situasjonsdefinisjonen kan skyldes utviklingstakten av ny teknologi, 

men også utbredelsen av de nye verktøyene, og da spesielt selge-selv-tjenester. Selv om 

boligeiere siden 2010 har kunnet legge sin bolig for salg på Finn.no (Stamsø 2011:19), er det 

ikke før de senere år at mer helhetsorienterte tjenester som Propr og MegleSelv har dukket 

opp i håp om å bli en reell konkurrent til de etablerte eiendomsmeglerne. I denne fortellingen 

blir riktignok selge-selv-tjenester, i tillegg til å være en motstander som truer profesjonens 

eksistens, en hjelper som kan utvide markedet til kunder som ikke lenger kan stole på 

subjektive selgere. Dersom kjøpere føler usikkerhet i møte med en uprofesjonell selger vil 

kanskje eiendomsmeglere være noen de søker hjelp fra.  

 

I tillegg til at stiavhengighet kan begrense meglernes mulighet til å utvide sitt marked, vil 

muligens deres nåværende omdømme også her by på problemer. Som jeg drøftet i økt 
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konkurranse-fortellingen (5.4.1), nyter ikke eiendomsmeglere veldig høy troverdighet eller 

tillit, men at det ifølge ulike undersøkelser er stigende. Meglerne må i tillegg til å jobbe med 

fortellinger som står i opposisjon til de fortellingene som skapes av selge-selv-tjenestene, 

også utvikle troverdige fortellinger som kan gjøre dem attraktive overfor boligkjøpere. Her 

kan tradisjonelle og sosiale medier være både en hjelper og en motstander, men foreløpig 

virker det som meglerne anser de tradisjonelle mediene som en alliert i kampen om å stille 

spørsmål ved disse nye tjenestene. Som Trine sier det: ”Hvis en megler har gjort noe feil, så 

slår de det stort opp. Og det samme med Propr, du ser jo hvordan de får gjennomgå nå.” 
 

Dette sitatet illustrerer også hvordan mediene både kan være en motstander og en hjelper i 

den generelle omdømmebyggingen, og at hvem som er ”vinnere” og ”tapere” i medienes 

dekning ofte kan være uforutsigbart og utfordrende å støtte seg på i arbeidet med å forbedre 

ens rykte. Her forsøker riktignok bransjeforbundene å stille opp som en kritisk stemme i 

media for å fremme meglernes sak, og det har man også sett flere eksempler på etter at selge-

selv-tjenestene fikk økt oppmerksomhet (se f.eks. E24 2016b; Pihl 2016). Bransjeforbundene 

blir derfor hjelpere i denne fortellingen, og meglerne har også fått litt drahjelp fra det 

offentlige organet Forbrukerombudet, som har stilt seg kritisk til om selge-selv-tjenester gir 

god nok trygghet i bolighandelen (Nergård 2016) – tilsvarende hva meglerne fremmer i 

underfortellingen her. 

 

Et annet offentlig organ, Forbrukerrådet, har riktignok gått ut og sagt at det kan være 

lønnsomt for boligeiere å selge selv (E24 2016b), og blir derfor en motstander her. De har til 

og med utarbeidet en sjekkliste og guide til hvordan man går frem, og hva man bør huske på 

dersom man skal selge boligen selv (Forbrukerrådet 2017). Dermed er det ikke en entydig 

respons fra offentlige organer med hensyn til disse selge-selv-verktøyene, men dette er ikke 

enestående for eiendomsfeltet; regjeringen Solberg har satt ned et utvalg for å undersøke 

muligheter og utfordringer med den såkalte delingsøkonomien, der flere nye digitale tjenester 

ikke dekkes av nåværende regulering eller lovverk 15  (NOU 2017:4 2017, på høring i 

skrivende stund). Derfor inngår disse spørsmålene i en mer overordnet diskurs der det er flere 

uavklarte forhold knyttet til teknologiske nyvinninger. 

																																																								
15 Det pågår også en debatt om hvorvidt selge-selv-tjenester egentlig er eiendomsmegling, og 
dermed underlagt eiendomsmeglingsloven i tillegg til avhendingsloven, men dette er foreløpig 
heller ikke avklart. Jeg velger å ikke legge nevneverdig vekt på denne diskusjonen her, men 
det er også en faktor som spiller inn. 
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Oppsummert forsøker altså meglerne å innta rollen ”profesjonell” i denne fortellingen, og 

søker med det å forbli relevant i møte med nye digitale tjenester. Andre aktører på 

organisasjonsfeltet, som bransjeforbundene, selge-selv-tjenestene, noen offentlige organer og 

tradisjonelle medier, har foreløpig vært hjelpere i denne fortellingen. Men selge-selv-

tjenestene og andre offentlige organer er også motstandere, ettersom de bidrar til å utfordre 

meglernes inntektsgrunnlag. Nåværende omdømme (påvirket av media) er også en mulig 

motstander ettersom det gjør det mer utfordrende for meglerne å utvide markedet til nye 

kundegrupper. Dette er riktignok en nåsituasjon der ulike faktorer kan føre til at meglernes 

situasjon endres, og er derfor ikke en fastlåst omstendighet som avslører hvordan fremtiden 

blir.  

 

5.5.2 Mer formalisert samarbeid med andre profesjoner og aktører 
Som Jacob illustrerer gjennom sitt sitat innledningsvis i denne hovedfortellingen, har 

meglerne også en situasjonsdefinisjon som sier at de muligens må utvide inntekstgrunnlaget 

sitt i møte med de endringene som er spådd. Lars Groth (i Jacobsen & Thorsvik 2013:119) 

mener utvikling innen IKT har ”medført noe tilnærmet en revolusjon i bedrifters 

forretningsmodeller” (utheving i original). Forretningsmodeller er hvordan organisasjoner 

mener de kan skape verdi og sørge for et inntektsgrunnlag. Meglerne kobler seg derfor 

kanskje på andre fortellinger om hvordan ny teknologi påvirker organiseringen av arbeidet. 

Deloitte (2016) utga i 2016 en rapport som undersøkte hvordan globale trender endrer 

organisasjoner verden over, og legger spesielt vekt på nye organisasjonsformer. De 

fremhever bruk av team sammensatt av ulik kompetanse og med flat struktur. Meglernes idé 

om å involvere håndverkere, arkitekter og lignende kan derfor ha likhetstrekk med det 

Deloitte skisserer, og illustrerer at dette er en mer overordnet fortelling som berører flere 

bransjer og felt.  

 

I denne atomiseringsfortellingen blir derfor andre profesjoner på eiendomsfeltet hjelpere i 

meglernes prosjekt med å bestå som profesjon. Emil mener eiendomsmegling ”må bli en 

avdeling i en større enhet som har et større samlet inntektspotensial for at det skulle kunne 

driftes”. Han lurer også på om meglerne selv må diversifisere sin egen kompetanse: 
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Jeg tror nok man må innse i fremtiden at megling vil være én av flere ting som tilbys 

fra samme person. For at denne personen skal ha en inntjening, eller være interessant 

for arbeidsgiveren sånn at han har inntjening nok til at han gidder å drive med det. – 

Emil  

 

Strukturelle endringer er ikke nytt for eiendomsmeglingsbransjen, og 80- og 90-tallet var 

preget av kjededannelser og sentralisering av funksjoner (Stamsø 2011:29). Flere av 

informantene sier også at bransjen er i konstant endring, og som Stamsø (2011:26) påpeker 

har boligpolitikken som føres og boligmarkedets tilstand stor betydning for 

markedssituasjonen for meglerne. Dette illustrerer et gjennomgående poeng i denne 

oppgaven: Meglernes evne til å bestå som profesjon påvirkes av en rekke aktører på 

eiendomsfeltet. Det vil være både hjelpere og motstandere som spiller inn i utviklingen 

fremover, og meglerne fyller også selv ulike roller.  

 

Det er dermed mulig at en slik situasjonsdefinisjon – der inntektsgrunnlaget bør utvides – vil 

påvirke meglernes strategier fremover, og at de muligens vil søke mer samarbeid med andre 

aktører på feltet i mer formaliserte former. Dette vil komme i tillegg til potensialet for å 

utvide markedet til å inkludere boligkjøpere.  

 

 

 



	 48	

6 Konklusjon og videre drøfting 
 

6.1 Mellom dommedag og optimisme 
I starten av analysen ble det påpekt at eiendomsmeglerne hadde et bevisst forhold til 

dommedagsprofetier om bransjens undergang, men at de var eksplisitt svært uenige i deres 

prediksjoner. De kunne ikke forestille seg at alle som skulle selge eller kjøpe bolig, ville 

gjøre det uten hjelp av et menneske, og at det alltid ville være en gruppe som ønsker hjelp til 

en såpass stor transaksjon. Informantene medgikk imidlertid at det sannsynligvis ville bli 

færre meglere totalt, men at de overordnet var optimistiske til ny teknologi, ettersom den 

kunne gjøre arbeidshverdagen enklere og mer givende.  

 

I avhandlingens innledning satte jeg frem følgende problemstilling: Hvilke fortellinger skaper 

eiendomsmeglerne selv i møte med ny teknologi? Basert på intervju av åtte eiendomsmeglere 

konstruerte jeg tre hovedfortellinger om hvordan de selv trodde ny teknologi ville påvirke 

deres bransje. Ut fra disse tre utarbeidet jeg underfortellinger der jeg redegjorde mer detaljert 

for hva meglerne trodde ville skje med bransjen. Tabell 3 gir en sammenfatning av hvilke 

underfortellinger eiendomsmeglerne fortalte, og hvilke situasjonsdefinisjoner og handlinger 

de presenterte i disse underfortellingene. Tabellen kan altså vise hvordan meglerne selv 

forstår situasjonen med ny teknologi i bransjen, og hvordan det påvirker handlingsvalgene 

deres fremover. Disse poengene ble drøftet i detalj i analysekapittelet, og jeg vil derfor ikke 

bruke plass her på å oppsummere noe utover sammenfatningen som gis i tabellen, men heller 

trekke noe av det mest sentrale inn i drøftingen nedenfor.  
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Underfortellinger Situasjonsdefinisjon (S) og handling (H) 

Optimismefortellingen 

Teknologi som iboende positivt S: Ny teknologi utelukkende til hjelp i hverdagen  
H: Adopsjon av teknologi som anses å være til hjelp skjer 
nærmest uten motstand. 

Økt selvrealisering og 
motivasjon 

S: Rutineoppgaver kan automatiseres  
H: Meglerne er pådrivere for at dette skjer slik at de kan 
bruke mer tid på mer givende oppgaver, som f.eks. direkte 
kundekontakt. 

Mellommenneskelige relasjoner 
blir viktigere 

S: Ny teknologi kan ikke overta alle oppgavene  
H: Meglerne jobber for å automatisere rutineoppgaver slik at 
mellommenneskelig veiledning av kunden blir en 
konkurransefordel sett opp mot selge-selv-tjenestene. 

Økt konkurranse-fortellingen 

Kommunikasjon av kompetanse 
i møte med omdømme 

S: Det vil alltid være behov for dyktige folk i bransjen  
H: Meglerne forsøker å skape en alternativ fortelling til de 
historiene som fører til dårlig omdømme. 

Digitale skiller hjelper meglerne 
å bestå som profesjon 

S: Det vil alltid finnes grupper som ikke mestrer digitale 
tjenester  
H: Meglerne forsøker å kommunisere hvor komplisert en 
boligtransaksjon egentlig er. 

Det er de andre som forsvinner S: Gjør-det-selv-tjenester vil føre til færre aktører  
H: Mine informanter forstår alvoret i situasjonen og 
iverksetter allerede strategier og tiltak for å innovere og 
tilføre kunden en merverdi de ikke får av selge-selv-
løsninger. Mine informanter vil dermed ifølge dem selv 
overleve. 

Atomiseringsfortellingen 

Uprofesjonelle selgere gir 
usikre kjøpere 

S: De som selger boligen selv er uprofesjonelle og subjektive 
H: Meglerne forsøker å selge seg inn som en profesjonell og 
objektiv part en boligkjøper kan stole på.  

Mer formalisert samarbeid med 
andre aktører 

S: Meglere får ikke tilstrekkelig inntektsgrunnlag for å bestå 
som enkeltstående profesjon  
H: Meglerne vil søke mer formalisert samarbeid med andre 
aktører på feltet for å kunne levere flere eiendomstjenester fra 
én og samme enhet.  

 
Tabell 3: Situasjonsdefinisjoner og handlinger i underfortellingene 
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Jeg vil hevde at alle disse fortellingene har en underliggende teknologioptimistisk tone: Selv 

om informantene tror det vil bli færre meglere totalt, var de selv trygge på sin egen evne til å 

overleve i møte med konkurrerende gjør-det-selv-tjenester. Meglerne jeg intervjuet anså altså 

seg selv som de profesjonelle og flinke som ville klare seg, og trakk ikke frem elementer som 

kunne ligne på dommedagprofetenes spådommer. Der den offentlige debatten ofte opererer 

på en dimensjon med optimisme og dommedag som ytterpunkter, skapte meglerne med sine 

tre fortellinger en mer begrenset dimensjon med optimisme og forsiktig optimisme som 

ytterpunkter. Mine informanter fant det ikke relevant å snakke om bransjens fremtid med de 

dystopiske termene den offentlige debatten noen gang tenderer mot. De er imidlertid i 

optimismefortellingen kanskje enig med de generelle teknologioptimistene som tror at ny 

teknologi vil føre til enklere og mer givende arbeidsdager for mennesker. 

	
Der tabell 3 tar for seg analysens funn i lys av teori om situasjonsdefinisjoner og handlinger, 

kan de tre konsentrerte aktantmodellene for hver hovedfortelling illustrere hvilke roller ulike 

aktanter på eiendomsfeltet inntar i de ulike fortellingene. Den komplette modellen som ble 

introdusert i analysens innledning (figur 2), inneholder samtlige aktanter som opptrer i alle de 

tre fortellingene, mens de fokuserte modellene viser kun aktanter som figurerer i den enkelte 

fortelling. For å belyse noen overordnede poenger fra de ulike modellene, introduserer jeg her 

en sammenstilling av de konsentrerte modellene (figur 6).  
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Figur 6: Sammenstilling av de konsentrerte aktantmodellene 
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Det som i hovedsak skiller de tre modellene er hvilke hjelpere og motstandere som opptrer i 

de ulike fortellingene. Det er påfallende at den første fortellingen ikke har noen nevneverdige 

motstandere, og at de senere fortellingene blir mer komplekse med hensyn til antall aktanter i 

konfliktaksen. I optimismefortellingen er meglerne kanskje mest optimistisk til profesjonens 

fremtid. Her blir ny teknologi kun en hjelper, og man ser ingen negative sider eller 

konsekvenser.  

 

De to neste fortellingene har flere hjelpere og motstandere, og har således en mer begrenset 

optimisme med hensyn til bransjens fremtid i møte med ny teknologi. Her fremheves ulike 

relasjoner på eiendomsfeltet, og man anerkjenner at relasjonen mellom teknologi og samfunn 

er gjensidig. Jeg vil diskutere noen av disse aktantene i mer detalj nedenfor. Samlet for alle 

de tre hovedfortellingene er det riktignok flere hjelpere enn motstandere.16 Dette funnet kan 

muligens illustrere den underliggende teknologioptimismen jeg har påpekt tidligere. Hvorvidt 

denne optimismen er begrunnet vil jeg drøfte nærmere når jeg trekker frem konkrete aktanter 

under. 

 

Før jeg kommer til denne drøftingen, vil jeg bare kort bemerke at denne sammenstillingen av 

aktantmodellene også kan benyttes for å fremheve fortellingenes story og plott. Deler av 

storyen, altså selve handlingen i fortellingene, er lik: Alle tre har som objekt å bestå som 

profesjon, samtlige har eiendomsmegleren som subjekt, og i alle tre er både kunder og 

meglere avsendere og mottakere. I alle fortellingene oppnås også objektet, og meglerne ser 

dermed for seg at profesjonen kan bestå. I konfliktaksen ligger som nevnt de største 

forskjellene, og her kan man også spore deler av fortellingenes plott i form av hvilke 

årsakssammenhenger meglerne antar.  

 

I optimismefortellingen er eksempelvis ny teknologi en hjelper, og dermed tenkt å være årsak 

til at arbeidshverdagen blir lettere, som igjen frigjør tid til mer direkte kommunikasjon med 

kunden. Sistnevnte vil også være en konkurransefordel sett opp mot selge-selv-tjenestene. I 

de to andre fortellingene presenteres motstandere som er tenkt å føre til mindre heldige utfall 

for meglere: Ny teknologi i form av gjør-det-selv-tjenester vil for eksempel lede til økt 

konkurranse mellom de etablerte meglerne, og tjenestene deres vil splittes opp. Hjelperne i 

																																																								
16 Selv om de ulike aktantene som opptrer i konfliktaksen er navngitt og kategorisert av meg, 
er denne inndelingen basert på hva informantene selv sier. Jeg vil dermed hevde at modellene 
ivaretar den interne validiteten i datamaterialet. 
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disse to fortellingene blir motvekten, eller årsakene, som bidrar til at eiendomsmeglerne kan 

bestå som profesjon tross motstand.  

 

6.2 En begrunnet optimisme?  
For å drøfte hvorvidt meglerne under- eller overvurderer hvordan de ulike aktantene på 

eiendomsfeltet opptrer, kan det kanskje være en nyttig øvelse å spørre hvordan disse 

aktantmodellene ville sett ut dersom man lyttet til (potensielle) kunders fortellinger. Da ville 

bildet sannsynligvis vært noe annerledes, og ny teknologi, også i form av gjør-det-selv-

tjenester, hadde muligens blitt en enda større hjelper enn det er for meglerne i deres 

fortellinger. Et slikt positivt syn på digitale tjenester som utfordrer de etablerte meglerne 

understøttes kanskje i stor grad av eiendomsmegleres svake omdømme; mange vil muligens 

sette pris på at de dårlig likte meglerne får ”kjørt seg litt”. Som det ble påpekt i analysen, må 

meglerne evne å balansere intern kultur og eksternt image, og dermed forsøke å påvirke 

kundenes fortellinger om meglere i positiv retning. Kundenes fortellinger om bransjen kan 

være kraftfulle, ettersom de lett kan spres i sosiale medier, og mennesket tiltrekkes gjerne av 

gode og appellerende fortellinger, kanskje spesielt de som har negative trekk ved seg. Dette 

kan underbygges av de tradisjonelle medienes søken etter konflikt og sensasjon (se f.eks. 

Schultz 2007). Som Trine påpekte: ”Hvis en megler har gjort noe feil, så slår [mediene] det 

stort opp. Og det samme med Propr, du ser jo hvordan de får gjennomgå nå.” Kundene kan 

også skape og spre fortellinger om meglernes feiltrinn.  

 

I tillegg til at meglerne møter motstand gjennom et svakt omdømme, kan også stiavhengighet 

by på utfordringer i prosjektet om å bestå som profesjon. Eksempelvis er boligkjøpere en 

gruppe de kan ha utfordringer med å få som kunder, ettersom disse tradisjonelt har klart seg 

på egen hånd. Spørsmålet er om meglerne evner å skape fortellinger som overbeviser 

potensielle kunder om at de kan tilføre en merverdi. I tråd med strukturasjonsteorien er 

riktignok meglerne i gang med å iverksette tiltak de mener vil forme feltet som helhet i deres 

favør. Men strukturasjonsperspektivet inkluderer også de andre aktørene på eiendomsfeltet; 

eksempelvis vil kundenes sensemaking og situasjonsdefinisjoner også forme deres 

handlinger, som igjen vil ha konsekvenser for meglernes profesjon. Dersom kundene 

definerer meglere som overbetalte og unødvendige, vil de kanskje velge selge-selv-tjenester 

til fordel for eiendomsmegleren, og dermed bidra til å svekke meglernes inntektsgrunnlag. 

Kundenes sensemaking er også påvirket av fortellinger skapt av gjør-det-selv-tjenestene, og 
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Propr har som nevnt en serie reklamefilmer som underbygger stereotypiene om megleren 

som bader i ekstravagant luksus og materielle goder.  

 

Et åpent spørsmål er hvor stor definisjonsmakt meglerne blir i stand til å utøve på 

eiendomsfeltet. Som nevnt i atomiseringsfortellingen (5.5.1), forsøker blant annet meglerne å 

definere boligeiere som selger selv som uprofesjonelle selgere potensielle boligkjøpere ikke 

kan stole på. De forsøker å skape en fortelling der megleren er den objektive og troverdige 

parten som gir trygghet i transaksjonen. Hvorvidt potensielle kunder kjøper denne 

situasjonsdefinisjonen, er vanskelig å si gitt meglernes forutsetninger.  

 

Mekanismene som illustreres gjennom strukturasjonsteorien og aktantmodellens hjelpere og 

motstandere, viser altså hvor utfordrende det kan bli for meglerne å navigere eiendomsfeltet i 

møte med ny teknologi som tilbyr alternative løsninger. Deres forutsetninger er kanskje ikke 

de beste, til tross for at meglerne selv ser flere hjelpere enn motstandere i denne utviklingen. 

Meglernes teknologioptimisme vil muligens gjøre at de kan levere bedre tjenester, men evnen 

til å påvirke potensielle kunders sensemaking og dermed valg av tjenesteleverandør kan 

fortsatt være relativt begrenset. Hvilke fortellinger kundene selv skaper gjennom 

sensemaking blir deres virkelighet, uavhengig av ”objektive” fakta om kvaliteten i meglernes 

tjenester. Persepsjon er ofte virkelighet, så evner man ikke å nå gjennom med sitt budskap, 

vil man også slite med å bestå som profesjon. Det meglerne presenterer utad er ikke 

nødvendigvis det kunden registrerer og er enig i.  

 

6.2.1 Digitale skiller & by og land 
Et annet aspekt meglerne muligens undervurderer er boligselgere og -kjøperes evne til å ta i 

bruk nye digitale tjenester. Som det ble påpekt i oppgavens innledning, har mennesket 

kontinuerlig formet og adoptert ny teknologi til å dekke våre behov. Selv om digitale skiller 

ble trukket frem som et argument for at meglerprofesjonen kunne bestå (se 5.4.2), ble det 

også kort drøftet om dette i stor grad kan være kohorteffekter. Teknologiprofeter som spår 

både dommedag og optimisme forsøker gjerne å se tiår frem i tid, og da kan generasjoner 

som ikke er ”digitalt innfødte” være i sterkt mindretall. Altså kan man tenke seg en 

populasjon der de fleste har ervervet teknologiske ferdigheter fra tidlig alder. Kombinerer 

man dette fremtidsbildet med spådommer om teknologi som blir stadig mer sofistikert og 

selvgående, kan det muligens bli en større utfordring enn det meglerne tenker seg. Kunstig 
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intelligens og såkalt maskinlæring er tenkt å føre til mindre behov for menneskelig kontroll 

av både teknologiens input og output, noe som kan sette personer med selv begrensede 

digitale ferdigheter i stand til å håndtere de nye verktøyene.  

 

Hvordan samfunnet kan påvirke teknologiutvikling, kan man også belyse gjennom nasjonal 

kontekst-perspektivet for å se på ulikheter i teknologiadopsjon og bruk mellom land 

(Andersen & Rasmussen 2014). Hva gjelder digitale skiller har over 90 prosent av Norges 

befolkning brukt PC og internett i 2016 (SSB 2016b), uten at dette sier noe direkte om 

kompetanse. Men i et fremtidsperspektiv kan god tilgang og mye bruk føre til ytterligere 

digital kompetanseheving. En kan dermed se for seg at den norske befolkningen kan bli 

relativt digitalt kompetent. Dersom nordmenn også blir vant til å bruke digitale tjenester 

andre steder, kan dette potensielt smitte over til kjøp og salg av bolig, og dermed utfordre 

meglernes posisjon. Selv om meglerne mener boligsalg er en særegen transaksjon, vil kanskje 

(profetenes håp om) stadig mer sofistikert teknologi gjøre salg av bolig mindre krevende, 

både med hensyn til tidsbruk og det emosjonelle aspektet ved å selge sitt eget hjem. Hvis man 

får like god hjelp fra en gjør-det-selv-tjeneste, hvorfor engasjere megler? Samlet kan det 

muligens bli vanskeligere enn meglerne ser for seg å tilby sin alternative fortelling om 

hvilken merverdi de kan tilføre.  

 

I tillegg til digitale skiller, kan kanskje også norske geografiske forhold påvirke meglernes 

muligheter til å bestå som profesjon. Dersom en større andel av befolkningen etter hvert vil 

ha kompetanse til å bruke gjør-det-selv-tjenestene, er det et spørsmål om alle byer og 

tettsteder vil ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag for eiendomsmeglere. En begrensning ved 

denne oppgavens datatilfang er at jeg kun har intervjuet eiendomsmeglere i Oslo. Hvordan 

disse trendene kan tenkes å slå ut for mindre steder er vanskelig å si, men det kan tenkes at 

meglere på disse stedene vil få det ekstra krevende å sikre inntektsgrunnlag dersom 

kundetilfanget blir mindre. Jeg påpekte i kapittel 2 klare paralleller mellom banker og 

meglere i kraft av deres posisjon som uavhengig tredjepart i transaksjoner. Eiendomsmegling 

er ofte også en del av bankenes tjenester (f.eks. DBN og SpareBank1). Dersom utviklingen 

rundt antall bankfilialer i Norge kan være en indikasjon på meglernes muligheter for å 

opprettholde kontorer landet rundt, kan det by på utfordringer for meglerne. DNB la 

eksempelvis i 2016 ned 59 av totalt 116 filialer. Årsaken er ifølge banken selv at ”kundene er 

i stor grad blitt selvbetjente, og derfor er det naturlig å legge om det fysiske 
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distribusjonsnettet vårt” (Aftenposten 2016b). I samme avisartikkel vises det også til andre 

banker som vurderer lignende tiltak. 

 

Meglerne påpeker at deres virksomhet består av mye mer enn selve salgstransaksjonen, og 

trekker frem rådgivning og veiledning som deres viktigste fordel i forhold til hva selge-selv-

tjenester kan levere. Men for mange er også bankene et sted man går for finansiell rådgivning 

rundt store beslutninger som boligkjøp, lån og generell formueforvaltning. Et spørsmål er 

derfor om det blir mer sentraliserte rådgivningsfunksjoner lik den man ser innenfor 

banksektoren. Klarer man å opprettholde meglerkontor på steder der de er etablerte i dag, 

eller blir det andre (digitale) tjenester lokalisert i større byer som tar over? Dette kan bli 

særlig utfordrende dersom bankkontoret meglertjenesten kanskje var en del av, forsvinner. I 

tråd med økt konkurranse-fortellingen, kan dette være et mulig utfall. Én informant sådde 

også tvil om meglere i mindre byer kunne etablere seg i større eiendomsenheter, som det ble 

foreslått i atomiseringsfortellingen (5.5.2).  

 

Oppsummert kan også digitale og geografiske skiller påvirke utviklingen av 

meglerprofesjonen. De digitale skillene omhandler kundene på eiendomsfeltet, og i spesielt 

økt konkurranse-fortellingen ble usikre kunder fremhevet som en hjelper i aktantmodellen 

(figur 4). Økt digital kompetanse og mer sofistikerte gjør-det-selv-løsninger kan dermed føre 

til færre av hjelperen ”usikre kunder”. Hva gjelder geografiske skiller opplever de større 

tettstedene vekst, og man kan antyde en viss sentraliseringstendens (SSB 2016a). Det er 

likevel et spørsmål om hvor store tettstedene må være for at et en eiendomsmeglertjeneste vil 

være levedyktig.  

 

6.2.2 Teknologisk endring er ikke noe nytt – heller ikke i meglerbransjen 
Et forhold som kan bidra til å begrunne meglernes optimisme, er at teknologisk utvikling ikke 

er noe nytt, og at bransjen ifølge meglerne selv er i konstant endring. Den typen teknologi 

som nå kommer er ny, men det har alltid vært teknologiske nyvinninger som har endret 

måten meglerne jobber på. Informantene som hadde vært i bransjen en stund påpekte blant 

annet at papiravisannonsering nesten er helt borte. Man har også mistet mange ansatte som 

fylte funksjoner som innrapportering, informasjonsinnhenting, etc. etter hvert som digitale 

verktøy har kommet til. En påpekte at det i dag er én person som utfører oppgaver på et bredt 

spekter av områder som opptil flere personer gjorde tidligere.  



	57	

Går man enda lenger tilbake var bildetagning i forbindelse med annonser og prospekt en litt 

mer komplisert oppgave; etter at bildene var tatt måtte de til fotobutikk for å få det fremkalt, 

for så å kjøre til avisredaksjonen og fysisk avlevere de bildene som skulle brukes i annonsen i 

neste dags avis. Denne anekdoten, fortalt av en mine informanter, viser hvordan både 

meglerbransjen og samfunnet forøvrig har opplevd store teknologiske endringer, og som 

nevnt i innledningen har teknologi gjennom hele menneskets historie styrket vår evne til å 

kontrollere naturen. Dette illustrerer at mennesket har en stor tilpasningsevne, og for 

meglerne mer konkret mener mine informanter at bransjen er dynamisk og endringsdyktig. 

Denne endringskompetansen kan muligens hjelpe meglerne å bestå som profesjon, selv om 

mange nok vil forsvinne.  

 

Spådommen om at mange meglere vil forsvinne ble fremsatt i økt konkurranse-fortellingen 

(5.4). Som beskrevet i underfortellingen ”det er de andre som forsvinner” (se tabell 3 og 

5.4.3), mente samtlige av mine informanter at de selv var relativt trygge i møte med 

endringene som kommer. Hvordan gir dette mening? En mulig forklaring er hvorvidt noen 

meglere ville svart at de personlig var ”utrydningstruet”. Ettersom en stor del av yrket deres 

består av å selge tjenestene sine, har de nok også et velutviklet vokabular for å fremme sin 

egen kompetanse. Ulike sosialpsykologiske studier viser at mennesket har en tendens til å 

vektlegge positive utfall for en selv fremfor andre, såkalt selvhevdelse-bias (se f.eks. Blaine 

& Crocker 1993). Å tenke at ”for meg går det nok bra” er nødvendigvis ikke unormalt, selv 

om det selvfølgelig ikke alltid stemmer. Hvorvidt disse mekanismene er i spill her er selvsagt 

ikke mulig å bekrefte, men en positiv situasjonsdefinisjon kan kanskje bidra til at meglerne 

gjør de riktige tingene fremover. Og det virker som mine informanter tar dette på alvor, og 

opplever ”a sense of urgency” (Kotter 2006) rundt denne utfordringen. Dette kan hjelpe 

akkurat dem å overleve i møte med ny teknologi. 

 

Meglerne jeg har intervjuet mener altså overordnet at profesjonen fint skal klare å utnytte 

teknologien som kommer, og at de skal stå klar med fortellinger om hvorfor meglere fortsatt 

er relevante og kan tilføre en merverdi. Hvorvidt denne optimismen er begrunnet er selvsagt 

ikke mulig å fastslå nå. Tiden får vise om strategier basert på de teknologioptimistiske 

situasjonsdefinisjonene er tilstrekkelig for å motvirke at dommedagsprofetenes spådommer 

skal bli selvoppfyllende.  



	 58	

7 Avsluttende refleksjoner  
 

Avslutningsvis vil jeg forsøke å løfte blikket litt og reflektere rundt oppgavens 

generaliserbarhet og eksterne validitet. Jeg vil spesielt legge vekt på hvordan jeg tror aktører i 

ulike organisasjoner kan benytte seg av fortellinger som metodikk og verktøy i 

endringsprosesser. Fortellingenes universelle karakter gjør at jeg vil anbefale denne 

tilnærmingen i slike prosesser. Jeg vil også helt til slutt tegne opp mulige spørsmål det kunne 

vært interessant å forske videre på.  

 

7.1 Hvordan kan fortellinger benyttes i andre bransjer og 

organisasjoner? 
Som jeg skrev i metodedelen (3.3), er den metodiske og teoretiske tilnærmingen i denne 

avhandlingen basert på teorier som er tilnærmet universelle. Analysen og den konkluderende 

drøftingen i denne oppgaven omhandlet i stor grad fenomener som er generelle i sin struktur, 

men spesifikke i sine empiriske beskrivelser. Hva eiendomsmeglerne fortalte er kanskje mest 

interessant for deres bransje, mens det å bruke fortellinger for å få innsikt i hva 

organisasjonsmedlemmer på alle nivåer tror kommer til å skje, kan benyttes overalt. Som 

nevnt handler generalisering av kvalitative studier ofte om å identifisere hvilke underliggende 

mekanismer som kan sies å gjelde for andre sosiale situasjoner (Gobo 2004). 

 

I innledningen refererte jeg til profeter som mente at alle bransjer i tiden fremover må 

håndtere inntoget av ny teknologi. Temaet som drøftes i denne oppgaven kan dermed sies å 

ha relevans for andre yrkesgrupper og organisasjoner. Jeg vil videre forsøke å gi noen forslag 

til hvordan organisasjoner kan benytte fortellinger i arbeidet med slike spørsmål. Jeg mener 

fortellinger ikke bare er et verktøy for en forsker som ønsker å undersøke meninger hos 

informanter, men også en metode ledere og andre endringsagenter kan bruke i 

endringsprosesser for å kartlegge ansattes forståelser.  

 

Profeter som Frey og Osborne (2013) tar ikke alltid høyde for sosiale og politiske faktorer 

som kan påvirke adapsjonsraten for ny teknologi (Pajarinen et al. 2015:7). Skal man forstå 

hvordan teknologi vil påvirke en bransje, mener jeg derfor at man ikke bare kan lytte til 

eksterne profeter som sitter på den teknologiske kompetansen, men også hvordan aktører 
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innad i denne bransjen reagerer på og forstår det nye som kommer. Gjennom å lytte til 

organisasjonsmedlemmenes fortellinger fremfor å be dem gjøre matematiske beregninger 

eller statistiske prediksjoner, fanger man et rikt bilde som illustrerer (deler av) det komplekse 

samspillet mellom enkeltmennesket, ansatte, ledere, eksisterende strukturer og kulturer, 

organisasjonens omgivelser og de ulike teknologiske nyvinningene. Ettersom mennesket ofte 

tyr til fortellinger, og få besitter kompetanse til å gjennomføre statistiske ekstrapolasjoner på 

et slikt nivå, får man en bedre innsikt i alles forståelse av (i dette tilfellet) hvordan ny 

teknologi vil påvirke en bransje.  

 

En annen mulig fordel med å bruke fortellinger til et slikt formål, er at man som leder eller 

endringsagent ikke nødvendigvis må bruke mye tid på å utarbeide nøyaktig formulerte 

spørsmål for å få verdifull innsikt. Spørsmål som ”hva tenker du om det som skjer her?”, eller 

”hvordan tror du denne endringen kommer til å gå?” kan ofte være tilstrekkelig for å få rike 

fortellinger servert. Som poengene fra Weick, Polkinghorne og andre i teorikapittelet  

illustrerte, er fortellinger et hverdagslig fenomen. Det krever gjerne ikke stor innsats fra 

avsenderen, ettersom vi mennesker ofte kommuniserer gjennom fortellinger av ren 

automatikk. Mengden forarbeid og forkunnskaper som kreves for både lederen som spør og 

den ansatte som forteller, er ofte mindre sammenlignet med andre tilnærminger.  

 

Müller og Becker (2013b) argumenter i sin bok ”Narrative and Innovation” for å bruke 

fortellinger i både strategi- og innovasjonsarbeid. Deres hovedpoeng er lik det jeg forsøker å 

fremsette her: Virkelighet skapes i stor grad gjennom fortellinger, og ledere bør derfor 

kartlegge hvilke fortellinger som eksisterer i organisasjonen for å forstå hvilke muligheter og 

begrensninger som ligger i et endring- eller innovasjonsarbeid. I forlengelse av dette ligger et 

annet gjennomgående teoretisk poeng i denne oppgaven: Våre handlinger er styrt av hvordan 

vi forstår verden rundt oss. Som blant annet Müller og Becker (2013a:23) sier: ”Each person 

has his own map, which he also shares with other people, and this map determines his path.” 

Her er det kanskje relevant å igjen trekke frem strukturasjonsteorien presentert i oppgavens 

del 4.4. Menneskers sensemaking blir påvirket av strukturen og kulturen de lever i, samtidig 

som deres handlinger basert på egne mentale kart kan påvirke organisasjonen og dermed det 

omkringliggende feltet og samfunnet forøvrig. Å forstå hvordan folk tenker er derfor viktig 

for å kunne (delvis) forutsi deres handlinger og dermed konsekvenser for organisasjonen som 

helhet.  
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Her forsøker jeg altså å argumentere for at endringsprosesser kan bli mer vellykket gjennom 

å kartlegge fortellinger som sirkulerer i organisasjonen. I forberedelsene til en slik prosess 

bør man også legge strategier for hvordan man skal kommunisere endringene til 

organisasjonsmedlemmene. Å få innsikt i hvilke fortellinger de ansatte forteller både seg selv 

og sine kolleger er viktig i dette arbeidet, og kan blant annet avdekkes gjennom å spørre om 

hvilke holdninger de ansatte har til den teknologiske nyvinningen som skal innføres. I tillegg 

til de ansattes fortellinger bør også lederne skape sine egne. Å berette en appellerende 

fortelling er et nyttig verktøy for ledere i innovasjon- og endringsprosesser; en sterk fortelling 

kan bidra til å skape a ”sense of urgency” (Kotter 2006), og dermed danne et godt grunnlag 

for det lederne anser som en nødvendig endring. En leder kan selvsagt i kraft av sin 

styringsrett pålegge ansatte å bruke et bestemt digitalt verktøy, men dette skaper ikke 

nødvendigvis den største oppslutningen rundt nyvinningen, og kan også føre til redusert 

motivasjon og jobbtilfredshet. Selv om teknologi gjerne fremstilles som iboende positivt av 

profetene (Roderick 2016), kan en organisasjon ofte være preget av endringstretthet og 

dermed ha behov for overbevisning i forkant av en digitaliseringsprosess.  

 

Disse narrative verktøyene kan dermed være nyttige bidrag til endringsprosesser. En 

oppskrift som kan lede til suksess er å avdekke de ansattes sensemaking, og denne 

situasjonsforståelsen skapes gjerne i form av en fortelling. For å gjengi et sitat av Weick 

(2008:2) fra teorikapittelet (4.2): ”Sensemaking is not focused on the question, “What's the 

answer?” but rather on the question, “What's the story?” Dette gir muligens ledere og 

endringsagenter en pekepinn på hvor deres fokus bør ligge: Istedenfor å utelukkende 

identifisere en strategi basert på statistiske eller økonomiske beregninger, burde de også 

spørre de ansatte om hva de mener foregår, og hvordan de tror endringen vil forløpe.  

 

Som jeg også påpekte i teoridelen, kan det å kartlegge ansatte på alle nivåer sin forståelse gi 

en mer demokratisk og inkluderende prosess, ettersom fortellinger om fremtiden påvirker 

beslutninger man tar i nåtid (Ruotsalainen et al. 2016). Selv om det norske arbeidslivet ofte er 

preget av samarbeid, kan fortellinger benyttes som en enkel metode for å utvide denne 

samarbeidsmodellen ytterligere. I forlengelse av dette ligger en faktor som jeg ikke har 

drøftet i særlig grad i denne avhandlingen: makt internt i organisasjoner. Hvilke fortellinger 

som får dominere samtalen er også et spørsmål om makt, ettersom disse kan påvirke andres 

forståelse og handling. Oppmerksomhet rundt hvilke fortellinger som sirkulerer kan derfor 
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bidra til innsikt i organisasjonens maktforhold. Å inkludere flere stemmer kan bidra til å gi 

mer makt til ansatte på lavere nivåer.  

 

Oppsummert burde kanskje aktører som har ansvar for digitalisering av en organisasjon stille 

spørsmålet: Hvilke mentale kart lager de ansatte for et terreng fylt av ny teknologi? Men 

uansett hvor mye man forstår og planlegger må man være forberedt på det uforutsette. Du har 

kanskje en fortelling om både nåtid og fremtid som gir mening her og nå, men sorte svaner 

kan alltid dukke opp.  

 

7.2 Videre forskning 
Jeg vil helt avslutningsvis tegne opp noen spørsmål jeg med fordel tror det kunne vært forsket 

videre på. Først og fremst tror jeg både akademia og offentligheten forøvrig hadde tjent på en 

kartlegging av hvilke fortellinger, eller diskurser, om ny teknologi som preger offentligheten 

i Norge. I tråd med drøftingen over, vil det være relevant å forstå hvordan nye teknologiske 

verktøy snakkes om, ettersom dette vil påvirke andre aktørers handlinger. Man kan gjennom 

en slik kartlegging avdekke hvilke maktstrukturer som eksisterer i disse samtalene: Hvem har 

definisjonsmakt; hvem får mest spalteplass; hva snakkes det om; og hva snakkes det ikke om?  

 

Et annet område jeg mener vi kunne trengt grundigere undersøkelser på, er generell 

bevissthet om digitalisering og teknologisk endring i arbeidslivet. Er dette noe aktørene i 

arbeidslivet tenker på og bryr seg om? I så fall i hvilken grad, og på hvilken måte? Herunder 

kunne man også belyst holdninger til endringene som sies å komme; er man positive eller 

negative? I tråd med mine refleksjoner i denne oppgaven, mener jeg man både burde se på 

ledere og ansatte. Endelig ville man også kunne sett på likheter og forskjeller mellom 

bransjer ettersom mange profeter er konkrete om hvilke yrkesgrupper de tror blir mest berørt 

(se f.eks. Frey & Osborne 2013).  

 

Dette er bare noen spørsmål det kunne vært interessant å forske videre på, og skal man tro 

teknologiprofetene er inntoget av ny teknologi noe samfunnsvitenskapen burde ta tak i.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv om deltakelse 

i forskningsprosjektet 
 

Bakgrunn og formål 
 
Denne studien vil bli min masteroppgave ved masterprogrammet Organisasjon, ledelse og 
arbeid ved Universitetet i Oslo. Jeg ønsker i denne studien å undersøke hvordan 
eiendomsmeglere forholder seg til ulike spådommer om teknologisk endring og hvordan det 
vil påvirke deres bransje.  
 
Utvalget i dette prosjektet er basert på hvordan jeg opplever at de ulike meglerkjedene 
kommuniserer om bruk av ny teknologi på sine hjemmesider. Jeg ønsker dermed å snakke 
med meglere og ledere innenfor ulike kjeder.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
 
Jeg vil i denne studien gjennomføre en-til-en-intervju. Samtykke vil bli erklært gjennom 
frivillig deltakelse. Det vil være anledning for deltakerne å trekke seg når de måtte ønske, 
uten at dette vil ha konsekvenser overfor arbeidsgiver eller arbeidsforhold. Spørsmålene vil 
omhandle nye teknologitrender, og hva eiendomsmeglere tenker om disse. For å hindre at 
viktig informasjon går tapt er det ønskelig fra min side å ta lydopptak av intervjuene. Det vil 
også bli skrevet notater underveis i intervjuene. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være jeg som har tilgang 
til data fra intervjuene. Dette innebærer at verken Universitetet i Oslo eller [arbeidsgivers 
navn/firma] har rettigheter på intervjudataene underveis eller etter endt prosjekt. Alle 
personopplysninger vil bli anonymisert i den endelige oppgaven.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.17. Lydopptak og ubehandlede data vil bli slettet 
etter prosjektets sluttdato. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 
 
Tusen takk for at du ønsker å delta i mitt forskningsprosjekt! 
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Vedlegg 2: Godkjennelse fra NSD 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
B a k g r u n n s i n f o r m a s j o n  

 
Kjønn: 
 
Alder:  
 
Stilling: 
 
Ansiennitet i bransjen: 
 
Utdanningsbakgrunn: 
 

N y  t e k n o l o g i  i  e i e n d o m s m e g l e r b r a n s j e n  

 
Hva tenker du på når jeg sier ”ny teknologi i eiendomsmeglerbransjen”? 
 
Mulig oppfølging: Hva tenker du om kunstig intelligens/virtual reality/blockchain? 
 

D o m i n e r e n d e  p r o f e t i e r  

 
Hva tenker du er den dominerende fortellingen/fremtidsbildet på hvordan ny teknologi vil 
påvirke eiendomsmeglerbransjen?  
 
Er denne troverdig, syns du?  
 
Kjenner du til andre fremtidsspådommer for bransjen?  
 
Er disse troverdige, syns du? 
 
Mulig oppfølging:  
 

Har du noen andre tanker/følelser/meninger om alle disse fremtidsspådommene?   
 
Er påvirkningen av ny teknologi noe du generelt tenker mye på? 
 
Er dette med ny teknologi noe dere snakker om på arbeidsplassen/blant kolleger? 
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P r o f e t i e r  i  m e d i e r  o g  o f f e n t l i g h e t e n  

 
Opplever du at det i mediene og offentligheten generelt er mye snakk om hvordan ny 
teknologi kan påvirke eiendomsmeglerbransjen?  
 
Mulig oppfølging: Hvem/hvilke kilder opplever du skriver eller snakker mest om dette? 
 

P r o f e t i e r  o g  e i e n d o m s m e g l e r n e s  p r a k s i s  

 
Er disse fremtidsspådommene noe du opplever at påvirker strategiarbeidet i organisasjonen? 
 
Er dette noe som påvirker deg i arbeidshverdagen? (f.eks. kommunikasjon med kunder, 
promotering, etc.)  
 
Påvirker slike spådommer hvordan du definerer hva eiendomsmeglerens rolle/posisjon er i 
dag?  
 
Hva tror du blir eiendomsmeglernes posisjon/rolle om 10 år?  
 
Mulig oppfølging:  
 

Har du hentet inspirasjon/blitt påvirket av noen spesielle kilder i forbindelse med dette 
fremtidsbildet? 

 
Påvirker de spådommene vi har snakket om tidligere hvordan du definerer deres 
rolle/posisjon i fremtiden?  
 

Påvirker disse spådommene vi har snakket om dine tanker om din egen fremtidige karriere? 
 
Basert på det fremtidsbildet du tegnet i sted, er det noe spesielt du mener bransjen bør gjøre 
fremover? 
 
Slike fremtidsfortellinger er jo i stor grad skapt av eksterne aktører og omtalt i pressen, ser du 
noen nytteverdi i å ha slike spådommer om deres bransje? 
 
Har du noe å tilføye? 
 


