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“En medelsnygg man mellan 30 och 39 år med en traditionell men 

trendig klädstil. Han kör en BMW. Är driven, social och pratglad.  

Lite rikare - men inte smartare - än genomsnittet.” 

 

- Svenska folkets bild av en fastighetsmäklare (Affärsvärlden TT 

2015).  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur fastighetsmäklare i 

Sverige kan arbeta för att bättre uppfylla köparens förväntningar vid 

bostadsvisningar och därmed öka sannolikheten till framtida samarbeten. I 

dagsläget är förtroendet för fastighetsmäklare lågt och yrket är förankrat med 

mycket fördomar, endast 6 % säger att de känner förtroende för fastighetsmäklare. 

Dock visar undersökning gjord av Mäklarsamfundet (2016) att kundnöjdheten 

bland säljare är hög där hela 87 % svarar att de varit nöjda med affären. 

Författarna har därmed konstaterat ett kunskapsgap där rollen som 

fastighetsmäklare inte undersökts ur en köpares perspektiv i syfte att förbättra 

servicekvalitén. Studien har en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer 

där målet är att tydliggöra respondentens egna tankar och åsikter genom att kunna 

gå mer på djupet i respondentens svar och därmed uppnå en ökad förståelse kring 

hur fastighetsmäklaren uppfattas utifrån kundernas perspektiv, närmare bestämt ur 

en potentiell köpares perspektiv. Genom ett målstyrt urval väljs respondenter ut 

som inom senaste kvartalet varit på visning och haft en personlig kontakt med 

fastighetsmäklare. Insamlad data transkriberas och analyseras genom att bryta ned 

respondentens uttalande till nyckelord och citat för att framhäva en tydlig bild 

över vilka mönster samt nyckelfaktorer kunder anser viktiga kring rollen som 

fastighetsmäklare. Studien visar att samhällets fördomar gällande 

fastighetsmäklare i dagsläget sannolikt förstärks vid visningstillfällen snarare än 

motsatsen och köpares negativa syn för fastighetsmäklarens agerande under 

visningstillfällen är en bidragande anledning till varför förtroendet är lågt. Studien 

belyser också att potentiella köpare upplever fastighetsmäklare som passiva under 

visning och att fastighetsmäklare både kan och bör förbättra sitt kundbemötande 

för att motverka att spekulanter känner sig förbisedda och därmed öka sin 

omsättning genom ökade rekommendationer.  

 

Nyckelord: Rollen som fastighetsmäklare, förtroende, rykte och image, 

potentiella köpare, visningstillfälle. 
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Abstract 

The aim of this study is to contribute to an increased understanding of how real 

estate agents in Sweden can work to better meet the buyers expectations on 

housing listings and thus increase the likelihood of future collaborations. At 

present, trust in real estate agents is low and the profession is rooted in a lot of 

prejudice, only 6 % say they feel trust in real estate agents. However, a survey 

conducted by Mäklarsamfundet (2016) shows that customer satisfaction among 

sellers is high, with 87 % responding to being satisfied with the deal. 

The authors have thus found a gap in which the role of real estate broker was not 

examined from a buyer's perspective in order to improve service quality. The 

study has a qualitative approach with semi-structured interviews where the aim is 

to clarify the respondent's own thoughts and opinions by being able to go deeper 

into the respondent's answers, thus gaining an understanding of how the real estate 

broker is perceived based on the customer's perspective, more specifically from a 

potential buyer's perspective. Through a goal-oriented selection, respondents are 

selected who were on a viewing in the last quarter and had personal contact with 

real estate agents. The collected data is transcribed and analyzed by breaking 

down the respondent's statement to keywords and quotes to highlight a clear 

picture of which patterns and key factors customers consider important about the 

role of real estate agent. The study shows that society's prejudices regarding real 

estate agents are currently likely to be strengthened at viewing times, rather than 

the opposite, and the buyers' negative view of the real estate agent's actions during 

viewing times is a contributing reason why trust is low. The study also highlights 

that potential buyers experience real estate agents as passive under viewing and 

that real estate agents can and should improve their customer relationship to 

counteract speculators feeling overlooked and thereby increase their turnover 

through increased recommendations. 

 

Keywords: The role of real estate agent, trust, reputation and image, potential 

buyers, housing listing. 
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1. Inledning 

I en ständigt föränderlig bransch med yttre faktorers påverkan i samtidens 

samhällsklimat är vikten av att kunna applicera en social förmåga för att bli 

accepterad i rollen som fastighetsmäklare essentiell. Som helhet handlar 

mäklaryrket mycket om potentiell framgång i att kunna applicera denna förmåga 

mot en potentiell kund. Det arbete som fastighetsmäklare utför kan liknas med 

Biddles (1979) resonemang om de rollförväntningar och det sociala utbyte som 

sker mellan en säljare och en köpare. Varje part i en affär har lärt sig en 

uppsättning beteenden som är lämpliga för den situationen. Dessa beteenden eller 

rollskript definierar gränserna inom de sociala interaktionerna och hur nuvarande 

och framtida möten kommer att utvecklas (Biddle 1979). 

 

Kunder har klara rollförväntningar på utövare inom sociala tjänster; ett fält där 

just rollen som fastighetsmäklare är en central funktion. Kunden utvärderar 

servicemöten med grundantagande i tjänsteleverantörens uppfattade rollprestation 

(Biddle 1979). Inte minst grundar sig en potentiell framgång på en rimlig, men 

ömsesidig, förståelse mellan de båda; här krävs en symbios mellan parternas 

intressen, utan att offra den etiska aspekten i vad en fastighetsmäklare skall 

efterleva (Brinkmann 2009). En fastighetsmäklare är en förmedlare mellan köpare 

och en säljare under en bostadsförsäljning; samspelet med kunder och de 

moraliska och etiska tillvägagångssätten som denne använder sig av spelar här en 

viktig roll för vad som skapar värde för kunderna, men också för 

fastighetsmäklarens egna räkning.  

 

En fastighetsmäklares sätt att marknadsföra sig själv definieras via dennes rykte 

och image. Ryktet, eller den image som en specifik fastighetsmäklare vill uppnå 

(Shi & Tapia 2016), är för en fastighetsmäklare av stor vikt eftersom ett bra rykte 

ofta leder till att de kunder som använt sig utav en specifik fastighetsmäklare vid 

en tidigare försäljning vill rekommendera den vidare; en nöjd kund slår 

traditionell marknadsföring i många lägen, då vi människor i grund och botten vill 

återgå till ett mänskligt perspektiv i jakten på trygghet och tillit (Salzman & 

Zwinkels 2017).  
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Kunder söker efter andras erfarenheter när de själva skall konsumera en tjänst, 

därför är marknadsföring via word-of-mouth ett viktigt marknadsföringssätt för 

kunder då de förlitar sig mer på rekommendationer från familj och vänner än vad 

de gör från traditionella marknadsföringsmedel, såsom reklam och publicitet 

(Charlett et al. 1995). 

 

Word-of-mouth kan definieras som en kommunikationskanal där kunder delar 

information, upplevelser och erfarenheter gällande en produkt eller en tjänst. 

Denna typen av marknadsföring har snabbt blivit ett viktigt koncept inom service 

management (Gildin 2003). Ett positivt word-of-mouth (Barreto 2014) får en stor 

påverkan i jakten på att lyckas attrahera nya kunder. Det är också ryktet som 

bidrar till en stark lönsamhet för fastighetsmäklaren och företaget som den jobbar 

hos; framtida affärer som hämtas in genom återkommande kunder kommer att 

stärka företaget ytterligare (Aaker 1996). 

 

Fastighetsförsäljningar är komplexa affärer som innebär ett stort ekonomiskt 

risktagande och det är därför viktigt att fastighetsmäklare är utbildade-, samt kan 

agera experter på, de lokala marknader som de arbetar på, i kampen för att hjälpa 

båda parter genom hela processen (Pettijohn & Pettijohn 1997). 

 

Ett bostadsköp är en av de största affärerna som kommer att göras i livet och det 

är viktigt att känna sig trygg genom hela processen. Affären kan som nämnt ovan 

vara ekonomiskt påfrestande men även emotionellt krävande då det oftast bildas 

en stark koppling till en bostad (Salzman & Zwinkels 2017). Valet av 

fastighetsmäklare får därför stor inverkan för att en kund skall känna sig säker 

genom varje steg i affären. En fastighetsmäklare skall agera som en opartisk 

mellanhand mellan köpare och säljare genom bostadsaffären vilket kan vara 

oerhört svårt då en fastighetsmäklare, ur säljarens synpunkt, vill få så bra betalt 

som möjligt vid en försäljning; ett högre slutpris ger oftast fastighetsmäklaren 

bättre betalt. Å andra sidan måste även köparen känna att den gjort en bra affär 

och inte känner sig lurad av resultatet.  
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God servicekvalitet har en positiv inverkan på kundnöjdhet och förtroende; här 

skapas en positiv spiral där de båda faktorerna i sin tur bidrar till en positiv word-

of-mouth (Yildiz 2017). 

 

En köpares uppfattning om en säljares expertis påverkas av effektiviteten i den 

lösning säljaren erbjuder till köparens problem, vilket i sin tur bestäms utifrån den 

specialkunskap och erfarenhet säljaren besitter. Liu & Leach (2001) fann i sin 

studie att expertis hos säljaren var positivt relaterat till köparens uppfattning om 

hur trovärdig säljaren ansågs vara. Säljare bör vara mer intresserade av att 

utveckla bättre kommunikationsförmåga för att hjälpa dem att nå en djupare och 

mer personlig kontakt med köpare. Guenzi och Georges (2010) fann att en 

köpares tillit till en säljare positivt influerade intentionen för återköp och 

minskade troligheten att köparen skulle byta leverantör. Allt som allt så visar 

flertalet studier på en stark koppling mellan en köpares uppfattning om säljarens 

tillit och deras vilja att fortsätta en relation.  

 

Newell och Goldsmith (2001) menar att trovärdighet kan anses ha två 

huvudelement; det ena är en kognitiv dimension som gör sig gällande i den 

uppfattade expertis som säljaren har, den andra en känslomässig dimension som 

representeras av uppfattningen av trovärdighet och det empatiska samspelet 

säljare och kund emellan. Manning et al. (2012) förklarar att det första intrycket i 

en säljprocess lägger grunden för nivån av förtroende som kommer att präglas 

processen igenom: allt du gör har en påverkan av nivån av trovärdighet och det 

inflytande du kommer att ha genom hela processen. Paralleller kan här dras till 

mäklaryrket där Knight (2016) menar att vi redan från första ögonblicket vid 

interaktion med fastighetsmäklare skapar en uppfattning om hur dennes olika 

karaktärsdrag är. När denna uppfattning väl har formats hos individen är det svårt 

att förändra den uppfattning som har bildats; du har endast en chans att göra ett 

första intryck (Wiman 2015). 

 

En kund agerar inte enbart som en mottagare av information eller en kritisk 

motpart utan försöker snarare styra konversationen för att genom säljaren nå sina 

egna förhoppningar; säljaren skall bli lika övertygad av kundens målbild som 
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kunden själv (Kirmani & Campbell 2004). Vidare menar Grewal och Sharma 

(1991) att kunder tenderar att värdesätta ett budskap högre när det skiljer sig 

gentemot deras ursprungliga förväntningar, än när det överensstämmer med dem. 

 

Med en högre förtroendegrad, baserat i ett beteende som vågar stå ut från 

förutfattade meningar, ökar möjligheten till en positiv image och bidragande 

word-of-mouth-effekt; det positiva ryktet skapar ett större utrymme för 

återkommande kunder (Le & Supphellen 2017). Återköp är betydande för yrken 

som erbjuder professionella tjänster, däribland mäklaryrket; på grund av vikten- 

och komplexiteten av det ekonomiska risktagandet som dessa affärer medför så 

leder det ofta till att kunder måste genomgå komplexa beslutsfattande processer. 

För att attrahera och övertyga kunder krävs det att de som erbjuder dessa tjänster 

investerar mycket tid och har ett stort engagemang för att tillfredsställa kunderna. 

Lönsamheten från dessa investeringar kommer öka i och med att kunderna 

kommer att använda sig av samma leverantör flera gånger (Rust & Zahorik 1993). 

Om en kund skulle bestämma sig för att byta till en annan leverantör skulle det 

innebära en förlust i intäkter och ökade utgifter till följd av kostnaderna som 

tillkommer för att attrahera nya kunder. Byte av leverantör innebär inte endast en 

kostnad för de som erbjuder tjänsterna utan också för kunden själv; tid för att hitta 

och utvärdera andra alternativ och fatta nya beslut blir en naturlig men kostsam 

del av arbetet, något som i slutänden bidrar till ökad ekonomisk påverkan samt 

risktagande. Le och Supphellen (2016) menar att det etiskt korrekta utförandet hos 

en fastighetsmäklare har en stor påverkan på vad som väcker ett återköpsbeteende 

hos en kund; en nöjd säljare kommer vilja använda sig av samma 

fastighetsmäklare vid sin nästa affär. Förmågan att samspela med kunden och att 

kunna lägga sina egna behov åt sidan för att tillfredsställa kundens är av stor vikt i 

den ekvation som ligger till grund för det som skapar värde och som leder till 

starkare kundrelationer (Le & Supphellen 2016). 

 

1.1 Problemdiskussion 

Tuzovic (2008) menar att det är viktigt för en fastighetsmäklare att erbjuda 

tjänster av hög kvalitet; inte bara för sina kunder, utan också för det företag som 

https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S096969891630371X?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#bib29
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de representerar, detta för att skapa långsiktiga kundrelationer och lönsamhet för 

fastighetsmäklare och företag i en konkurrensdriven marknad. I Sverige ska en 

fastighetsmäklare agera som en opartisk mellanhand för både köpare och säljare 

av en bostad, där dennes uppdrag är att försöka tillfredsställa bådas behov vid en 

försäljning (Le & Supphellen 2016). Häri finns en tydlig problematik i det faktum 

att synen på vad en fastighetsmäklare är inte överensstämmer med dessa riktlinjer; 

endast en liten del tycks anse att det förtroende som skall återspeglas i 

mäklarrollen även gör så (Affärsvärlden TT 2015). Det finns en risk att konflikter 

uppstår baserat på en motsättning mellan förväntad roll och den rollen som 

faktiskt ägde rum (Biddle 1979). 

 

Fastighetsmäklarens rykte byggs till stor del upp av rekommendationer via word-

of-mouth. Rekommendationerna kan antas komma till största del från säljare som 

har använt sig utav en specifik fastighetsmäklare där hela 87 % svarar att de är 

nöjda med hur denne agerat under affären (Mäklarsamfundet 2016). Detta kan 

jämföras med siffror från Fastighetsbyråns undersökning 2015 (Affärsvärlden TT 

2015) som visar att endast 6 % av svenskarna känner förtroende för mäklarkåren. 

Här finns en tydlig problematik då siffrorna tycks motsäga varandra. Vidare kan 

antas att det låga förtroendet för mäklarkåren till stor del består av den potentiella 

köparens uppfattning kring hur en fastighetsmäklare är och att den generella 

uppfattning som finns om fastighetsmäklare överensstämmer med deras 

upplevelse eller förblir oförändrad. Fastighetsmäklare skulle gynnas av att nå ut 

till potentiella kunder under visning för att bidra till ökat förtroende och förändra 

den generella uppfattning som föreligger. Detta kan bidra till en ökad 

marknadsföring för fastighetsmäklare via word-of-mouth, vilket skulle leda till en 

ökning i antalet affärer. Det faktum att en fastighetsmäklare möter flertalet 

potentiella kunder vid varje visningstillfälle men i många fall enbart beaktar 

säljarens intressen gör att en rollkonflikt uppstår; Mayer et al. (1995) och 

Sandberg (2009) konstaterar att en grundläggande faktor till vad som skapar 

förtroende hos en kund är att fastighetsmäklare skall agera opartisk mellanman, 

detta för att en sådan konflikt inte ska uppstå. 
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1.2 Problemformulering och syfte 

I ovan nämnd forskning har det konstaterats ett kunskapsgap där rollen som 

fastighetsmäklare inte undersökts ur en köpares perspektiv i syfte att öka 

förtroendet. I dagsläget är förtroendet för fastighetsmäklare lågt och yrket är 

förankrat med mycket fördomar, endast 6 % säger att de känner förtroende för 

fastighetsmäklare. Dock visar en undersökning gjord av Mäklarsamfundet (2016) 

att kundnöjdheten bland säljare är hög där hela 87 % svarar att de varit nöjda med 

affären. Då varje bostadsaffär alltid har lika många eller fler spekulanter än säljare 

finns incitament för fastighetsmäklare att bemöta spekulanterna positivt på 

visningstillfällen i syfte att skapa nya samarbeten. Om fastighetsmäklare i Sverige 

väljer att arbeta mer aktivt med spekulanter på visningstillfällen tror vi att ökad 

kundnöjdhet kan nås och fastighetsmäklarens chans till följdaffärer kan därför bli 

större. 

 

Syftet med denna uppsats är således att bidra till en ökad förståelse för hur 

fastighetsmäklare i Sverige kan arbeta för att bättre uppfylla köparens 

förväntningar vid bostadsvisningar och därmed öka sannolikheten till framtida 

samarbeten. 

1.3 Disposition  

Studien är uppdelad i sex kapitel bestående av en inledning, teoretisk 

utgångspunkt, metod, analys, slutsats och tillsist förslag till vidare forskning. 

Studiens resultat vävs samman med analyskapitlet för att undvika repetering och 

för att bidra till en mer flytande och lättläst text. 
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2. Teori 

2.1 Rollen som fastighetsmäklare: En tillbakablick 

Historiskt sett är fastighetsmäklare ett yrke som existerat länge i Sverige; under 

1700-talet påbörjades en mäklarordning som växte sig allt större under 

nästkommande sekel. Det var år 1872 som mäklaryrket började regleras enligt 

rättsregler och en tillsynsmyndighet tillsattes för att kontrollera dessa 

författningar, det var även under detta sekel som fastighetsmäklare särskildes från 

andra mäklarroller (Zacharias 2001). Möjligheten till auktorisation infördes 1947 

och var då frivillig, något som övergick till en skyldighet på 1970-talet då en 

fastighetsmäklare förpliktigades att hjälpa respektive parter i en bostadsaffär med 

låneavhandlingar och värderingar. Detta bidrog till en ökad oro samt risktagande 

för köpare och säljare då fastighetsmäklarens agerande över dessa områden ej 

fanns reglerad av lagstiftning. För att råda bot över dilemmat tillsattes 1975 

småhuskommittén; som ligger till grund för fastighetsmäklarlagen som skrevs 

1984. Lagen utvecklades detta år till att även innefatta och reglera civilrättsliga 

samt näringsrättsliga regler; krav på utbildning, regler om ersättning, registrering 

etc. (Zacharias 2001).    

 

Idag säger lagen att en fastighetsmäklare ska tillvarata respektive parters intressen 

i en bostadsaffär; agera inom de gränser som god fastighetsmäklarsed avser och 

särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens finansiella intressen samt agera opartiskt 

(SFS 2011:666). Det sistnämnda innebär en komplex och komplicerad situation 

då fastighetsmäklarens arvode kommer från säljaren.  

 

2.2 Rollen som fastighetsmäklare 

Crosby et al. (1990) försökte etablera vikten av relationsbeteenden i byggandet 

och underhållandet av långsiktiga samarbeten och partnerskap. De fann att vissa 

beteenden: hög intensitet gällande kontakt, ömsesidigt upplysande och liknande 

intentioner, markant påverkade förtroende och CSR i vad som funktionsmässigt 

definieras som relationskvalitet. CSR definieras som kundens reaktion av 

säljarens värdeerbjudande. I sin tur hade kvaliteten i kundrelationer ett väsentligt 
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inflytande på en kunds engagemang eller vilja till att fortsätta relationen med 

säljaren; detta förtroende påverkade således köparens vilja att bibehålla denna 

relation (Arndt et al. 2014). 

 

Säljare bör vara mer intresserade av att utveckla bättre kommunikationsförmåga 

för att hjälpa dem att nå en djupare och mer personlig kontakt med köpare. Guenzi 

och Georges (2010) fann att en köpares tillit till en säljare positivt influerade 

intentionen för återköp och minskade troligheten att köparen skulle byta 

leverantör. Allt som allt så visar flertalet studier på en stark koppling mellan en 

köpares uppfattning om säljarens tillit och deras vilja att fortsätta en relation 

(Guenzi & Georges 2010; Arndt et al. 2014; Manning et al. 2012).  

 

Newell och Goldsmith (2001) menar att trovärdighet kan anses ha två 

huvudelement; det ena är en kognitiv dimension som gör sig gällande i den 

uppfattade expertis som säljaren har, den andra en känslomässig dimension som 

representeras av uppfattning av trovärdighet och det empatiska samspelet säljare 

och kund emellan. Manning et al. (2012) förklarar att det första intrycket i en 

säljprocess lägger grunden för nivån av förtroende som kommer att präglas 

processen igenom: allt du gör har en påverkan av nivån av trovärdighet och det 

inflytande du kommer att ha genom hela processen. Paralleller kan här dras till 

mäklaryrket där Knight (2016) menar att vi redan från första ögonblicket vid 

interaktion med fastighetsmäklare skapar en uppfattning om hur dennes olika 

karaktärsdrag är. När denna uppfattning väl har formats hos individen är den svår 

att förändra; som nämndes i inledningen - du har endast en chans att göra ett 

första intryck (Wiman 2015). 

 

En kund agerar inte enbart som en mottagare av information eller en kritisk 

motpart utan försöker snarare styra konversationen för att genom säljaren nå sina 

egna förhoppningar; säljaren skall bli lika övertygad av kundens målbild som 

kunden själv (Kirmani & Campbell 2004). Vidare menar Grewal och Sharma 

(1991) att kunder tenderar att värdesätta ett budskap högre när det skiljer sig 

gentemot deras ursprungliga förväntningar, istället för att överensstämma med 

dem. 
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Med en högre förtroendegrad, baserat i ett beteende som vågar stå ut från 

förutfattade meningar, ökar möjligheten till en positiv image och bidragande 

word-of-mouth-effekt; det positiva ryktet skapar ett större utrymme för 

återkommande kunder (Le & Supphellen 2017). Återköp är betydande för yrken 

som erbjuder professionella tjänster, däribland mäklaryrket; på grund av vikten- 

och komplexiteten av det ekonomiska risktagandet som dessa affärer medför så 

leder det ofta till att kunder måste genomgå komplexa beslutsfattande processer. 

För att attrahera och övertyga kunder krävs det att de som erbjuder dessa tjänster 

investerar mycket tid och har ett stort engagemang för att tillfredsställa kunderna. 

Dessa investeringars lönsamhet kommer öka i och med att kunderna kommer att 

använda sig av samma leverantör flera gånger (Rust & Zahorik 1993). Om en 

kund skulle bestämma sig för att byta till en annan leverantör skulle det innebära 

en förlust i intäkter och ökade utgifter till följd av kostnaderna som tillkommer för 

att attrahera nya kunder. Byte av leverantör innebär inte endast en kostnad för de 

som erbjuder tjänsterna utan också för kunden själv; tid för att hitta och utvärdera 

andra alternativ och fatta nya beslut blir en naturlig men kostsam del av arbetet, 

något som i slutänden bidrar till ökad ekonomisk påverkan samt risktagande. Le 

och Supphellen (2016) menar att det etiskt korrekta utförandet hos en 

fastighetsmäklare har en stor påverkan på vad som väcker ett återköpsbeteende 

hos en kund; en nöjd säljare kommer vilja använda sig av samma 

fastighetsmäklare vid sin nästa affär. Förmågan att samspela med kunden och att 

kunna lägga sina egna behov åt sidan för att tillfredsställa dess behov är av stor 

vikt i den ekvation som ligger till grund för det som skapar värde och som leder 

till starkare kundrelationer (Le & Supphellen 2016). 

 

2.2.1 Emotionellt arbete 

Hochschild (1983) beskriver emotionellt arbete som hur en aktör anpassar sina 

känslor för att knyta an med kund. Det sker under samtal men även via icke verbal 

kommunikation såsom mjuka beetenden i form av till exempel kroppsspråk- och 

ansiktsuttryck (Hochschild 1983). I serviceorienterade yrken såsom mäklaryrket, 

https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S096969891630371X?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#bib29
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är det av stor vikt att bemästra användandet av det emotionella arbetet då 

personliga möten sker på daglig basis.  

 

Hochschild (1983) har undersökt en flygvärdinnas emotionella arbete. Förväntan 

att ständigt se tilltalande och obesvärad ut för att vara kunder till lags är en faktor 

som flygvärdinnan förväntas upprätthålla i sitt yrke. Oavsett hur besvärlig en 

passagerare är ska dennes trivsel ligga i fokus och flygvärdinnan måste vidhålla 

en god fasad oavsett egna emotionella påfrestningar (Hochschild 1983). Detta är 

applicerbart för denna studie då även mäklarrollen är ett serviceyrke som 

kännetecknas av emotionellt arbete där det första intrycket sätter prägeln för 

resterande del av mötet (Manning et al. 2012). 

       

2.2.2 Estetisk kompetens 

I ett företag finns vissa normer och egenskaper att följa vilket skapar företagets 

image och är av betydelse för dess personal. Estetisk kompetens definieras av 

Huzell och Lundberg (2010) som en individs förmåga att anpassa sin image till 

rådande branschenliga krav, här innefattas fysiska framtoningar såsom kläder, 

tatueringar, naglar etcetera. Solomon (1985) menar att medarbetarna måste spegla 

den varumärkesstrategi som företaget förhåller sig efter vid interaktion mellan 

personal och kund, till exempel en fastighetsmäklare agerar som företagets ansikte 

utåt; frontpersonalen representerar den uppfattade bild en kund har gentemot ett 

företag vilket gör att ett företag inte uppfattas bättre än vad frontpersonalen 

förmedlar (Solomon 1985).   

 

En viktig faktor i vad som bildar en uppfattning om en annan person är klädsel, 

redan vid första mötet tenderar människan att skapa en generalisering gällande 

personen i fråga, klädseln är här en betydande del i vad som kommer prägla 

interaktionen igenom (Wiman 2015). Vid beaktande av en individs kläder har 

Thourlby (1978) kommit fram till att personer har en viss tendens att tolka in 

utomstående faktorer som ekonomisk situation, social status, pålitlighet och 

karriär utifrån hur en människa är klädd. Detta kan jämföras med att Cho (2001) 

kom fram till att vissa klädesplagg är associerade med vissa egenskaper såsom 
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exempelvis en helkostym är associerad med auktoritet och kompetens. Samma 

studie visar även att en säljare bemöts olika beroende på sin klädsel; en mer 

formellt klädd säljare bemöttes mer positivt än den säljare som var mindre 

formellt klädd (Cho 2001). Dock visar Karl och Peluchette (2007) i sina studier att 

personer tenderar att värdera andra utifrån det ramverk som personen själv satt 

upp; fastighetsmäklare kan uppfattas olika beroende på vem det är som gör 

bedömningen.  

 

2.3 Rykte & Image 

För en fastighetsmäklare är ryktet viktigt då ett bra rykte leder till att fler kunder 

rekommenderar fastighetsmäklaren och det är det som bygger lönsamhet för både 

fastighetsmäklaren och företaget (Barreto 2014). Fastighetsmäklare arbetar hela 

tiden för att få långsiktiga kundrelationer; detta genom att erbjuda tjänster av en 

hög kvalitet gentemot sina kunder. Word-of-mouth är en viktig faktor då 

återkommande kunder och de mest lojala kunderna blir som en 

marknadsföringskanal för fastighetsmäklaren och företaget (Aaker 1996).  

 

Word-of-mouth är en marknadsföringskanal via verbal kommunikation där kunder 

sinsemellan kan dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter kring en 

produkt eller tjänst. Enligt Buttle (1998) är word-of-mouth en viktigare 

kommunikationskanal än traditionell marknadsföring när en kund beslutar 

huruvida en vara eller tjänst ska konsumeras; de förlitar sig mer på andras 

erfarenheter och upplevelser. I samma studie framkom att word-of-mouth är nio 

gånger mer effektivt än marknadsföring när det gäller att ändra en persons 

negativa eller neutrala förutfattade mening till det positiva; personliga relationer 

anses mer trovärdiga (Buttle 1998).   

 

Word-of-mouth kan påverka en köpare både positivt och negativt beroende på 

vilken upplevelse den tidigare konsumenten har erfarit. Negativ word-of-mouth 

sprider sig snabbare än positiv; missnöjda kunder är benägna att berätta för 

dubbelt så många personer om sin dåliga erfarenhet jämfört med de nöjda 

kunderna (Buttle 1998). Det resultat Buttle (1998) presenterar i sin studie visar att 
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90 % av de missnöjda kunderna inte kommer konsumera varan eller tjänsten igen; 

mer häpnadsväckande är att dessa kommer berätta om sin erfarenhet till minst 9 

personer och 13 % av dessa kommer sprida det till fler än 20 personer.  

Vikten av att en fastighetsmäklare gör ett bra intryck hos potentiella köpare blir 

därför essentiell; ett dåligt rykte sprider sig dubbelt så effektivt i jämförelse med 

ett positivt rykte (Buttle 1998). Då fastighetsmäklare träffar betydligt fler 

potentiella kunder än de har befintliga säljare blir ryktet en viktig faktor; bra rykte 

leder till fler rekommendationer och högre lönsamhet för företaget och 

fastighetsmäklaren (Barreto 2014).    

 

Just lönsamheten, eller rättare sagt potentialen till att generera framtida affärer tas 

upp av Shi och Tapia (2016) där en nöjd kund har en ökad benägenhet att använda 

sig av samma fastighetsmäklare igen men även är mer benägen att rekommendera 

vänner och familj att använda sig av specifik fastighetsmäklare. Vidare sägs att 60 

% av kunderna väljer en fastighetsmäklare de tidigare har haft kontakt med eller 

som närstående eller vän har rekommenderat dem (Shi & Tapia 2016).  

Ur ett annat perspektiv kan nämnas den problematik som uppstår vid säkrandet av 

en framtida affär där en kund med ett gott intryck av en fastighetsmäklare kan 

komma att använda sig av den firma fastighetsmäklaren representerar vid 

användandet av fastighetsmäklare i ny stad; fastighetsmäklaren som bidragit till 

det goda ryktet får ingen del i affären men bidrar till att företaget kan kapitalisera 

på dennes utförda arbete (Shi & Tapia 2016).  I rak motsats är ett negativt intryck 

skadligt för både fastighetsmäklare såsom firma där företagets rykte kan komma 

att skadas av enskild fastighetsmäklares prestation; i likhet med hur ovan nämnd 

positiv upplevelse utspelar sig gör en negativ likadant och kan få en missnöjd 

kund att välja bort varumärket helt till följd av det negativa ryktet av en specifik 

fastighetsmäklare (Shi & Tapia 2016).  

 

2.4 Första intryck 

Sju sekunder. Så lång tid tar det för en människa att bilda ett första intryck om en 

person (Wiman 2015). Enligt samma författare är det här beteendet djupt 

implementerat i människan och härstammar från den tidiga evolutionen där 
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överlevnadsinstinkten var vital. Ju snabbare människan kan uppfatta faror och hot, 

desto större chans fanns då till överlevnad. Det första som beaktas vid möten med 

nya personer är därför om det finns tillit till personen eller om den utgör ett hot. 

Icke-verbala signaler är av stor betydelse vid ett första möte när tillit tolkas; 

kroppsspråk, värme, status och självförtroende är några exempel på dessa (Wiman 

2015). 

 

Blomqvist (1997) skriver att ett rykte och ett första intryck är betydelsefulla 

faktorer vid byggandet av förtroende då människor i många fall inte ges en andra 

chans att visa sin kredibilitet. Ett rykte kan, enligt Buttle (1998) påverka beslut 

både positivt och negativt beroende på i vilket sammanhang det talas om. Vidare 

menar författaren att ett negativt rykte sprider sig snabbare än ett positivt, det blir 

därför essentiellt för en fastighetsmäklare att göra ett gott första intryck då en 

fastighetsmäklare ständigt arbetar efter rekommendationer och långsiktiga 

kundrelationer (Barreto 2014).   

 

I en undersökning gjord av Willis och Todorov (2006) undersöktes exakt hur fort 

det bildas en uppfattning om en annan människa. Respondenterna fick under olika 

exponeringstid se en bild av ett okänt ansikte och skulle därefter bedöma hur de 

uppfattade en rad olika egenskaper, bland annat attraktivitet, förtroende och 

kompetens. Resultatet visade att ett omdöme bildat redan efter 100 millisekunder 

ligger i hög paritet med det omdöme respondenterna gjorde när tidexponering inte 

var en faktor (Willis & Todorov 2006).   

 

Det Blomqvist (1997) skriver om gällande ett första intryck och svårigheterna i att 

ändra detta stärks av Wiman (2015) som menar att första intrycket sätter grunden 

till hur en person uppfattas, bilden som skapats implementeras djupt och en andra 

chans kan endast omvärdera denna bild till en viss grad. 

 

Slutligen förklarar Manning et al. (2012) att det första intrycket i en säljprocess 

sätter prägeln för det förtroende som kommer att återspeglas processen igenom; 

agerandet vid det första mötet kommer genom hela processen influera det 

inflytande samt den trovärdighet fastighetsmäklaren kommer ha vid interaktion 
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med kund. 

 

2.5 Förtroende  

Det saknas en tydlig definition för förtroende då det är ett begrepp som är 

varierande och anpassas efter situationen (Eckel & Wilson 2004). Enligt 

Gambetta (2000) definieras förtroende som sannolikheten att en person kommer 

att utföra en handling som är till förmån, eller åtminstone inte ofördelaktig, mot 

en annan part som tillräckligt hög för att tänka över att delta i någon typ av 

samverkan med den personen. Fexeus (2012) säger att förtroende handlar om att 

ha tillit till att folk ska göra saker för dig och i sin tur att folk ska känna tillit i att 

du ska göra något för dem. Tidigare forskning visar enligt Hawes et al. (1989) att 

förtroende förenklar samarbeten. Förmåga innebär den specifika uppsättning av 

kunskap som en yrkesutövare har inom ett område; de egenskaper, färdigheter och 

kompetenser som yrkesutövaren innehar skapar ett förtroende gentemot kunden 

inom gränserna för området (Mayer et al. 1995). När det har skett en konflikt och 

en skada i förtroendet har uppstått är det mest effektiva sättet att bygga upp en 

tillit att åta sig nya uppdrag och se till att dessa utförs efter vad som getts löfte 

om; varje gång detta sker ökar trovärdigheten och därmed även förtroendet 

(Fexeus 2012). Förtroende står till grunden när transaktioner av stor betydelse 

äger rum; de måste agera ur ett etiskt perspektiv för att inge förtroendeingivande 

och förtjäna parternas tillit (Bhattacharya et al. 1998). Från ett perspektiv mellan 

säljare och köpare så kan förtroende definierat som den tillit kunden har för att 

säljaren kommer utföra de skyldigheter som denne åtagit sig, samt göra vad som 

är förväntat hos en köpare (Comer et al. 1999). Trovärdighet är en viktig del till 

vad som bidrar till ett ökat förtroende; att agera trovärdigt leder till att förtroendet 

byggs upp gradvist (Sandberg 2009). 

 

2.6 Förtroendeingivande faktorer  

Nedan följer fem förtroendeingivande faktorer baserat på studiens frågeställning 

och syfte. Författarna har konstaterat, med hjälp av tidigare forskning, att dessa är 

av stor vikt vid byggandet av förtroende.  
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2.6.1 Ärlighet 

Vid skapande av förtroende är ärlighet, eller benägenhet att berätta sanning en 

väsentlig faktor; det måste finnas en tillit till att hela sanningen berättas och att 

asymmetrisk information inte föreligger (Sandberg 2009). Ärlighet, tillit, 

personlighet och lokalkännedom kännetecknas som egenskaper av stor vikt för en 

fastighetsmäklare, ärlighet blir därför vid byggandet av ett bra rykte en relevant 

faktor där kunderna förlitar sig på andras erfarenheter för att utvärdera en 

fastighetsmäklares uppriktighet (Shi & Tapia 2016). Ärlighet är som sagt en 

relevant faktor men det finns även undantag då empati kommer in i bilden och en 

fastighetsmäklare måste kunna urskilja huruvida en mottagare är angelägen att ta 

emot väsentlig information eller ej (Sandberg 2009). Grönlund & Setälä (2012) 

menar på att ärlighet är den egenskap som allmänheten uppfattar som den mest 

förtroendeingivande för tjänstemän. 

 

2.6.2 Etik och moral 

Brinkmann (2009) menar att fastighetsmäklare kan hamna i rollkonflikter då det 

finns underliggande faktorer som påverkar förmågan att på ett etiskt korrekt sätt 

hantera sin yrkesroll; de skall agera säljare, rådgivare men också lösa 

administrativa arbetsuppgifter medan de hela tiden måste ha bägge parters intresse 

i beaktning. Etik är de riktlinjer som skall följas och moralen är själva handlingen. 

Vidare menar Brinkmann (2009) att de etiska riktlinjer och de rollförväntningar 

som finns inom fastighetsmäklarbranschen bör följas och att man som person 

skall visa empati och agera moraliskt. Men det finns en gråzon mellan vad lagen 

säger och de etiska reglerna, i vissa fall när en fastighetsmäklare gör på ett visst 

sätt så kanske det inte bryter mot lagen men utförandet kan ha skett på ett oetiskt 

sätt (Brinkmann 2009). På ena sidan av en bostadsaffär finns säljaren som vid en 

försäljning vill få bästa möjliga betalt för sin bostad och en köpare som vill köpa 

bostaden till ett så bra pris som möjligt. Fastighetsmäklaren som är den opartiska 

förmedlaren mellan parterna får sin provision utifrån försäljningspriset som 

fastställs vid en budgivning och det är därför svårt att se att det råder ett 

fullständigt opartiskt agerande från fastighetsmäklarens sida. Därför är det etiska 
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agerandet från fastighetsmäklarens sida det viktigaste för att skapa långsiktiga 

kundrelationer (Le & Supphellen 2016). 

 

2.6.3 Integritet  

Hur fristående en fastighetsmäklare är från andra personers påtryckningar och 

deras strävan att manipulera fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman 

speglar dennes integritet. Trots försöken att influera måste fastighetsmäklaren stå 

på egna fötter, ta in parters åsikter men i slutändan göra det som denne själv anser 

etiskt korrekt utifrån de rollskript som finns att förhålla sig till inom yrket 

(Sandberg 2009). Konflikterna som kan uppstå inom yrket kring agerandet som 

opartisk mellanman och det moraliskt accepterade beetendet menar Brinkmann 

(2009) leder till att fastighetsmäklare måste reflektera över sin yrkesroll, ställa sitt 

professionella ideal mot orealistiska förväntningar och att vara självkritisk över 

sitt beslutstagande. Enligt kunders preferenser är integritet en grundläggande 

faktor i vad som skapar förtroende gentemot en fastighetsmäklare (Mayer et al. 

1995). 

 

2.6.4 Empati  

Förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons situation och förstå hur denne 

känner är enligt Myers (2008) vad som definierar empati. Mayer et al. (1995) 

förklarar att kunder förlitar sig mer på personer som vill prestera bra samt har 

kundens bästa i åtanke, trots att det kan medföra ekonomiska förluster gentemot 

den själv. Det kan liknas med hur en fastighetsmäklare uttrycker sig med 

handlingar och ord för att förvissa kunden att denne inte agerar efter egen vinning 

och blir, enligt Sandberg (2009) av största vikt; omtänksamhet och välvilja är 

relevanta faktorer för vad som skapar tillit personer emellan (Fexeus 2012).  

 

Förmågan att samspela med kund och att kunna åsidosätta egna behov för att 

tillfredsställa dennes är väsentlig i den ekvation som ligger till grund för det som 

skapar värde och leder till starkare relationer mellan fastighetsmäklare och kund 

(Le & Supphellen 2016). Även Newell och Goldsmith (2001) belyser vikten av 
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det empatiska samspelet och hur det påverkar den uppfattade trovärdigheten för en 

kund gällande fastighetsmäklaren. 

 

2.6.5 Expertis 

Den expertis säljaren besitter har en stark koppling till hur en säljare uppfattas och 

vad som bygger förtroende hos en köpare; enligt kund är expertis tänkt att gynna 

bägge parter och ligger sedan till grund vid bedömning huruvida säljaren anses 

trovärdig och agerar i enlighet med kundens intresse eller ej (Liu & Leach 2001). 

Hawes et al. (1989) lyfter fram pålitlighet, kompetens och hur väl ansedd säljaren 

är som viktiga förtroendeingivande faktorer. Detta stärks av Crosby et al. (1990) 

och Liu & Leach (2001) som menar att den expertis säljaren besitter leder till en 

pålitlighet som kan leda till långsiktiga samarbeten mellan två parter. På liknande 

vis menar Arndt et al. (2014) att relationen mellan kund och säljare påverkas av 

det förtroende som upprättats och således även påverkar engagemanget till att 

vilja bibehålla denna relation.  
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3. Metod  

I detta kapitel redogörs för tillvägagångssätt vid insamling av data. Presentationen 

innefattar studiens respondenter samt diskussion kring urvalet av dessa. 

Klarläggande av beslut som tagits före- och under tiden av insamling av data gås 

igenom. Insamlad data har utvärderats i syfte att granska pålitlighet och de etiska 

perspektiven i undersökningen har beaktats. Avsikten med att redovisa hur den 

insamlade datan samlats in är för att kunna bidra till vidare forskning inom ämnet 

för att belysa det ytterligare. 

3.1 Val av ansats  

I studiens initiala tillvägagångssätt hade ett val av en kvantitativ metod planerats, 

detta för att nå ut till en större massa i förhoppning av att ett bredare resultat 

skulle bidra till en mer statistiskt underbyggd bild av det problem som adresserats. 

Problem uppstod dock när enkätens djup visade sig vara för grunt för att besvara 

de problem den önskade besvara; Malterud (2009) konkretiserar detta genom att 

slå fast att det i en roll som forskare uppstår en grundlig problematik i förmågan 

att formulera enkätfrågor av tillräckligt stor relevans; kvalitativa metodval kräver 

mer utrymme för subjektiva tankar och åsikter. Dessutom hade enkäten kunnat 

innehålla allt för ledande frågor vilket hade resulterat i ett missvisande resultat.  

 

Valet föll därför på att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer, då den metoden kännetecknas av undersökningar på ett mer 

djupgående plan där syftet är att beskriva specifika situationer som individer, 

grupper eller organisationer befinner sig i (Holme & Solvang 2001).  

 

I valet av angreppssätt inför intervjuerna var det första dilemmat huruvida vi 

skulle använda oss av en induktiv eller en deduktiv strategi. Deduktion utgår ifrån 

befintliga teorier som sedan försöker styrkas med hypoteser; dessa hypoteser kan 

sedan testas ifall de överensstämmer med varandra. En induktiv strategi handlar 

om det motsatta där istället en teori formas genom sina antaganden samt 

insamlande av data för att ge en förtydligande bild över något (Jacobsen 2002). 

Valet här föll på att använda det sistnämnda, en induktiv strategi där resultatet 

ställs mot den tidigare forskningen som finns kring ämnet studien önskar belysa. 
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Då syftet med undersökningen var att tydliggöra respondentens egna tankar och 

åsikter kring mäklarrollen ansågs en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer vara mer lämplig; genom att kunna gå mer på djupet i 

respondentens svar uppnås en ökad förståelse kring hur fastighetsmäklaren 

uppfattas utifrån kundernas perspektiv, närmare bestämt ur en potentiell köpares 

perspektiv. Den här typen av metod innebär en insamling av information via 

verbal kommunikation (Bryman & Bell 2011). Istället för att föra anteckningar på 

traditionellt vis under intervjun gjordes valet att spela in de utförda intervjuerna, 

detta för att underlätta transkribering samt skapa ett bättre flyt i 

kommunikationsutbyte med respektive respondent. Här minimeras risken för den 

informationsförlust som kan uppkomma vid traditionsenliga anteckningar (Legard 

et al. 2003).  

3.2 Urval  

Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för hur fastighetsmäklare i 

Sverige kan arbeta för att bättre uppfylla köparens förväntningar vid 

bostadsvisningar och därmed öka sannolikheten till framtida samarbeten. 

Undersökningen riktas mot en fastighetsmäklares potentiella kunder, specifikt 

spekulanter under visningar; med fokus på fastighetsmäklarens agerande samt den 

uppfattade synen kring denne som kunderna har, skapas den grund som ämnar 

besvara studiens frågeställning. 

 

Genom att rikta studiens undersökning specifikt mot just fastighetsmäklares 

potentiella kunder, som vid något tillfälle varit spekulanter under objektsvisningar 

det senaste kvartalet, med fokus på fastighetsmäklarens agerande ur dennes 

perspektiv, uppnås en bättre förståelse; vad en fastighetsmäklare gör rätt, 

alternativt fel, då de behandlar kunder som potentiellt har objekt att sälja, är ofta 

en avgörande faktor för dennes förmåga att stänga en affär eller ej.  

Relevansen grundas i fastighetsmäklarens vilja att skapa och bibehålla 

kundkontakter då yrket i fråga kännetecknas av provisionsbaserad lön (Anderberg 

2012). 
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Här har således enbart potentiella köpare som nyligen varit på visning intervjuats, 

eftersom 87 % av säljare tycks vara nöjda med fastighetsmäklarna men 

förtroendet fortsatt är lågt för fastighetsmäklarkåren, tyder det på att det är den här 

gruppen som är en bidragande faktor till detta. Ett av Bryman & Bell (2011) så 

kallat målstyrt urval, som innebär att de respondenter som deltar i studien är 

strategiskt utvalda, genomfördes; respondenterna valdes omsorgsfullt ut inför 

intervjuerna vilket Holme och Solvang (2001) menar på är essentiellt för studiens 

kvalitet och slutresultat vid denna typ av undersökning.  

 

Inför utvalda intervjuer föll valet på att använda åtta personer i direkt närhet som 

på något sätt har någon form av anknytning till författarna, detta för att 

intervjuerna skall ske på en mer personlig nivå samt att respondenterna skall 

känna sig mer bekväma under konversationerna. Intervjuerna har skett antingen på 

neutral mark eller i en miljö där respondenten känner sig trygg, detta för att 

samtalet skall kännas mer genuint och att det inte skall framstå som påtvingat. Här 

har även setts över och kontrollerats de nackdelar som kan vara associerade med 

att intervjua bekanta; Holme och Solvang (2001) menar att risken finns att 

respondenterna kan känna någon form av tvång att tillfredsställa forskarnas 

förväntningar med sina svar, något som kanske inte skulle skett ifall intervjuerna 

istället skett med personer som varit okända sedan tidigare.   

3.3 Empirisk kontext  

Relationen till den undersökta enheten är något som Holme och Solvang (2001) 

menar bör grundas på tidigare möten; detta underlättar reliabiliteten och 

validiteten i respondentens svar samt formar en bas av ömsesidig tillit. Av nämnd 

anledning kontaktades personer som inom det senaste kvartalet varit på visning 

och interagerat med fastighetsmäklare för att visa på en så färsk och tillförlitlig 

bild som möjligt gällande fastighetsmäklarens roll och respondentens uppfattning 

kring denne.   

 

3.4 Datainsamling  

För att fastställa att använd intervjuguide (se bilaga) gav relevanta svar 

genomfördes en provintervju där samtalet spelades in för att undersöka huruvida 
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respondentens svar var i linje med studiens syfte. Inspelningen lyssnades av och 

analyserades för att säkerställa att studien får den validitet den önskar skildra och 

att respondenten ger tillräckligt djupgående beskrivningar i sina uttalanden. Efter 

analys av provintervjun ansågs att studien hade en tillräckligt stark grund för att 

fortsätta bygga vidare på uttalat koncept; de svar som respondenten gav var 

tillräckligt djupgående och specifika, samtidigt som de stärkte värdet av vårt syfte, 

för att anse studien vara valid nog. 

 

Undersökningen har utförts på fastighetsmäklarens potentiella kunder, specifikt 

mot potentiella köpare som vid något tillfälle varit spekulanter under 

objektsvisningar, i Karlstad och närliggande kommuner. Då resurs- och 

tidsbegränsning var en faktor under insamlingen av data fick studien begränsas till 

ovan valda kommuner. Begränsningen anses dock inte inverkat nämnvärt på 

resultatet då intervjuerna visade likartade resultat. Enligt Holme och Solvang 

(2001) är ett möte för en intervju att förespråka när det handlar om kvalitativa 

studier; respondenten ges mer närhet och kan således framkalla en mer bekväm 

känsla. Tanken med dessa möten var att få fram mer naturliga och genuina svar 

som underlättar en flytande dialog; en kommunikation som kan likna den 

vardagliga dialogen är något att eftersträva vid användandet av kvalitativ metod 

då det med största sannolikhet gör gällande att respondenten svarar med sina egna 

ord och inte vad denne antar att undersökarna vill höra (Holme & Solvang 2001). 

Innan respondenten fick ta del av undersökningen informerades denne kring det 

ämne studien vill belysa samt syftet med densamma. Detta ansågs inte ha en 

negativ inverkan på resultatet.  

 

En semistrukturerad intervjuguide användes som innebär att intervjuerna sker med 

en respondent åt gången och att fokus ligger på större frågeområden istället för 

exakta, mer detaljerade frågor (Holme & Solvang 2001). Att vidhålla sig till större 

frågeområden gör ett samtal mer naturligt och tillåter respondenten att till en viss 

grad styra samtalets riktning; med hjälp av följdfrågor underlättas respondentens 

förmåga att ge sin verkliga syn och helhetsuppfattning kring ämnet (Bryman & 

Bell 2011). 
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För att väsentlig information ej ska gå till spillo valdes att spela in intervjuerna, 

vilket på förhand meddelades- och godkändes av utvalda respondenter (Miles & 

Huberman 1994). Deltagandet i undersökningen var frivilligt, en 

överenskommelse om att resultatet ska behandlas konfidentiellt och att 

respondenternas- samt fastighetsmäklares identitet ej kommer att framgå i det 

presenterade resultatet avtalades muntligt.  

 

Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att genomföra och utfördes under åtta 

tillfällen med åtta olika respondenter som varierade i kön och ålder (24-62 år). För 

att se om det fanns någon skillnad i uppfattning mellan könen så var hälften av 

respondenterna män och hälften kvinnor. Efter sex intervjuer var svarsbilden från 

respondenterna snarlik och då ansågs en mättnad nådd i undersökningen. För att 

säkerställa denna mättnad genomfördes ytterligare två intervjuer, en med vardera 

kön, där det kunde konstateras att ny information inte tillkom. Resultatet ansågs 

därför ge en tillräckligt stark grund för att analysera utfallet. 

 

Utförda intervjuer transkriberades för att lättare kunna analysera data och för att 

finna tydliga mönster kring respondenternas åsikter. För att ytterligare underlätta 

togs ord utan relevans bort, till exempel “eh”, “liksom” eller liknande varpå 

transkriberingen blev beskriven och analyserad innan den jämfördes med tidigare 

forskning (Bryman & Bell 2011).  

3.5 Analys av datamaterialet  

Enligt Jacobsen (2002) finns det en spiral som beskriver analysprocessen som 

även liknar valt tillvägagångssätt. Första steget innefattar all information samt 

känslor som utvald respondent upplevt under intervjun. Andra steget innebär att 

intagen information reduceras och ej längre relevant information skalas bort, 

vilket möjliggör en analys av insamlad data. Datamaterialet analyserades genom 

att bryta ned respondentens uttalande till nyckelord och citat. Dessa beskriver det 

väsentliga i respondentens svar som framhäver en tydlig bild över vilka mönster 

och nyckelfaktorer kunder anser viktiga kring rollen som fastighetsmäklare. 

Genom att fastställa tre teman var syftet att skapa en sammanfattning av vanligt 

förekommande åsikter, alternativt visa på en skillnad i respondenternas svar. 
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Genom att fånga in information ur ett bredare spektrum för att sedan konkretisera 

och organisera informationen möjliggjordes en analys av datamaterialet. Datan 

har därefter ställts mot det befintliga teoretiska ramverket kring rollen som 

fastighetsmäklare, word-of-mouth, första intryck och rykte för att fastställa vilka 

förbättringsområden som existerar.  

 

Tema 1: Hur respondenterna anser att en fastighetsmäklare skall 

vara. 

Kategori  Respondenter 

som yttrat dessa 

Citat 

Lyhörd/kundens behov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

“Jag vill ha en 

genuin 

fastighetsmäklare 

som skall vara 

lyhörd, påläst, 

tillmötesgående 

och framåt men 

även intresserar 

sig i mina behov” 

Tillmötesgående/framåt/lättillgänglig/utåtriktad 1, 2, 5, 6, 8 

Glad/vänlig/trevlig/välkomnande/lättsam 1, 2, 3, 5, 6, 8 

Genuin/rak/öppen/objektiv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Påläst/strukturerad/organiserad/professionell/förtroendeing

ivande 

2, 3, 4, 6, 7 

 

Eftersom respondenterna talar fritt, utan någon som helst restriktion för vilka ord 

som får användas, har kategorier upprättats där ord som används synonymt eller i 

sammanhang med varandra står under samma kategori. Även kontentan av ett 

citat har av forskarna tolkat och sammanfattat till ett ord som därefter har tillförts 

en kategori. Kategorierna speglar en framträdande egenskap hos 

fastighetsmäklaren och har till syfte att skapa en uppfattning om vilken vikt en 

specifik egenskap har i relation till de övriga egenskaperna som efterfrågas av 

respondenterna.  
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Tema 2: Respondenternas uppfattning gällande 

fastighetsmäklaren 

Kategorier Respondenter som yttrat 

detta 

Citat 

Positiva egenskaper 

Propert klädd  

 

Snabb återkoppling, 

förtroendeingivande och 

tillmötesgående 

 

Ärlig, kunnig och  

rak 

 
1, 2, 6 

 

4 

 

 

 

4, 5 

 

“Jag kände att henne skulle 

jag kunna sitta och prata, 

skratta med hur länge som 

helst. Väldigt sakkunnig, 

lyfte fram det bra, sa allt jag 

behövde veta och berättade 

vilka möjligheter som fanns 

med lägenheten, henne 

gillade jag” 

Negativa egenskaper 

Okunnig 

Oengagerad 

Nonchalant 

Falsk/opålitlig 

Osäker 

Svag återkoppling 

Oprofessionell 

Passiv 

 

7, 8 

2, 3, 6, 7, 8 

3, 6, 8 

1, 2 

2, 8 

1, 3, 6, 7 

1, 3, 7, 8 

1, 2, 3, 6, 7, 8 

“Han kändes oprofessionell 

i välkomnandet med ett tafatt 

handslag, dålig ögonkontakt 

och ett påklistrat leende. 

Han upplevdes som okunnig 

eller dåligt förberedd, hade 

svårt att svara på frågor. 

Mäklaren kändes 

oengagerad eftersom han 

stod på samma plats under 

hela visningen och inte 

interagerade med 

spekulanterna” 

 

Tema 3: Eventuella framtida samarbeten 

Detta tema sammanfattas i textform under punkt 4.3. 

 

3.6 Reliabilitet  

Utvalda respondenter var på olika sätt mer eller mindre insatta i hur de vill att en 

fastighetsmäklare skall agera. Detta ansågs ge en bra spridning på hur den 
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generella uppfattningen föreligger kring mäklarrollen. För att få en mer trovärdig 

datainsamling hade intervjuer kunnat genomföras med fler personer (Holme & 

Solvang 2001); efter åtta intervjuer syntes ett klart och tydligt mönster i 

respondenternas uppfattning, här ansågs att fler intervjuer inte hade bidragit till ett 

förändrat utfall gällande resultatet. Stor noggrannhet vidtogs gällande att delge 

respondenterna om all relevant fakta såsom inspelning och konfidentialitet innan 

intervjuerna genomfördes. Samtliga deltagare i intervjuerna gav muntligt 

samtycke till hur datan skulle behandlas och säkerställdes vara bekväma med hur 

de etiska aspekterna kring deras åsikter och svar skulle hanteras.  

Att studien genomförts på respondenter med olika kön samt åldersgrupper, men 

ändå fått likvärdiga uppfattningar och åsikter kring ämnet anses ge ökad 

trovärdighet för undersökningen. 

3.7 Etiska aspekter  

Vid kvalitativa metoder är etiska problem vanligt förekommande och under 

intervjuperiodens gång har till exempel anonymitet och konfidentialitet tagits i 

beaktning. Efter att möte bestämts och respondenterna intervjuats har, likt vad 

Bell (2010) framför, försäkran skett om att deras identitet skall bevaras 

konfidentiellt och att möjlighet till identifiering ej kommer finnas till hands. Då de 

utvalda respondenternas identitet har varit känd så kan inte undersökningen anses 

anonym då anonymitet innebär att identiteten hos respondenterna skall förbli 

okänd även för forskarna (Bell 2010). Vid deltagande i studien skall ingen 

respondent få konsekvenser till följd av sina utlåtanden och det är därför av vikt 

att etiska aspekter såsom konfidentialitet tas på allvar; det faktum att identiteten 

doldes gav dem även möjlighet att svara på ett mer sanningsenligt sätt utan oro för 

påföljder (Bell 2010). 

 

Författarna till uppsatsen är de enda som har haft möjlighet att analysera 

transkriberingar och de inspelade intervjuerna. Resultatet av intervjuer gjordes 

tillgängligt för respondenter och ur ett anonymt synsätt har både 

fastighetsmäklarens och respondenternas identitet bevarats anonymt då det i de 

förstnämndas fall skulle kunna bidra till ett försämrat rykte i sin bransch; här är 
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det istället viktigt att utgå ifrån de etiska aspekter som kan föreligga (Bryman & 

Bell 2011). 

 

All inspelad data samt transkriberingar har raderats efter avslutad analys, detta för 

att försäkra att respondenterna ej skall komma till skada utifrån vad som har sagts, 

då ansvar för material och bibehållandet av deras konfidentialitet ligger hos 

författarna (Miles & Huberman 1994).  
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4. Resultat och analys 

I följande del beskrivs det resultat som framkommit genom utförda intervjuer. 

Resultatet disponeras över tre teman vars syfte är att tydliggöra samband mellan 

de olika respondenternas svar. Vid sju tillfällen hade utvalda respondenter en 

manlig fastighetsmäklare som ansvarig och vid ett tillfälle var det en kvinnlig 

fastighetsmäklare som ansvarade för visningen. Antal spekulanter som närvarat 

vid visning utöver respondenten har varierat då det har varit fråga om både öppna 

och privata visningar av bostäderna. Mängden spekulanter utöver respondenten 

själv har som minst varit noll och som mest omkring ett trettiotal.  

 

4.1 Tema 1: Hur respondenterna anser att en fastighetsmäklare skall vara. 

4.1.2 Lyhörd/kundens behov 

Samtliga av studiens respondenter lyfter vikten av att fastighetsmäklaren är lyhörd 

för kundens behov. De beskriver hur en fastighetsmäklare ska söka efter de unika 

förutsättningar och önskemål som en kund har för att sedan vara till lags och 

hjälpa kunden hitta en lösning. Att vara lyhörd och lyssna till kundens behov 

nämns ofta i sammanhang av respondenterna men även av Mayer et al. (1995) där 

fastighetsmäklare som har kundens bästa i åtanke uppnår en högre tillitsgrad hos 

kund, vilket är av stor vikt när respondenterna beskriver hur de anser att en 

fastighetsmäklare ska vara.  

 

Respondent åtta talar om hur hon vill att en fastighetsmäklare ska hjälpa kunden 

visualisera möjligheter och lösningar då den visar runt spekulanter i bostaden. 

Respondenten ser gärna att en fastighetsmäklare har en skicklighet i att se 

helhetsbilder, åt det estetiska hållet; se möjligheter med möblemang, färger och 

dylikt för att sedan använda det som verktyg när den hjälper spekulanter.  

Respondent ett förklarar att hon vill att en fastighetsmäklare ska vara lyhörd och 

ställa mycket frågor som ett tecken på intresse för hennes behov. Hon ansåg att 

det var av stor vikt att en fastighetsmäklare på egen hand noterar vad hon som 

kund är ute efter. Le och Supphellen (2016) belyser vikten av detta samspelet 

mellan fastighetsmäklare och  kund, förmågan att åsidosätta sina egna behov för 
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att tillfredsställa kundens är av stor vikt för det som skapar värde och som leder 

till starkare kundrelationer. Även respondent två belyser denna egenskap som 

viktig då han ville att fastighetsmäklaren verkligen skulle ha intresserat sig för de 

människor som var spekulanter till bostaden under visningstillfället. 

 

4.1.3 Tillmötesgående/framåt/lättillgänglig/utåtriktad 

Denna kategori var inte lika eftertraktad av respondentgruppen som ovan nämnd 

kategori. Fem av åtta uttryckte ett direkt önskemål om en fastighetsmäklare med 

dessa egenskaper. Respondenterna som uttryckte detta som viktigt förklarade att 

deras ideala fastighetsmäklare själv ska söka kontakt med spekulanter på 

visningstillfällen och menade att detta borde vara ett vedertaget tillvägagångssätt i 

yrket. I enighet med vad Biddle (1979) säger så utvärderas ett servicemöte med 

grundantagande i den uppfattade rollprestation och det sociala agerandet mellan 

tjänsteleverantör och kund.  

 

Viktigt att notera för denna kategori är att många av de beskrivande orden även 

kan anses tillhöra kategorin nedanför. I denna studie särskiljs dessa då författarna 

anser att en person exempelvis kan vara glad även om den inte är tillmötesgående. 

Detta är vanligt förekommande enligt respondenterna som beskriver mäklarna 

som passiva under visningstillfällena, även fast de är vänliga då kunden tar 

initiativ. Respondent ett beskriver att hon vill ha någon som är “mer på bollen i 

konversationerna”, mer framåt, även om hon påtalar att detta potentiellt är mer av 

en personlig preferens än en allmän sådan. Respondent sex åsikt överensstämmer 

med tidigare nämnd respondent då även han söker en fastighetsmäklare som är 

utåtriktad och framåt. Dock påtalade denna respondent att det, likt vad Newell och 

Goldsmith (2001) belyser i sin studie måste finnas en balans och att 

fastighetsmäklaren inte får bli för framåt; det kan tolkas som att 

fastighetsmäklarens enda drivkraft är att “sälja av skiten” som respondenten 

uttryckte det och vikten av det empatiska samspelet är därför betydande.   

 

4.1.4 Glad/vänlig/trevlig/välkomnande/lättsam 

Sex av respondenterna uttryckte att de själva hade valt att anlita en 
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fastighetsmäklare som är glad, vänlig, trevlig, välkomnande och/eller lättsam. 

Respondent sex exemplifierar hur en fastighetsmäklare ska agera och menar att 

denne bör vara allmänt trevlig och glad samtidigt som den ler och har 

ögonkontakt med kunden när de pratar. Allt för att spekulanten ska känna sig 

välkommen, sedd och få en bra upplevelse direkt. Även respondent sju samt två 

ansåg att fastighetsmäklaren bör vara glad vid möte med spekulanter och att hur 

väl utfört välkomnandet var hade stor betydelse för uppfattningen om 

fastighetsmäklaren i helhet. 

 

Likt vad Hochschild (1983) beskriver i sin undersökning där förväntan att alltid le 

och agera positivt är emotionellt arbete väsentligt för en fastighetsmäklare. 

Majoriteten av denna studies respondenter ansåg att en fastighetsmäklare ska vara 

glad, trevlig, välkomnande etc. vilket tyder på att ett bemästrande av användandet 

kring emotionellt arbete är av stor vikt. Relevansen framgår än tydligare när 

respondent tre uttryckte att hon aldrig hade anlitat en mäklare som inte mötte 

spekulanterna med ett glatt beteende. 

 

4.1.5 Genuin/rak/öppen/objektiv 

Sju av åtta respondenter sökte en genuin fastighetsmäklare som var rak, öppen 

och objektiv i sitt agerande då de ansåg att detta var avgörande för tillit. Detta 

överensstämmer med vad Mayer et al. (1995) och Sandberg (2009) säger i sina 

studier där de konstaterat att en grundläggande faktor i vad som skapar förtroende 

hos en kund är att fastighetsmäklare skall agera opartisk mellanman. Även 

respondent fem önskar dessa egenskaper men likaså en jordnära fastighetsmäklare 

som går att skratta och socialisera med, som även lyfter fram bostadens potential. 

Att informera om nackdelar såväl som att belysa fördelar är även det något som 

respondent sju anser är av stor relevans när en fastighetsmäklare ska sälja in en 

bostad för potentiella kunder.  

 

Då respondenterna fått frågan om vad som är viktigt hos en mäklare svarade 

majoriteten av respondenter att det är viktigt att mäklaren upplyser om både bra 

och dåliga saker med objektet i fråga. Denna typ av ömsesidigt upplysande menar 
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Crosby et al. (1990) samt Arndt et al. (2014)  i sina studier markant påverkar 

förtroendet hos människor positivt. Om fastighetsmäklaren agerar utifrån ovan 

nämnda egenskaper anser respondent ett att hon känner större tillit då 

fastighetsmäklare menar väl och inte är där av fel anledningar, inte bara är där för 

pengarna och hon känner att han kommer göra ett genuint bra jobb eftersom hon 

tror att han är en bättre människa. 

 

4.1.6 Påläst/strukturerad/organiserad/professionell/förtroendeingivande 

Majoriteten av respondenterna talar om vikten av ett professionellt agerande hos 

fastighetsmäklaren. De allra flesta pratar om expertis och hur viktigt det är att vara 

påläst kring objektet fastighetsmäklaren skall förmedla; kunniga och pålästa 

fastighetsmäklare tenderar att inge ett större förtroende hos respondenterna än 

passiva fastighetsmäklare som ‘bollar vidare’ frågor. Liu och Leach (2001) samt 

Crosby et al. (1990) lyfter i sina studier fram hur en säljares expertis är positivt 

kopplad till den uppfattning av trovärdighet en köpare känner gentemot denne, 

vilket denna studies respondenter styrker via sina åsikter. 

 

Enligt respondent fyra är en en professionell fastighetsmäklare objektiv och agerar 

förtroendeingivande från första hälsning och visar med sin kunskap att denne inte 

räds av frågor eller undanhåller information. 

 

4.1.7 Sammanfattning Tema 1 

Gemensamt för alla respondenter är att de vill ha en fastighetsmäklare som är 

engagerad och visar ett genuint intresse för kundernas behov. Fastighetsmäklaren 

skall enligt respondenterna vara tillmötesgående och ha goda sociala kunskaper. 

Lyhörd är ett återkommande begrepp under de genomförda intervjuerna vilket alla 

respondenter tycks vara överens om att en fastighetsmäklare skall vara. En 

fastighetsmäklare skall därtill också vara engagerad, sälja in objektet genom att 

vara aktiv samt interaktiv under visningstillfället och på så vis väcka ett intresse 

för bostaden. Samtidigt är expertis av stor vikt när respondenterna beskriver den 

ideala fastighetsmäklaren; kunniga och pålästa fastighetsmäklare tenderar att inge 
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ett större förtroende hos respondenterna än passiva fastighetsmäklare som ‘bollar 

vidare’ frågor.  Professionell är även ett ord som genomsyrar respondenternas 

svar. Med professionell avses proper klädsel och de sociala färdigheterna. 

Återkoppling gällande obesvarade frågor är av stor vikt då en fastighetsmäklares 

tillgänglighet är väsentligt för respondenterna. Vidare menar också många av 

respondenterna att fastighetsmäklaren också ska vara ärlig i sin presentation av 

bostaden. “En fastighetsmäklare bör vara påläst och informativ, inte vara rädd för 

att belysa både för-och nackdelar för objektet i fråga, gärna i samband med att 

fastighetsmäklaren följer med runt i objektet” säger respondent 3. Då 

respondenterna fått frågan om vad som är viktigt hos en mäklare svarade 

majoriteten av respondenter att det är viktigt att mäklaren upplyser om både bra 

och dåliga saker med objektet i fråga. 

 

4.2 Tema 2: Respondenternas uppfattning gällande fastighetsmäklaren 

4.2.1 Positiva egenskaper 

Utifrån genomförda intervjuer så var det två av respondenterna som har haft 

privatvisning där endast fastighetsmäklaren samt respondenten närvarat. Intressant 

nog gällande detta är att av de åtta respondenter som har intervjuats så är det dessa 

två respondenter som har lyft fram de flesta av de positiva egenskaperna hos 

fastighetsmäklarna. 

 

Respondent fyra fick en bra uppfattning angående fastighetsmäklaren redan från 

första mötet, han var tillmötesgående och höll konversationerna lättsamma och 

upplevdes som kunnig. Även respondent fem kände fastighetsmäklaren som social 

och lättsam, att hon följde med runt och lyfte fram all fakta som var relevant samt 

kom med förslag på vilka möjligheter bostaden hade ökade förtroendet ytterligare 

ansåg respondenten. Ärlighet är något som både respondent fyra och fem har tagit 

upp som en anledning till att de kände förtroende gentemot fastighetsmäklarna, att 

ingen relevant information undanhölls och att fastighetsmäklaren agerade 

objektivt mellan köpare och säljare. Sandberg (2009) visar i sina studier att 
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ärlighet är väsentligt för byggandet av förtroende; det måste finnas en ömsesidig 

tillit där asymmetrisk information inte förekommer.  

 

Tre respondenter berättade under intervjuerna att de ansåg att fastighetsmäklarna 

de mött var propert klädda och såg välvårdade ut. Detta uttryckte de som en 

positiv egenskap då respondenterna förväntade sig att fastighetsmäklare skall vara 

välklädda. Men på grund av mötet de haft med respektive fastighetsmäklare har 

den positiva aspekten gällande deras klädsel istället kommit att bli något negativt.  

 

I studier genomförda av Cho (2001) kom det fram att vissa klädesplagg är 

associerade med vissa egenskaper såsom exempelvis en helkostym är associerad 

med auktoritet och kompetens. Eftersom fastighetsmäklarna i fråga inte speglade 

dessa egenskaper och istället uppfattades som passiva och nonchalanta så bidrog 

deras klädsel till en ökad negativ uppfattning.   

 

4.2.2 Negativa egenskaper 

Viktigt att notera är att respondenterna hade en övervägande negativ uppfattning 

av fastighetsmäklarna och deras prestation. Majoriteten av respondenterna som 

har intervjuats har uttryckt att fastighetsmäklaren har uppfattats som oengagerad 

samt att de har agerat passivt under visningstillfället. Wiman (2015) uttrycker att 

det första intrycket skapas på bara några sekunder, vilket innebär att 

fastighetsmäklarens initiala engagemang blir värdefullt för spekulanternas 

uppfattning. Vidare förklarar även Wiman (2015) att icke-verbala signaler väger 

tungt i bedömningen av andra människor och att exempelvis kroppsspråk, värme 

och självförtroende har en inverkan i denna bedömning. Respondenterna har 

förklarat det som att de känt sig förbisedda och att fastighetsmäklarna är 

svårtillgängliga då de inte har interagerat med spekulanterna som varit 

närvarande. Respondent två beskrev det som att fastighetsmäklaren endast stod 

och besvarade frågor istället för att aktivt visa runt de potentiella köparna för att 

försöka väcka ett intresse hos dem. Även respondent tre upplevde 

fastighetsmäklaren som passiv då han inte sökte kontakt med spekulanterna, detta 

fick respondenten att uppfatta honom som oprofessionell. Respondenternas 
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bedömning av fastighetsmäklaren kan därför anses vara i enighet med Wimans 

(2015) resultat. 

 

Andra egenskaper som flertalet av respondenterna nämnt under intervjuerna är att 

fastighetsmäklarna har haft svag återkoppling gällande obesvarade frågor, vilket 

är något som de flesta har associerat med okunnighet och detta har varit en 

bidragande faktor till ett bristande intresse för bostaden.   

 

En fjärdedel av respondenterna upplevde därtill att fastighetsmäklaren var falsk 

och/eller opålitlig, vilket är negativt ur ett förtroendebyggande perspektiv. 

Brinkmann (2009) menar, som nämnt i teoriavsnittet, att det finns en gråzon 

mellan lag och de etiska reglerna i samhället. Att fastighetsmäklaren får provision 

från säljare för att förmedla ett bostadsobjekt kan tänkas påverka dess etiska 

agerande gentemot köparen, vilket kan ligga till grund till den känsla som 

respondenterna upplever.  

 

4.3 Tema 3: Eventuella framtida samarbeten 

När det kom till frågan om eventuella framtida samarbeten med sedd 

fastighetsmäklare var alla respondenter negativt inställda till detta. Att respondent 

fyra haft en positiv upplevelse med den fastighetsmäklare han kommit i kontakt 

med och trots detta inte var intresserad av ett framtida samarbete förklarade 

respondenten berodde på att fastighetsmäklaren inte var tillräckligt lik honom 

själv. Respondenten menade att likheten mellan honom och fastighetsmäklaren 

var avgörande vid ett samarbete av den omfattningen. Utöver redan nämnda 

aspekter som går att utläsa ovan (se Tema 2), var den största bidragande faktor att 

respondenterna inte känt sig sedda och hörda under visningen och därför inte 

kunde känna något förtroende för fastighetsmäklaren. För att citera vad 

respondent 7 sa “... han har ju mist mig som kund, jag vill inte att mina blivande 

köpare till mitt hus ska bli bemötta såsom han bemötte mig”. Respondenten 

förklarar vidare att fastighetsmäklaren bör visa större intresse för köparens behov 

för att se vilka lösningar som kan göras på objektet så att det matchar kundens 

behov, samtidigt som fastighetsmäklaren bibehåller sin objektivitet. 
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Sammanfattningsvis menar respondenten att de goda egenskaperna som får en 

säljare att anlita en fastighetsmäklare skall återspeglas mot de potentiella köparna. 

 

Av de åtta respondenter som har intervjuats så har två av dessa haft 

privatvisningar. Vad som är intressant gällande detta är att dessa respondenter har 

en annan syn på hur mäklarna har agerat och uppfattats än vad de respondenter 

som har varit på öppna visningar har. De respondenter som har varit på en öppen 

visning visar en klart mer negativ syn på hur fastighetsmäklaren har uppfattats 

medan de respondenter som varit på privatvisning tycks ha haft en bättre 

upplevelse.  

 

Majoriteten av respondenterna har ett negativt intryck av mäklarna de varit i 

kontakt med, trots detta anser ingen av de som intervjuats att det fanns tillräckligt 

med tid för att bilda sig en god uppfattning angående fastighetsmäklaren i fråga. 

Crosby et al. (1990) fann i sina studier att hög intensitet gällande kontakt ökade 

förtroendet, även den studie Mäklarsamfundet (2016) genomförde där 87 % av 

säljarna var nöjda med fastighetsmäklarens agerande tyder på att ju mer tid en 

fastighetsmäklare spenderar med sina kunder, desto större förtroende känner 

dessa. Detta skapar utrymme för diskussion då starka åsikter kombineras med 

faktorn att inte ha haft tid att skapa en tillräckligt god uppfattning gällande 

fastighetsmäklaren.  
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5. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att bidra till en ökad förståelse för hur 

fastighetsmäklare i Sverige kan arbeta för att bättre uppfylla köparens 

förväntningar vid bostadsvisningar och därmed öka sannolikheten till framtida 

samarbeten. Det som framkom av vår undersökning var att samhällets fördomar 

kring rollen som fastighetsmäklare i dagsläget sannolikt förstärks vid 

visningstillfällen snarare än motsatsen. Likt vad vi presenterat i urvalet kring 

undersökningar gällande det låga förtroendet hos fastighetsmäklaren tyder denna 

undersökningen på att potentiella köpares negativa syn för fastighetsmäklarens 

agerande under visningstillfällen är en bidragande anledning till varför förtroendet 

är lågt.  

 

Att respondenter som deltagit på privatvisningar har en bättre upplevelse av 

fastighetsmäklaren än de som varit på öppna visningar är viktigt att notera. 

Fastighetsmäklarens tid är begränsad på visningar och behöver fördelas beroende 

på hur många spekulanter som närvarar på visningen, vilket kan inverka på 

dennes servicekvalité och därmed också dess uppfattade roll. Fastighetsmäklare 

borde, i större utsträckning, uppmärksamma detta problem och arbeta aktivt för att 

motverka att spekulanter, det vill säga potentiella kunder, känner sig förbisedda. 

Då detta problem inte är förankrat med en fastighetsmäklares personlighet så finns 

det tydliga åtgärder att vidta. Fastighetsmäklare bör införa praxis som innebär en 

begränsning vad gäller antal spekulanter på en visning, alternativt ta för vana att 

ha kollegor på plats som kan hjälpa att fylla det uppenbara behovet.  

 

Något som även var viktigt för respondenterna var ärligheten kring objektet. 

Många av respondenterna nämnde att de fick ökat förtroende när 

fastighetsmäklaren var öppen med objektets nackdelar, snarare än att bara 

fokusera på fördelar. Detta i kombination med fastighetsmäklarens förmåga att 

svara på frågor direkt, utan att förvanska detaljer, skapade tillit och förtroende. 

Detta är även en aspekt som går att förbättra oavsett fastighetsmäklarens 

personlighet. Det som kan tänkas ligga till grund till förvanskning av nackdelar på 

ett bostadsobjekt är incitamentet att sälja objektet till ett högre pris. Det som dock 
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framkommer av vår studie är att motsatsen är att föredra då fastighetsmäklaren 

vill skapa nya kundkontakter eftersom detta skapar förtroende. Denna 

infallsvinkel blir även viktig ur ett word-of-mouth-perspektiv, då oärlighet är 

mycket negativt enligt Buttle (1998) och negativa recensioner sprids mycket 

effektivt. Incitamenten att vara ärlig om ett objekts skavanker kan därför vara fler 

om fastighetsmäklaren söker framgång i sin yrkesgrupp då fastighetsmäklare ska 

agera opartisk mellanman. Enligt vad som sägs i tidigare kapitel om rollen som 

mäklare är studiens respondenter eniga om att en fastighetsmäklares opartiskhet är 

en viktig faktor i vad som skapar förtroende och långsiktiga relationer. 

 

Tidigare forskning av bland annat Blomqvist (1997) som diskuterats i 

teoriavsnittet belyser hur viktigt första intrycket är. Manning et al. (2012) 

beskriver vikten av ett första intryck och hur detta sätter prägeln för resterande del 

av mötet, vilket är något som diskuterats flitigt av respondenterna. Klädsel är en 

betydande del i rollen som fastighetsmäklare men många respondenter belyser 

andra egenskaper som viktigare, fastighetsmäklarens agerande är utan tvekan det 

mest väsentliga för respondenterna. Att fastighetsmäklaren är tillmötesgående, 

välkomnande, glad, utåtriktad, genuin och kunnig var viktigt för respondenterna, 

men även om fastighetsmäklare kan påverka detta till viss del genom ett mer 

engagerat ingångsläge så är denna del högst förankrad med personlighet. Som 

några av respondenterna påtalade så kan ett påklistrat beteende bli genomskådligt 

av spekulanter, vilket ger motsatt effekt och resulterar i minskad tillit. Att 

fastighetsmäklaren är “genuin” är nämligen högt prioriterat hos respondenterna 

och bör därför vara något fastighetsmäklare eftersträvar i sin yrkesroll.  

 

Analysen av dessa aspekter belyser ett stort problemområde som kräver mycket 

arbete. Ingen av respondenterna kan rekommendera eller vill anlita 

fastighetsmäklaren de kommit i kontakt med, trots vissa positiva kommentarer 

kring deras möte. Att negativ word-of-mouth sprider sig betydligt snabbare än 

positiv sådan kan därför bli förödande för fastighetsmäklarna som arbetar med 

provisionsbaserad lön. Som Buttle (1998) beskriver så sprider sig ett positiv word-

of-mouth nio gånger mer effektivt än traditionell marknadsföring vilket tyder på 

att det finns hopp för förbättring. Fastighetsmäklare kan med enkla knep förbättra 
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sitt kundbemötande genom att granska sin yrkesroll ur visningskundens 

perspektiv och som följd öka sin omsättning genom ökade rekommendationer. 
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6. Förslag till vidare forskning 

6.1 Genus 

Denna studie granskade sju manliga fastighetsmäklare och en kvinnlig 

fastighetsmäklare. Då respondenten som varit i kontakt med den kvinnliga 

fastighetsmäklaren endast hade positiva åsikter kring denne uppstår en möjlighet 

till vidare forskning gällande genus där fokus läggs på att få en mer jämställd 

undersökning och på så vis se om det finns skillnader i hur kvinnliga och manliga 

fastighetsmäklare uppfattas utifrån en köpares erfarenhet. 

 

6.2 Fastighetsmäklarbyråer  

Då denna studie inte tog i beaktning för vilken mäklarbyrå respektive 

fastighetsmäklare arbetade på lämnas förslag till att undersöka huruvida kunders 

upplevelser skiljer sig åt gällande mötet med fastighetsmäklare utifrån vilket 

företag de representerar. Förslagsvis kan sådan studie genomföras med en 

kvantitativ metod för att nå ut till fler respondenter och få ett bredare underlag.  
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Bilaga 

1. Kön på mäklaren?  

2. Hur många var det på visningen?  

3. Hur ska en mäklare vara enligt dig? 

4. Vad var ditt första intryck av mäklaren?  

5. Överensstämde den syn på mäklare du hade sen tidigare med vad du 

upplevt under mötet med mäklaren?  

6. Vid första mötet, kände du förtroende för mäklaren? Varför/Varför inte? 

7. Upplevdes mäklaren som kunnig? 

8. Upplevdes mäklaren som att denne hade ditt (köparens) bästa i åtanke? 

9. Tog mäklaren kontakt med dig eller tog du kontakt med mäklaren vid 

eventuella frågetecken under visningen? 

10. Kände du dig sedd och hörd under visningen? Varför/varför inte? 

11. Skulle du ha den här mäklaren i beaktning vid ditt val av mäklare i 

framtiden? Varför/varför inte? 

12. Skulle du utifrån dina intryck under denna visning rekommendera den här 

mäklaren?  

13. Skulle du rent av avråda kontakter från att anlita den här mäklaren?  

14. Hur skulle mäklaren ha agerat för att du skulle ha fått ett ökat förtroende 

för denne? 

15. Hann du få en uppfattning om hur denne mäklare är?  
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