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Sammanfattning 

Denna uppsats innehåller användbar information för fastighetsmäklare, som 

de kan ha stor nytta av i sitt yrkesutövande för att få förtroende hos kunderna. 

Arbetet handlar om hur mäklare bör agera för att förtroende ska uppstå. I 

arbetet redogörs för relationsmarknadsföringens relevans i 

förtroendeskapandet hos kunden. Arbetet baseras på en kvalitativ 

undersökning som författarna genomfört, där kunder som köpt eller sålt 

bostad via en fastighetsmäklare under de senaste två åren har uttryckt sina 

upplevelser och åsikter. Det kommer även att redovisas teorier kring hur 

förtroende uppstår i kundrelationen, om kunderna anser att förtroende för 

mäklaren är viktigt och om första intrycket spelar en stor roll i detta. 

Dessutom presenteras information om kundens förväntningar på mäklaren 

och den kommande affären, kundnöjdhet samt den mycket viktiga delen – 

uppföljningen av kunden. Resultatet av studien visar att det är viktigt att 

mäklaren framförallt är lyhörd, ärlig samt kunnig. Dessutom har det 

framkommit att dialogen med kunden är av stor vikt för att denne ska känna 

förtroende för mäklaren. 
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1. INLEDNING  

Vi har under vår utbildning samt vid praktiktillfällen upplevt att förtroendet 

för fastighetsmäklare är lågt. Lundström (2008) beskriver dock att mäklares 

status har förbättrats markant under det senaste decenniet. Frågan är då hur 

det kan komma sig att kunderna än idag verkar ha lågt förtroende för mäklarna 

trots att statusen ökat. Enligt Björklund (2010) anser endast 5 % av landets 

befolkning att de har förtroende för fastighetsmäklare. Detta bekräftas utav 

Andersson (2013), som utgår från en färsk undersökning. Förtroendet har 

stigit med tre procent sedan den första undersökningen gjordes 2010, men det 

är fortfarande en låg siffra. Dessa undersökningar stödjer vår upplevelse att 

förtroendet för fastighetsmäklare är lågt. Kunderna påverkar sin omgivning 

genom word of mouth, att de berättar hur de upplevt fastighetsmäklaren 

(Grönroos 2008; Jingryd & Segergren 2009). Tillsammans med teorier om hur 

kundrelationer skapas och bibehålls, se Grönroos (1996, 2008), kan det ge en 

förklaring till varför förtroendet inte verkar förbättras.  

Efter att vi gjort en analys av några utav de största mäklarkedjornas mål syns 

tydligt att de strävar efter att skapa trygghet och förtroende hos sina kunder (se 

bilaga 2). Frågan är varför förtroendet är så lågt när byråerna strävar efter att 

uppnå sina mål. Vi menar att mäklarnas kunder sitter inne på information om 

detta, därför har vi valt att göra en undersökning av hur de ser på mäklares 

förtroende och ta reda på om det verkligen är så lågt som tidigare 

undersökningar visat. Fastighetsmäklare är ett av de mest reglerade yrken som 

finns, med lagar speciellt utformade för yrket samt en statlig inspektion. Det är 

då konstigt att branschen verkar lida av negativ word of mouth, vilket i detta 

fall innebär att kunden förmedlar negativa budskap om mäklaren och 

mäklarföretagen (Grönroos 2008). Frågan är om det är en kvarleva sedan förr 

eller om det faktiskt bygger på att kunderna är missnöjda.    

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför det finns ett gap i förtroendet 

mellan hur mäklarna arbetar och hur kunderna upplever dem i affären, samt 

hur mäklarna bör agera för att få ett förtroende hos kunderna i denna process.  

1.2. Problem och frågeställningar 

I enlighet med tidigare undersökningar (Björklund 2010; Andersson 2013), 

samt analysen av mäklarbyråerna (se bilaga 2), så finns det ett gap mellan vad 

mäklarna vill förmedla och vad kunderna tycks uppleva. Någonstans brister 
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det och vi vill undersöka varför. Vi anser att kunderna kan bidra med 

information om detta eftersom det är de som upplever tjänsten och därför har 

vi valt att intervjua endast dem.  

Följande frågeställningar är utformade för att hjälpa till att besvara syftet: 

 Vad anser kunderna är förtroendeskapande? 

 Är förtroendet viktigt i köp-/säljprocessen?  

 Vad beror det på att förtroendet för fastighetsmäklare är så lågt? 

1.3. Avgränsningar  

Avgränsningar har skett då undersökningen endast utförts i Värmland samt 

med kunder som gjort affär med hjälp av mäklare under de senaste två åren. 

Varför valet har fattats att intervjua endast kunder beror på att det är deras syn 

på problemet som känns mest relevant att undersöka. En ytterligare 

begränsning som gjorts är att kunderna som blivit intervjuade ska ha 

genomgått ett köp eller en försäljning, då det är en längre process än andra 

mindre tjänster som mäklare erbjuder.  

1.4.  Disposition 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning av innehållet i arbetet och 

fortskrider med en inledning där bakgrund till val av ämne samt det problem 

som är relevant beskrivs. Nedan följer ett teorikapitel, där teorier om 

kundmötet, kundrelationer, kvalitet, förtroende och uppföljning redovisas. En 

presentation av intervjumaterialet görs efter det i empirin, vilken sedan 

behandlas i analysen där den kopplas samman med teorin. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion och reflektion över vad som framkommit under arbetets 

gång.  
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2. TEORI 

I detta avsnitt redogörs för valda delar av tidigare forskning och litteratur kring 

relationsmarknadsföring samt vad som skapar förtroende i kundrelationen. 

Avsnittet börjar med att kortfattat beskriva vad som händer i kundmötet för 

att sedan gå vidare till kundrelationen i sin helhet. Med kunden i detta avseende 

förstås den person som via mäklare antingen köpt eller sålt bostad. 

2.1. Relationsmarknadsföring i förhållande till 
transaktionsmarknadsföring 

När företag satsar på att frambringa endast enskilda transaktioner, köp, kallas 

det för transaktionsmarknadsföring. I relationsmarknadsföring satsar företagen 

däremot på att skapa en relation till kunden, en långsiktig sådan där företaget 

tillsammans med kunden samarbetar för att skapa värde för den sistnämnde 

som därmed kan bli villig att köpa mer (Grönroos 1996; Jingryd & Segergren 

2009). I detta arbete ligger fokus på relationsmarknadsföring.  

2.2. Kundmötet 

Söderlund (2012) beskriver kundmötet som ett personligt möte mellan kund 

och säljare, vilket sker i verkligheten och som ska bidra till att skapa kvalitet i 

servicen. Detta personliga möte anses vara avgörande för kundens intryck av 

företaget (Blomqvist et al. 1999). Dessvärre är det många kunder som väljer att 

byta tjänsteleverantör på grund av att bemötandet från personalen är allt för 

dåligt (Söderlund 2012).  

I kundmötet skapas ett antal sanningens ögonblick mellan tjänsteleverantören och 

kunden (Grönroos 2008). Sanningens ögonblick är en del i tjänstemötet och 

det förklaras med en metafor som utspelar sig mellan tjuren och tjurfäktaren, 

vilka motsvarar kunden och tjänsteleverantören. Det är det tillfälle när 

parterna är helt utelämnade åt sig själva och företaget inte kan påverka vad 

som händer. Kunden uppfattar i detta ögonblick kvaliteten på tjänsten och han 

bedömer den utifrån samspelet med tjänsteleverantören och hur denne agerar i 

förhållande till kundens förväntningar och beteende (Normann 2011). Om 

kunden upplever personalen på en mäklarbyrå, från fotografer till mäklare, 

som stressade, sura eller oengagerade så får denne en negativ upplevelse. Om 

kunden däremot får ett positivt bemötande så upplever denne i stället 

företaget på ett positivt sätt (Jingryd & Segergren 2009). 
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Ett viktigt sanningens ögonblick är framförallt fastighetsmäklarens intag hos 

kunden. Det är då som denne avgör om han eller hon vill anlita mäklaren. För 

att få uppdraget att sälja/köpa bostad åt kunden, så ska mäklaren här fokusera 

på relationsmarknadsföringen i stället för motsatsen 

transaktionsmarknadsföring. För att lyckas med det ska han främst lyssna på 

kunden och dennes behov i stället för att berätta om hur han själv arbetar och 

vad han säljer. Dessutom måste beaktas att vid kundens första intryck av 

fastighetsmäklaren spelar kroppsspråket en mycket betydande roll (Jingryd & 

Segergren 2009). 

2.2.1. Kunddialogen 

En viktig faktor för kvalitet i kundmötet, även för kundtillfredsställelsen, är 

kunddialogen. Kunddialogen är en process som gör det möjligt för ett 

informationsutbyte mellan kund och företag och är viktigt för utvecklingen av 

kundrelationen. Dialogen skapar även en gemensam förståelse för båda parter, 

det ger därmed kunden mer kännedom om företaget samt att det underlättar 

kundmötet genom att företaget får förståelse för kundens förväntningar. 

Förståelsen bidrar till att parterna blir mer förberedda, vilket i sin tur ger ett 

smidigare kundmöte (Blomqvist et al. 2004). 

Dialogen bör grunda sig på händelser i kundrelationen som på något vis kan 

påverka den framtida relationen, alltså händelser som till största del kan 

påverka kundnyttan och därmed kundrelationen. Det kan exempelvis vara hur 

företaget tar emot förfrågningar och klagomål etc. (Blomqvist et al. 2004).  

Genom en bra och regelbunden kunddialog kan tjänsteföretag anpassa sina 

erbjudanden, ge bättre service samt hantera kommunikationen effektivare. En 

god kunddialog bör grunda sig på kundens behov och preferenser, vara 

kunddriven, lättförståelig samt anpassad då alla kunder inte har lika behov av 

informationsutbyte (Blomqvist et al. 2004).  

2.3. Kundrelationer  

En kundrelation kan skapas först när kund och säljare har haft kontakt flera 

gånger. En förutsättning är att båda parter är nöjda och att kunden, när denne 

har behov för produkten igen, vill återkomma till samma säljare (Grönroos 

(2008). 

Grönroos (1996) menar att kunden kommer att gå till konkurrenten om mötet 

med säljaren inte fungerar på ett sätt som passar kunden. Om denne anser sig 
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få sämre kvalitet och service samt ett minskat värde och tillförlitlighet hos den 

säljare eller det företag som den anlitar i jämförelse med vad han eller hon tror 

sig kunna få hos en konkurrent, är chanserna för att kunden stannar kvar 

mycket små (Grönroos 2008).   

Dagens kunder är mer medvetna om vad de har för alternativ till just det 

företag eller den säljare som de anlitar. De vet vart de kan vända sig för att få 

bättre eller åtminstone likvärdig service om de inte är nöjda med hur de 

behandlas av sin aktuella tjänsteleverantör. Det sätter en större press på 

företagen att de måste lägga ner mer energi på kundvårdandet för att öka sina 

chanser att behålla kunden (Grönroos 2008).  

Ytterligare en anledning att skapa en kundrelation är att det ger en djupare 

lojalitet hos kunden. Det i sin tur gör att kunden kan öppna upp sig mer och 

avslöja vad han eller hon vill få ut av en relation till säljaren (Campbell et al. 

2006). 

Speciellt viktig är relationsmarknadsföringen inom fastighetsmäklarbranschen, 

då mäklarna till stor del även arbetar för att bli rekommenderade vidare till 

andra kunder. Om de blir det har de en mycket större chans att lägga ner mer 

energi och tid på varje kund i stället för att finna nya kunder. Detta i sin tur ger 

mäklaren ytterligare rekommendationer, då de visar kunden att de tar sig tid 

för denne och har viljan att skapa en relation (Jingryd & Segergren 2009). 

2.3.1.  Hur en kundrelation skapas och bibehålls  

Zineldin et al. (2012) anser att företaget måste förstå kunden, men även förstå 

grunderna i hur en relation till kunden fungerar. De menar att en av de mest 

grundläggande faktorerna för att skapa kundrelationer är att fokusera på 

kundens behov och tillfredsställelse. Gremler och Gwinner (2000) förklarar 

vidare att det inte är många företag som kan överleva om de inte skapar 

hållbara relationer med sina kunder. Författarna har gjort en undersökning där 

de tagit reda på vad som är viktigast i relationen mellan kund och säljare. De 

kom fram till att det som var mest betydelsefullt var dels en trevlig interaktion 

och dels att en personlig koppling upplevdes. En säljares framgång ligger i hur 

pass väl han eller hon kan lyckas skapa en relation till kunden på detta sätt 

(Campbell & Davis 2006).  

Jingryd och Segergren (2009) förklarar att interpersonella interaktioner är det 

samma som mellanmänskliga sådana. Gremler och Gwinner (2000) menar att i 

företag som kännetecknas av en stor mängd av dessa interaktioner, är 
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samförstånd mellan säljare och kund en mycket viktig del. Om båda parter 

engagerar sig mer i kundrelationen så har de en ökad chans till att bandet dem 

emellan ska bli starkare och därmed underlätta för ett samarbete i framtiden 

(Coulter & Ligas 2004).  

Grönroos (2008 s. 38) menar att ”När det gäller tjänster finns det således alltid 

relationer mellan kunden och tjänsteleverantören som kan fungera som en 

grund för marknadsföring, om företaget vill och kunden är intresserad”. Dock 

är det inte alltid som en kund vill ha en relation till mäklaren, men tjänsten ska 

ändock vara relationsinriktad (Grönroos 2008). 

De olika stadierna i en kundrelation kan förklaras genom en livscykel som 

Grönroos (1996, 2008) redogör för. Första stadiet kallas 

initialskedet/inledningsfasen. I denna fas är inte kunden medveten om att 

företaget existerar och då måste företaget väcka ett intresse för sig och sina 

tjänster. Det är först när de gjort det som kunden kan gå vidare till nästa skede 

– köpprocessen/inköpsfasen. I denna fas handlar det för företaget om att 

erbjuda kunden de löften som medför att denne vill göra ett första köp av 

dem. Löftena bör givetvis kunna infrias utav företaget. I samband med att 

kunden gör ett köp, leder det denne in i den tredje och sista fasen som 

benämns konsumtionsprocessen/konsumtionsfasen. Där handlar det om att 

kunden konsumerar den inköpta tjänsten. Livscykeln sluts samman först när 

kunden upplever det totala tjänsteerbjudandet samt ser till om löftena infriats 

på ett för kunden acceptabelt sätt. Om detta skett är sannolikheten för att 

kunden återvänder stor, då företaget lyckats göra kunden nöjd. Dock är det 

inte tillräckligt att kunden blir endast nöjd för att denne ska återkomma och 

göra fler köp, utan säljaren behöver erbjuda kunden en tjänst som medför att 

denne blir mycket nöjd för att upprepade köp ska ske (Grönroos 2008). Enligt 

en studie som Gutek et al. (1999) har företagit, visade den att kunderna kände 

sig mer nöjda när de hade en tjänsterelation med en och samma säljare, i 

jämförelse med de som mötte en ny säljare vid varje tjänstemöte.  

2.4. Kvalitet 

Nyckeln till framgång gällande kvalitetsskapande i servicen är att antingen 

möta kundens förväntningar eller till och med överträffa dem, då kunden 

mäter kvaliteten i tjänsten utifrån hur hans eller hennes förväntningar om 

tjänsten tedde sig i jämförelse med hur den upplevdes (Parasuraman et al. 

1985). Normann (2011) förklarar att samspelet kund och säljare emellan 

påverkar kvaliteten, på det viset att om kunden möts av en positiv handling 
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från säljarens sida så kommer kunden att ge positiv respons tillbaka. Det i sin 

tur leder till att denne involverar sig mer i samspelet. 

Som Zineldin et al. (2012) skriver så är grundtanken att man ska satsa på 

tjänstekvalitet för att skapa starkare kundrelationer, genom att en ökad kvalitet 

på tjänsten ökar kundnöjdheten, som i sin tur ökar kundlojaliteten och skapar 

en villighet hos kunden att inleda och bibehålla en relation till säljaren. 

Ytterligare ett steg beskrivs av Zineldin et al. (2012), där en lojal kund även 

ökar lönsamheten. För att skapa en lojal kund, torde företagen och säljarna då 

börja med att analysera sig själva genom den så kallade gap-modellen som 

Parasuraman et al. (1985) utvecklade under 1980-talet, då denna modell skall 

öka kvaliteten i tjänsten. Modellen består av fem gap som behöver uppfyllas 

för att uppnå god service och tjänstekvalitet. Dessvärre förstår inte alltid 

företagen vad konsumenterna vill ha ut av tjänsten för att uppfatta kvaliteten 

som hög. Det första gapet avser skillnaden mellan konsumentens förväntan på 

tjänsten och företagets uppfattning av vad konsumenterna har för 

förväntningar. Gap två avser skillnaden mellan företagets uppfattning av vad 

konsumenten har för förväntningar på tjänsten och vad företaget har för 

kvalitetsspecifikationer. Det kan till exempel handla om att anställda vill ha 

semester den tiden under året när de har som mest att göra, vilket kan leda till 

att företaget har mindre personal som kan ta hand om kunderna och 

väntetiden på service kan bli längre. En sådan faktor påverkar, enligt 

Parasuraman et al. (1985), kundens uppfattning om kvalitet. Det tredje gapet 

uppstår mellan företagets kvalitetsspecifikationer och tjänsteleveransen, där 

problemet uppstår när de anställda inte agerar utifrån de specifikationer för 

kvalitet som företaget satt upp. Gap fyra avser skillnaden mellan 

tjänsteleveransen och den externa kommunikationen, till exempel reklam, där 

företaget inte borde utlova mer i reklamen än vad de kan erbjuda i 

verkligheten. Det femte och sista gapet uppstår mellan den förväntade tjänsten 

och den upplevda, som kan sammanfattas genom att kunden här bedömer 

kvaliteten på hela tjänsten. Nedan visas en modell över de fem gapen, 

inspirerad av gap-modellen som är gjord av Parasuraman et al. (1985): 
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Figur 1: Modell över de fem gapen, inspirerad av Parasuraman et al. (1985). 

Ett mått på kvalitet kan vara när kunden rekommenderar mäklaren vidare till 

personerna i sin omgivning, då är enligt Lundström (2008) kvaliteten god. Det 

är även ett tecken på att kunden är mycket nöjd, då denne sprider positiv word 

of mouth (Grönroos 2008), vilket innebär att denne berättar för sina vänner och 

bekanta om det positiva eller negativa han eller hon upplevde i affären (Jingryd 

& Segergren 2009). En befintlig relation kan i stället resultera i positiv word of 

mouth samt öka möjligheten till att kunden återvänder (Campbell et al. 2006). 

Inom fastighetsmäklaryrket har mäklarens personlighet och beteende stor 

betydelse för kundens upplevda kvalitet. Framför allt egenskaper som 

pålitlighet, ärlighet, lyhördhet samt etiskt beteende anses vara betydelsefullt. 

Det är därför viktigt för fastighetsbyråerna att ha tydliga etiska normer inom 

byråerna samt ägna uppmärksamhet vid rekrytering och vidareutbilda sina 

fastighetsmäklare inom området. Andra viktiga faktorer som kunderna 

uppskattar är att de ges tillgång till bilder, planritningar, uppdaterad 

information och olika sökfunktioner på internet (Tuzovic 2008).    
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2.4.1. Kundförväntningar 

Faktorer som påverkar förväntningarna är bland annat företagets varaktiga 

engagemang, löften om god service, kundens tidigare erfarenheter av företaget, 

samt kundens självupplevda roll i leveransen (Blomqvist et al 2004). Företagets 

marknadsföring, så som bland annat reklam, samt den word of mouth som 

kunden influeras av är också faktorer som påverkar dennes förväntningar 

(Grönroos 1996).   

Grönroos (2008) redogör för tre kundförväntningar, där den första är oklar 

förväntning som innebär att kunden har en förväntan på att ett problem ska 

lösas men denne vet inte hur tjänsteleverantören bör lösa det. Den andra typen 

är den uttalade förväntningen, där kunden innan tjänsteprocessen börjar, har 

medvetna förväntningar på tjänsteleverantören. Den tredje typen är den 

underförstådda förväntningen, där vissa delar av tjänsten är självklara för kunden till 

den grad att denne inte är medveten om dem.    

Normann (2011) beskriver att kunder lägger märke till sämre service mer än 

den som de upplever som normal eller god, främst när det handlar om vilka 

förväntningar kunden har innan tjänsten köps och konsumeras. Författaren 

menar även att ”det krävs tolv plus för att gottgöra ett minus” (Normann 2011 

s. 77). Det visar hur pass mycket en kund reagerar på att få en mindre 

godtagbar service än förväntat. Dock måste påvisas att om kunden av 

tjänsteleverantören får en utmärkt service som sträcker sig en bit över vad han 

eller hon förväntat av tjänsten, så har denne en tendens att minnas även den 

då det ”lilla extra” var något utöver det vanliga, vilket ibland även kan släta ut 

ett minus som Normann (2011) beskriver.  

Det kan vara förödande för företagen att skapa förväntningar om en ny tjänst 

eller någon annan förändring i företaget som införs vilken de sedan inte kan 

leva upp till. Det kan bland annat leda till att de tappar förtroende hos 

kunderna (Normann 2011) och en kund som inte är nöjd kan även påverka 

företaget och säljaren genom negativ word of mouth (Grönroos 1996).  

Samma sak gäller när företagen marknadsför sig. Då ska de inte lova mer i 

reklamen än de kan erbjuda i verkligheten, eftersom det drastiskt sänker de 

höga förväntningar som kunden får om företaget (Parasuraman et al. 1985). 

Om kunden anlitar ett företag, oavsett storlek, efter att ha sett reklam om 

dessa och det visar sig att mäklarna på ett visst kontor inte speglar reklamen, så 

påverkas kundens förtroende åt det negativa hållet (Jingryd & Segergren 2009). 
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2.5. Förtroende 

Jingryd och Segergren (2009 s. 112) skriver om fastighetsmäklaren: ”Om hon 

lyckats skapa ett förtroende kan hon visserligen leva på det ett tag, men det 

räcker inte för evigt. Relationer måste vårdas och man måste ha kunskap om 

vad som påverkar dem.” 

Söderlund (2012) diskuterar variationen av anställdas bemötande mot kunder. 

Han trycker på att en högre variation i bemötandet kan göra att kunden känner 

sig dels orättvist behandlad, men även att förtroendet minskar för både det 

företag som den anställda representerar samt för övriga medborgare i samband 

med orättvisan. Författaren menar att många tjänsteleverantörer i dag skiljer på 

kunderna till en sådan grad att de sorterar ut de kunder som är mest lönsamma 

och därmed lägger kraft på att behandla dem bättre. En mindre variation 

torde, enligt Söderlund (2012), föredras då alla kunder behandlas relativt lika, 

vilket ger ett ökat förtroende för företaget, den anställda samt för kundens 

medmänniskor i allmänhet. Det kan ställas mot argumentet att 

tjänsteleverantörerna ska anpassa sig efter varje kund och agera därefter för att 

kunden ska känna sig som mest nöjd och öka chansen för att denne ska bli 

lojal (Coelho & Henseler 2012).   

Det finns två sätt som säljare kan möta kunden på för att denne ska känna ett 

förtroende för säljaren: face wants och sociality rights, där face wants berör en 

individs individuella och sociala värde och sociality rights berör individens 

autonoma rätt (självbestämmande) samt rätten att tillhöra en grupp. Tanken är 

att säljaren ska kunna möta kunden på dessa vis genom det sociolingvistika 

beteendet, alltså på vilket sätt som han eller hon varierar sitt språk eller väljer 

att formulera sig (Campbell et al. 2006). Säljaren kan äventyra en eventuell 

relation till kunden om han säger fel saker (Campbell & Davis 2006).  

Jingryd och Segergren (2009) menar att mäklaren, när han eller hon 

återkommer till en presumtiv kund efter exempelvis en visning, kan tappa i 

förtroende om kunden tydligt kan uppleva genom samtalet att mäklaren endast 

ringer för att få en följdaffär, i stället för att ta tillvara spekulantens intressen 

när det kommer till bostadsfrågan. Vad mäklaren bör göra i sådana situationer 

för att förhindra att samtalet upplevs på detta sätt av kunden, är att tänka 

igenom varför han eller hon ringer, på grund av att det inte ska skina igenom 

någon besvikelse i rösten. 
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2.5.1.  Hur skapas förtroende och trygghet i kundrelationen? 

Jingryd och Segergren (2009) förklarar att det är lättare att få förtroende hos 

kunderna om tjänsteleverantören är ödmjuk och empatisk. Kunden känner sig 

där utöver trygg om han eller hon får mycket god service och blir bra 

behandlad i relationen till mäklaren. Ytterligare en faktor i kundens 

förtroendeskapande är om företaget tar ett samhällsansvar, både inom och 

utom sin marknad, samt om de är tydliga mot kunden. Mäklaren skapar 

kvalitet genom att vara påläst och kunnig, vilket skapar både förtroende och 

trygghet. Att mäklaren är flexibel och intresserad ökar trygghetsgraden (Jingryd 

& Segergren 2009). 

2.6.  Utvärdering och uppföljning 

En säljare kan få hjälp att förbättra sig i sitt tjänsteutövande om de ger 

kunderna möjligheten att utvärdera hur tjänsten upplevdes (Gremler & 

Gwinner 2000; Jingryd & segergren 2009). Det är ett tillfälle att ta vara på då 

mäklaren vid negativ kritik får en chans att lära sig mer om sig själv samt 

utvecklas. Det finns olika sätt att genomföra utvärderingen på, antingen 

genom att fråga kunden öga mot öga eller att låta det ske skriftligen. Är det 

endast positiv feedback kunden har att komma med så kan denne uppskatta 

att få ge mäklaren en kram, som i sin tur får värme och tacksamhet i gengäld. 

Dock kan det vara svårare för kunden att ge mäklaren negativ feedback, även 

om denne varit nöjd med mycket samtidigt. Därför är det då bäst att låta 

kunden sköta detta skriftligt så att han eller hon får ta sig den tid det krävs att 

berätta vad som upplevts och hur. Utvärderingen är i tillägg en mycket viktig 

del för att kunna gottgöra kunden och förhindra att denne sprider negativ 

word of mouth. Mäklaren bör visa sin respekt för kunden samt hur seriös han 

eller hon är genom att kontakta denne omedelbart vid missnöje (Jingryd & 

Segergren 2009). 

Uppföljning av kunden borde ske, då det ger ett fortsatt gott intryck på en 

förhoppningsvis tidigare god relation. Det är i uppföljningen som trådarna 

knyts samman. Kunden ska inte behöva uppleva att mäklaren endast fanns till 

hands för att relationen skulle resultera i ett gott arvode, utan att denne fanns 

till hands för att vara kunden behjälplig. Även om mäklaren gjort kunden så 

pass nöjd att denne rekommenderar honom eller henne för andra, så kan det 

komma tillfällen när ryktet om en annan duktig mäklare sprids. Vad just denne 

mäklare kan göra är att visa sig i samhället och engagera sig socialt, bland annat 
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genom temakvällar och föreläsningar på exempelvis kontoret (Jingryd & 

Segergren 2009). 

2.7.  Sammanfattning 

I detta avsnitt har tidigare forskning samt teorier presenterats. De viktigaste 

teorierna kring ämnet har varit kundmötet, kundrelationer, kvalitet, förtroende 

samt utvärdering och uppföljning. Med hjälp av detta görs en analys i kapitel 

fem som kopplar samman teorierna med empirin i kapitel fyra. Innan studien 

utförs är det viktigt för författarna att göra olika medvetna val, hur bland annat 

genomförandet av intervjuerna ska gå till samt urvalet av respondenter. Dessa 

metodval beskrivs i nästkommande avsnitt.  
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3. METOD 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för informationsinsamlandet i 

studien samt en redogörelse för hur undersökningen genomförts. Dessutom 

redogörs för urvalet av respondenter i undersökningen och varför dessa val 

gjorts. 

3.1. Metodval 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför det finns ett gap i förtroendet 

mellan hur mäklarna arbetar och hur kunderna upplever dem i affären, samt 

hur mäklarna bör agera för att få ett förtroende hos kunderna i denna process.  

Valet att endast intervjua kunder, och ej mäklare, beror på att vi tror att 

mäklarna kommer svara att de jobbar på ett sätt som ökar förtroende och 

inger trygghet, även om kunderna upplever att så inte är fallet. Vi tror alltså att 

svaren som vi får av kunderna är mest ärliga och därmed tillförlitliga. Vi har 

även valt att leta upp kunder själva, utan att ta hjälp av mäklare, därför att 

kunderna kan vara ärliga på ett annat vis då de vet att mäklaren inte är 

inblandad och får ta del av deras åsikter.  

I stället för att intervjua fastighetsmäklare så har vi tagit fram information som 

vi fann på mäklarbyråernas respektive hemsidor om hur de arbetar för att inge 

trygghet och skapa förtroende. Vi utgick sedan från det i vårt konstaterande att 

det finns ett gap och har lagt in citat från dessa i bilaga 2. 

Vi har använt oss av en individualistisk ansats, då vi gjorde intervjuer med 

personer och detta kan ses som en stickprovskontroll eftersom att vi inte 

frågar alla, utan endast några stycken. Eftersom alla människor är olika och 

därmed tycker olika så måste man, när det gäller förtroende för andra 

personer, undersöka vad den enskilda personen anser. Även det tyder på att vi 

har använt oss av en individualistisk ansats, att dessa åsikter inte bildas i grupp. 

Enligt Jacobsen (2002) utgår den individualistiska ansatsen från den enskilda 

personens åsikter och beteende. Inom denna teori tror anhängarna att en 

människa i grupp inte formar sina åsikter därefter, utan varje individ har 

fortfarande sina egna åsikter och beteende som i stället formar gruppen. Det 

görs inom denna ansats bland annat stickprovsundersökningar för att se 

gemensamma drag hos objekten.  

Ett problem som kan uppstå är att forskningen inte alltid är neutral, det vill 

säga att objektet/objekten för forskning alltid blir påverkade på ett eller annat 
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sätt av vem eller vilka som undersöker dem. Det här problemet uppstår även 

vid sådana ”opersonliga” undersökningar som t.ex. enkätundersökningar som 

skickas ut via post. Problemet som väcks är om närhet eller distans påverkar 

neutraliteten. Jacobsen (2002) beskriver att det som sagt inte är neutralt och att 

det faktiskt spelar roll vem eller vilka som gör undersökningen och att 

objektet/objekten kan ändra sina svar utifrån vem som undersöker. Oavsett 

om andra personer ändå anser att neutralitet kan uppstå om distans 

upprätthålls så var vi ändå nära då vi gjorde intervjuerna öga mot öga samt 

över telefon.  

3.2. Kvalitativ metod 

Vid metodvalet ville vi använda oss av en metod som skulle ge mer förståelse 

av individens upplevelse och situation, vilket gjorde att valet föll på den 

kvalitativa metoden (Holme & Solvang 1997). Vi fick på så vis en djupare 

insikt i de tillfrågades åsikter och upplevelser av fastighetsmäklare. Den 

kvalitativa metoden innebär att den som undersöker använder sig av öppna 

intervjuer vilket ger de som svarar på undersökningen möjlighet att få svara 

med sina egna ord. Denna metod leder ofta till att ny information upptäcks då 

den som undersöker får möjlighet att observera vad de som svarar säger och 

gör. Metoden ger även en mer nyanserad bild av individen och verkligheten. 

Även om den kvalitativa metoden anses vara mer öppen och flexibel, så finns 

det en problematik kring den kvalitativa metoden.  Det kan vara svårt för 

forskaren att få med och samla in all information som intervjuerna ger. Det är 

inte alltid säkert att forskarna vet vad de letar efter och kan därmed missa 

relevant information (Jacobsen 2002). Vi spelade därför in samtliga intervjuer 

samt att en av oss förde anteckningar under intervjuerna för att vi skulle 

minska risken att förlora relevant information. 

Det är viktigt att forskaren har en analytisk inställning och har en kritisk 

distans till det denne undersöker då intervjuer ofta utförs med så kallad 

maximal närhet. När vi utförde våra intervjuer försökte vi ta med dessa 

förmågor så att vi inte skulle uppslukas av intervjupersonernas 

verklighetsbilder, utan på så vis få ut så mycket av intervjuerna som möjligt 

(Jacobsen 2002). 

De personer vi intervjuade var på något vis bekanta med en av oss, detta för 

att de tillfrågade förhoppningsvis skulle känna mer social närhet till oss som 

intervjuar samt att både de och vi skulle känna mer tillit än om vi hade 

intervjuat totalt främmande personer. Dock var vi väl medvetna om att 
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närheten till intervjuobjekten kunde vara en nackdel då risken fanns att de 

tillfrågade kunde ha haft förväntningar på hur de skulle svara och bete sig på 

grund av att vi var bekanta och därför inte bete sig som de normalt hade gjort 

om vi var främmande (Holme & Solvang 1997). För att undvika de negativa 

effekterna och istället få ut de positiva, försökte vi underlätta för de tillfrågade 

genom att vi utförde nästan alla intervjuer hemma hos dem över en kopp 

kaffe, för att de då skulle känna sig mer bekväma och mindre pressade att ge 

oss vad de kanske tror är korrekta svar. Vi började även varje intervju med att 

förklara lite kortfattat vad intervjun var till för och att de inte behövde känna 

någon press då intervjuerna skulle sammanställas och vara anonyma i studien.  

3.3. Induktiv ansats 

Induktiv ansats innebär att empirin först tas fram för att sedan ställas mot 

teorin. Ansatsen är öppen och ger därför inga begränsningar i 

informationsinsamlandet samt att teorierna formuleras utifrån empirin. Detta 

resulterar i en mer relevant och riktig information (Jacobsen 2002). Vi var 

inspirerade av en induktiv ansats då vi har genomfört intervjuer som sedan har 

kopplats till vad teorierna framhåller. Dock fanns en viss förkunskap hos oss 

innan studien började. Utgångspunkten ligger inte i teorierna, utan 

intervjuguiden sattes ihop utifrån vad vi ville undersöka.  

Vi har alltså använt oss av en kvalitativ metod i form av en induktiv ansats. 

Detta för att vi anser att det ger en mer realistisk bild av verkligheten samt att 

vi bedömer att modellen är mest lämplig utifrån vår undersökning och vårt 

problemområde som enligt Jacobsen (2002) är det avgörande när man väljer 

metod. 

3.4. Strategi  

När vi skulle sammanställa en frågeguide till intervjuerna (se bilaga 1) hade vi 

en uppfattning om vilka faktorer vi ansåg var viktiga att få svar på, då vi utgick 

ifrån uppsatsens syfte och problemfrågeställningar (Holme & Solvang 1997). 

Vi valde att enbart använda oss av respondenter som varit i kontakt med 

fastighetsmäklare genom en köp/- eller säljprocess. Därefter undersökte vi hur 

respondenterna upplevde fastighetsmäklaren och om de kände förtroende för 

denne, samt hur viktigt kunderna upplevde att förtroendet var i en 

fastighetsaffär. 

Vi ställde ett antal slutna frågor till de tillfrågade för att på så vis vara säker på 

att vi får konkreta svar på dessa, men vi ställde även öppna frågor för att låta 
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de tillfrågade få prata öppet (se bilaga 1). Vi kan då upptäcka nya infallsvinklar 

och på det sättet skapa mer klarhet och djupare förståelse (Jacobsen 2002).   

3.5. Urval 

Vi valde att avgränsa oss till att enbart intervjua personer som varit i kontakt 

med fastighetsmäklare genom en köp/- eller säljprocess i Värmlands län, då 

det hade blivit för omfattande att utföra studien i hela Sverige. De tillfrågade 

var även tvungna att ha gjort bostadsaffären inom en tvåårsperiod eftersom 

tidslängden påverkar minnet till det negativa och risken att relevant och viktig 

fakta går förlorad ökar med tiden. Anledningen till detta urval var även att vi 

ville få en djupare förståelse i vad som påverkar förtroendet i hela 

kundprocessen med fastighetsmäklaren.  

Vi intervjuade nio respondenter och vi valde att inte fördela män och kvinnor, 

däremot skiljde vi på köpare och säljare då vi hade en tanke om att en kund 

värderar olika egenskaper och faktorer beroende på vilken tjänst man får av 

mäklaren. Respondenterna var i åldrarna 20-55 år.   

3.6.  Intervjuobjekt 

Det är viktigt för en undersökning att det blir ett urval av rätt respondenter 

som har mycket kunskap om det ämne som undersöks. Urvalet måste alltså 

anpassas till undersökningen annars är risken stor att undersökningen blir 

värdelös. Det är även viktigt att undersökningspersonerna är villiga att delta då 

studier ofta kan leda in på privata åsikter (Holme & Solvang 1997).  

Vi valde medvetet intervjuobjekten till vår studie utifrån vissa kriterier för att 

på så vis få ut så mycket relevant information som möjligt. Intervjupersonerna 

var tvungna att ha haft en köp-/eller säljaffär med en fastighetsmäklare inom 

en tvåårsperiod samt att de skulle bo i Värmland. Enligt Holme och Solvang 

(1997) är det viktigt att få ett stort informationsinnehåll genom att ha variation 

på respondenterna. Vi tog detta i beaktning i valet av intervjuobjekt och de 

personer som deltog i undersökningen var bland annat i olika stadier i livet, 

både män och kvinnor, en del var ensamstående och andra levde i partnerskap 

samt att vi valde att undersöka både köparens och säljarens perspektiv för att 

få ett så brett informationsinnehåll som möjligt.  

3.7. Genomförandet av intervjuerna 

Inför intervjuerna sammanställde vi en frågeguide med sammanlagt tjugonio 

frågor som ställdes till samtliga nio respondenter. När vi sammanställde 
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frågorna utgick vi inte från någon teori utan ifrån vad vi ville undersöka. Vi 

valde att genomföra individuella intervjuer som till största delen utfördes 

ansikte mot ansikte, dock utfördes en intervju över telefon på grund av 

distansen. Anledningen till att vi utförde intervjuerna ansikte mot ansikte var 

för att vi skulle ha möjlighet att läsa respondentens kroppsspråk, för att på så 

vis veta hur långt vi kunde gå med individens förmåga att fördjupa sig 

ytterligare i svaren (Jacobsen 2002). Vi märkte att vissa av respondenterna 

hade problem med att utveckla sina svar och trivdes inte med att prata öppet 

vid de frågor som krävde öppna svar. Vi som intervjuade hade då möjligheten 

att gå vidare med intervjun utan att det blev fortsatt obekvämt för 

respondenten. Risken med att den som intervjuar inte ser respondenten är 

enligt Jacobsen (2002) att respondenten kan sluta sig och inte ge tillräckligt 

med information. Anledningen till detta är att den som intervjuar kan ha 

problem med att vara flexibel och konsekvensen kan då bli att respondenten 

känner sig pressad. Detta ville vi undvika genom att istället vara fysiskt 

närvarande och få personlig kontakt med de vi intervjuade.  

Samtliga intervjuer spelades in samt att anteckningar fördes under intervjun. Vi 

delade upp det på så vis att en av oss hade huvudansvaret att föra intervjun 

medan den andra förde anteckningar. Vi hade en frågeguide där vi hade en fast 

ordningsföljd och där vi strukturerat upp vilka ämnen och faktorer intervjun 

skulle fokusera på. Den största delen av frågeguiden bestod av öppna frågor 

där respondenten hade möjlighet att prata öppet och fritt om dennes 

upplevelse och åsikter, dock hade vi ett antal slutna frågor där respondenten 

inte kunde sväva ut med sitt svar (Jacobsen 2002).  

Tre av totalt nio intervjuer valde vi att utföra i grupprum på universitetet då 

det passade dessa respondenter bäst, en intervju hölls på ett café och resten av 

intervjuerna utfördes i respondenternas respektive hem. Vi var medvetna om 

den så kallade kontexteffekten som innebär att miljön kan påverka innehållet i 

en intervju (Jacobsen 2002), så vi valde därför att utföra intervjuerna där det 

passade respektive individ bäst.   

3.8. Databearbetning 

När intervjuerna var gjorda började sammanställningen av datan. Eftersom en 

av oss förde alla anteckningar samt att inspelningar av alla intervjuer skedde, 

var risken liten att relevant fakta skulle gå förlorad. Nedskrivningen av 

intervjuerna gick till på så vis att vi först renskrev de anteckningar som förts 

under intervjuerna, sedan kompletterades dessa om något saknades efter 
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avlyssnandet av inspelningarna.  På så vis förde vi snabbt och effektivt ner 

sammanställningen av datan från intervjuerna samtidigt som vi fick möjlighet 

att ta ut relevanta citat. Detta skildrades sedan i studiens empiri. Metoden som 

användes vid analysen var en kombination av kodning och memo-writing som 

Layder (1998) beskriver som den bästa metoden för att göra all data mer 

lätthanterlig. Det resulterar även i att en reducering av datan sker till den grad 

att endast de relevanta delarna består. Kodningen genomfördes på ett sätt där 

datan sorterades upp i kategorier och övrig information kopplades sedan till 

respektive kategori där den passade in. Exempel på våra kategorier var minskat 

förtroende samt uppföljning/återkoppling. Memo-writing innebär att anteckningar 

och noteringar görs när bland annat associationer och kopplingar till teorin 

dyker upp under kodningsprocessen. Noteringar kan även ske när olika 

kategorier avslöjas eller när funderingar dyker upp kring huruvida vissa koder 

eller kategorier framhävs på ett korrekt sätt av datan. Memo-writing är ett sätt 

att bära med sig hur tankarna gick kring olika samband vid olika tillfällen 

(Layder 1998). Exempel på hur vi arbetat med memo-writing återfinns i bilaga 

3. 

Rubrikerna i empirin och analysen är empiriskt framtagna. Det innebär att 

tydliga kategorier kunde urskiljas vart efter empirin bearbetades och 

informationen är därmed strukturerad utefter dem. 

3.9. Reliabilitet & Validitet 

Vid en undersökning så är det viktigt att empirin uppfyller två krav. Det första 

är att den är valid och det andra är att den är reliabel, alltså relevant och giltig 

samt trovärdig och tillförlitlig. Empirin måste vara relevant för 

undersökningen och det som undersöks hos några få ska även kunna 

undersökas hos flera (Jacobsen 2002).  

I den här studien använde vi oss av nio respondenter vilket kan ses som en låg 

siffra i en undersökning men med vår tidsbegränsning var det ej aktuellt att 

genomföra fler intervjuer. Vi har trots det fått ut relevant information och haft 

möjlighet att analysera och få fram övertygande resultat. Åtta intervjuer 

genomfördes ansikte mot ansikte vilket bidrog till en bredare 

informationsinsamling då vi hade möjligheten att uppleva respondenternas 

beteende och reaktioner. Intervjuobjektens reaktioner förstärkte eller motsade 

det de uttryckte vilket gjorde att vi på så vis kunde styra intervjun utefter 

respondenternas individualitet. Denna intervjumetod ökar reliabilitet och 

validitet i studien.  Dock utfördes en intervju via telefon vilket kan ha påverkat 
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resultatet av faktainsamlingen negativt då möjligheten till iakttagelse av den 

tillfrågade försvann. 

När samtliga intervjuer var genomförda observerades att sex stycken av 

respondenterna hade anlitat samma mäklarbyrå. Det var inte planerat från vår 

sida, därför hade vi bristen på variation av byråerna i åtanke när empirin och 

analysen sammanställdes. Personerna vi intervjuade hade alla haft en 

affärsrelation med en fastighetsmäklare så de hade därmed mycket trovärdig 

information. Däremot borde vi ha planerat mer medvetet vilken byrå 

respondenterna använt sig av för att på så vis få större variation, samt använt 

oss av fler säljare då endast tre av respondenterna hade sålt sin bostad och 

resten hade köpt. Detta hade ökat både reliabiliteten och validiteten i vår 

studie.   

3.10. Övrigt material 

Utöver empirin har vi använt oss av litteratur kring ämnet samt vetenskapliga 

artiklar som kan kopplas och bidra till vår studie.  Vi har även kopplat 

tidningsartiklar och offentliga intervjuer till vår undersökning.  

3.11. Sammanfattning 

Med hjälp av en kvalitativ metod och en induktiv ansats har vi genomfört nio 

intervjuer med personer som köpt eller sålt bostad via mäklare i Värmland de 

senaste två åren. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, med undantag 

för en som utfördes via telefon på grund av distansen. Alla intervjuer spelades 

in samt att vi förde anteckningar under intervjuerna. Datainsamlingen 

sammanställdes sedan i empirin som är nästkommande avsnitt. Metoden som 

användes vid databearbetningen var en kombination av kodning och memo-

writing. 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt har en sammanställning gjorts av resultatet av de intervjuer som 

genomförts med personer som köpt eller sålt sin bostad via en 

fastighetsmäklare. Syftet med uppsatsen var att undersöka varför det finns ett 

gap i förtroendet mellan hur mäklarna arbetar och hur kunderna upplever dem 

i affären, samt hur mäklarna bör agera för att få ett förtroende hos kunderna i 

denna process. Empirin är strukturerad utefter sex stycken kategorier. 

Frågorna som legat till grund för intervjuerna återfinns i Bilaga 1.  

4.1. Första intrycket 

Kundernas första intryck av mäklarna var överlag positivt. De flesta upplevde 

sina mäklare som trevliga, seriösa och ärliga. En av kunderna fick intrycket av 

att mäklarens ambition var att uppnå hennes önskemål. En annan av 

respondenterna upplevde sin mäklare som stabil och genuin vilket han tyckte 

var viktiga faktorer.  Däremot fick några av de tillfrågade ett sämre första 

intryck av mäklaren då denne antingen var för säljande eller för stressad, eller 

så upplevdes mäklaren för lugn och sansad samt osäker. 

Jag trodde att det skulle vara käckt och trevligt men mäklaren var ganska sansad och 

kändes lite osäker, inte alls säljande som jag trodde att hon skulle vara. 

Något som verkade påverka det första intrycket till det negativa var om 

mäklaren var ung. Kunderna fick då intrycket av att mäklaren inte var särskilt 

erfaren, dock ändrades det intrycket snabbt när de började samtala.  

4.2.  Förtroende 

Alla kunder som intervjuats kände ett förtroende för mäklaren, även om några 

av dem inte var nöjda till fullo med denne genom hela affären. Dock är de alla 

enade om att förtroendet är mycket viktigt när man anlitar en mäklare. När 

respondenterna fick frågan vid vilket tillfälle i relationen förtroendet för 

fastighetsmäklaren uppstod, svarade samtliga att det var redan i samband med 

första kontakten. En säljare svarade att hon fick förtroende redan på intaget 

som visas i citatet nedan. 

Jag fick förtroende när vi började gå runt i huset och hon förklarade att hon samtidigt 

kommer att ta mycket bilder och skriva en hel del, det kändes som att hon verkligen sålde 

mitt hus. 
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En av kunderna fick förtroende i första samtalet då denne ville lägga ett bud 

på ett hus. Fastighetsmäklaren kontaktade därefter säljaren och återkom 

snabbt med ett motbud som kunden då godkände. Förtroendet skapades 

nästan direkt och de faktorer som var påverkande var enligt en av kunderna att 

mäklaren var tillmötesgående och återkom snabbt. En ytterligare faktor som 

påverkade förtroendet var att mäklaren var påläst. Utöver dessa faktorer var 

ett trevligt och välkomnande bemötande och känslan av engagemang från 

fastighetsmäklaren påverkande för ett snabbt förtroendeskapande.  

Ingen av kunderna blev informerade av mäklaren om hur denne arbetar för att 

skapa förtroende för kunden. För att känna förtroende för en 

fastighetsmäklare är det enligt respondenterna viktigt att mäklaren är lyhörd 

för att på så vis kunna ta tillvara kundens önskemål. Eftersom en 

fastighetsaffär för många är den största affären de gör är det viktigt enligt 

respondenterna att mäklaren inger trygghet och får kunden att känna sig säker. 

Kunden är alltid osäker eftersom det är en stor affär och då är det viktigt att mäklaren får 

kunden att känna sig säker. 

Fastighetsmäklaren ska sköta sitt jobb genom att affären går smidigt samt att 

alla papper stämmer överens så att det bara är för kunden att skriva på. När 

respondenterna beskrev vilka egenskaper en mäklare borde besitta för att 

förtroende ska upplevas, var samtliga eniga om att mäklaren ska vara 

tillmötesgående, ärlig, seriös, trevlig och kunnig. Det var även viktigt att 

mäklaren var jordnära, lugn och förstående. Samtliga respondenter var överens 

om att dialogen är oerhört viktig för förtroendet. Det är med hjälp av dialogen 

som mäklaren lär känna kunden för att på så vis få reda på vad denne vill ha ut 

av affären. Det är viktigt att fastighetsmäklaren hör av sig och uppdaterar 

kunden men även ställer frågor till denne då det inger förtroende. Utan en bra 

dialog med mäklaren är det svårt att få förtroende och det kan då resultera i en 

missnöjd kund och en dålig affär. Samtliga respondenter var nöjda med 

dialogen de haft med sin mäklare och överlag var det mäklaren som tog mest 

initiativ till kontakt vilket kunderna föredrog. En kund menade att det 

initiativet ingick i tjänsten. 

Jag betalar för tjänsten och vill att mäklaren ska höra av sig och hålla mig uppdaterad om 

vad som händer. Jag känner mig annars bortglömd och ovetandes. 

Kunderna var även eniga om att fastighetsmäklarens kroppsspråk var viktigt 

för förtroendet. De tyckte att mäklaren skulle vara glad, lugn, sansad och 
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avslappnad, inte gestikulera och vara för säljande men inte heller vara stel. 

Ytterligare en faktor som samtliga respondenter tyckte var viktigt var att 

fastighetsmäklaren var flexibel och kunde anpassa sig till kundens situation. 

Många av kunderna upplevde mäklarens kroppsspråk som 

förtroendeingivande och mäklaren fick då kunden att känna att kontakten blev 

trevlig och lättsam. Dock var en respondent missnöjd och upplevde sin 

mäklare som stressad och oengagerad och han var mer intresserad av sig själv 

och sin mobil och ansträngde sig inte på visningen.  

Enligt de tre kunder som sålde sin bostad med hjälp av en fastighetsmäklare 

var samtliga överens om att förtroendet var mycket viktigt i valet av mäklare. 

Personkemin spelar en stor roll och det är viktigt att kund och mäklare är på 

samma nivå samt att båda parter vet vad de vill få ut av affären. Dock var det 

även andra faktorer som vägde tungt i valet av fastighetsmäklare. Priset var 

betydelsefullt samt att det uppskattades när mäklaren samarbetade med 

banken. Att få hjälp med deklarationen var viktigt samt att mäklaren erbjöd 

fina bilder och en bra annons. Förtroendet för byrån som mäklaren jobbade 

för var minst lika relevant som för själva mäklaren. En stor byrå inger trygghet, 

menar en av säljarna som var missnöjd med sin mäklare, men som kan tänka 

sig att använda samma byrå igen vid ett eventuellt framtida behov. En del 

mäklarbyråer erbjuder extratjänster så som städhjälp eller mer förmånliga 

räntor hos banken. Kunderna var öppna för att det beroende på vilken 

situation kunden befinner sig i kan vara en viktig faktor vid val av mäklare, 

exempelvis om man ska flytta långt så är det bra om flyttstädning ingår. 

Samtliga kunder var dock överens om att personkemin var viktigare än de 

tjänster som mäklaren erbjuder. En av respondenterna menade att kostnadsfria 

extratjänster är oviktiga i sammanhanget om kärntjänsten kostar mer än vad 

nyttan av extratjänsten är värd för kunden.  

Det viktiga är inte vad jag får på köpet, det viktiga är vad jag behöver betala. 

När kunderna fick frågan om de tyckte att en öppen budgivning påverkade 

förtroendet fanns det inga tydliga drag i att förtroende inges vid en sådan. En 

del respondenter ansåg inte att det var viktigt och andra tyckte att det var mest 

ärligt.  

Det som påverkade om kunderna tappade förtroendet för fastighetsmäklaren 

berodde exempelvis på om mäklaren tog för givet att kunden förstod hur vissa 

delar i processen fungerade, om mäklaren inte höll sina löften eller om denne 

var slarvig vid genomgången av kontraktet. En felaktig värdering var även en 
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faktor som påverkade negativt samt om mäklaren var ung då det skapade 

osäkerhet hos kunden. Fyra respondenter kunde ärligt säga att de generellt 

litade på fastighetsmäklare, medan resterande del var skeptiska till mäklarna då 

de är en sorts försäljare och jobbar på provision.  

De [fastighetsmäklare] är ju säljare...  

4.3.  Kvalitet 

De tre säljarna var de enda av respondenterna som hade förväntningar på sin 

mäklare. Köparna däremot hade inga uttryckta förväntningar, de var istället 

fokuserade på bostaden de skulle köpa.   

Första mötet var på visningen så jag hade inga förväntningar annat än att mäklaren skulle 

vara trevlig, ärlig och rak, vilket mäklaren levde upp till. 

En av säljarna hade höga förväntningar på sin mäklare eftersom hon visste att 

han var duktig och professionell. Han levde till största delen upp till kundens 

förväntningar, dock upplevde denne att mäklaren tog mycket för givet. 

Exempelvis hade kunden förväntat sig att mäklaren skulle förklarat mer hur 

bostadsaffären gick till, istället upplevde hon att denne tog för givet att hon 

var införstådd i hur hela säljprocessen gick till. Enligt en annan respondent var 

det viktigt att få en bra kontakt direkt och att mäklaren var seriös, öppen och 

hade ett vänligt bemötande. Detta levde även den mäklaren upp till, vilket 

resulterade i en högre upplevd kvalitet hos respondenten.  

4.4.  Relationer 

När kunderna blev tillfrågade om de ansåg att relationen till fastighetsmäklaren 

hade betydelse för förtroendet, svarade sex av nio kunder att så var fallet. De 

föredrog en professionell kontakt, vilket innebär att kontakten endast berörde 

affären men att mäklaren skulle ha relationsmarknadsföring i åtanke. En av 

respondenterna betonade att den mänskliga värmen var viktig och att 

mäklaren var hjälpsam samtidigt som denne var professionell. Två kunder 

föredrog en mer personlig och öppen kontakt med mäklaren, dock ville de 

fortfarande att mäklaren skulle vara professionell men att de kunde tänka sig 

att ha en fortsatt bekantskap utöver avslutad affär. En respondent förklarade 

att hon tyckte det var betydelsefullt om mäklaren kunde hennes namn då det 

blev mer personligt. Hon menade även att det är viktigt att kunden ska kunna 

fråga om vad som helst, när som helst och alltid få ett ärligt och bra svar.   
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Det är väldigt trevligt när mäklaren kan mitt namn, det känns då som att de känner mig 

och vet vem jag är. Jag vill kunna prata med mäklaren om allmänna saker, ha en vanlig 

konversation. 

Dock är det enligt kunderna viktigare att mäklaren har mer kunskap om 

kunden än tvärtom. Det beror på att mäklaren kan göra ett bättre jobb om 

denne har mer kunskap om sin kund.  

4.5. Kundnöjdhet 

Sju av nio respondenter kände sig nöjda med sin fastighetsmäklare förtroende- 

och trygghetsmässigt. De personer som var nöjda berättade att det till stor del 

berodde på att mäklaren dels hörde av sig när det hände något, exempelvis när 

det kom nya bud, samt att denne alltid svarade i telefon eller på mejl. En av 

kunderna var nöjd med sin fastighetsmäklare eftersom denna var stabil och 

medveten om vad hon själv var kapabel till och klarade därför av sitt arbete på 

ett professionellt sätt. Mäklaren gjorde sitt jobb, däremot hade kunden önskat 

att mäklaren var lite mer påläst och återkommit med svar på de frågor hon inte 

kunde ge svar till. En annan kund berättade att hans mäklare var sjuk vid 

tillträdet men eftersom han fick hjälp av en annan mäklare så löste det sig och 

det medförde att kunden kände sig trygg och nöjd. En av respondenterna som 

sålt sin bostad via mäklare uppskattade när mäklaren var seriös och tog sig tid 

att gå igenom hela huset vilket framkommer av citatet nedan. 

Ja, jag kände mig nöjd. Ännu mer när hon ringde och höjde utgångspriset, det visar att 

mäklaren är seriös. Mäklaren gick igenom hela huset, vilket var positivt. 

Det var två respondenter som var missnöjda med sina mäklare. Den ena 

respondenten var visserligen nöjd med sin mäklare, men det fanns saker denne 

hade kunnat utföra bättre. Ett exempel på det, som påverkade förtroendet 

mest negativt, var att mäklaren inte var närvarande vid tillträdet utan hade 

skickat sin assistent. Det ställde till problem då assistenten inte kunde svara på 

viktiga frågor. Kunden kände sig därmed missnöjd och menade att det inte var 

bra av mäklaren att lämna över ansvaret till någon som inte var lika insatt i 

affären. Den andra kunden som var missnöjd berättade att hon kände sig 

överkörd av sin mäklare då hon inte var särskilt insatt i hur en fastighetsaffär 

går till. Kunden upplevde mäklaren som effektiv men inte särskilt flexibel, 

vilket medförde att kunden fick förtroende men hon kände sig ändå inte helt 

nöjd.  
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Fem av nio respondenter skulle rekommendera sin mäklare till andra samt att 

de kunde tänka sig att använda samma mäklare igen. De som inte ville göra 

detta kunde fortfarande tänka sig att rekommendera byrån som mäklaren 

jobbade på. 

4.6.  Uppföljning och utvärdering 

Samtliga kunder ansåg att uppföljning hade en stor påverkan på 

helhetsintrycket och förtroendet. Några av kunderna hade endast fått en 

utvärdering i standardform, skickat till sig via post och mail, med avsikten att 

förbättra mäklarens framtida arbete. Det var endast två av kunderna som fått 

en personlig återkoppling och samtliga var överens om att det hade varit 

trevligt att få det, vilket hade ökat chansen att de anställde mäklaren igen samt 

rekommenderade denne till sina vänner och bekanta. 

4.7.  Sammanfattning 

När sammanställningen av empirin gjordes resulterade kodningen i följande 

kategorier: Första intrycket, förtroende, kvalitet, relationer, kundnöjdhet samt 

uppföljning. Dessa kategorier har behandlats utifrån den data som framkom i 

intervjuerna med samtliga respondenter. Empirin har redovisat kundernas 

åsikter om vilka egenskaper och beteenden de anser att en mäklare bör ha eller 

inte, samt vad kunderna anser är förtroendeingivande hos denne. 

Nästkommande avsnitt är en analys där all data som presenterats i teorin och 

empirin har analyserats och kopplats ihop för att vidare sammanställas i en 

diskussion och slutsats.  
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5. ANALYS 

I detta avsnitt presenteras jämförelsen mellan teorin som redovisats i kapitel 

två och den information vi fått fram i intervjuerna som ovan sammanställts i 

empirin. Analysen är strukturerad utefter de sex kategorier som använts i 

empirikapitlet.  

5.1. Första intrycket 

Det första intrycket bedöms utifrån hur det personliga mötet med mäklaren 

ter sig (Blomqvist et al. 1999). De flesta kunder som intervjuats upplevde detta 

som positivt och ingen av dem har bytt mäklare. Det var en kund som möttes 

av en oengagerad, skrytig mäklare, men denne valde ändå att anlita mäklaren 

trots att Söderlund (2012) förklarar att det är ett kritiskt ögonblick vid första 

intrycket, på det viset att om kunden får ett dåligt bemötande så kan denne gå 

till konkurrenten i stället. Kort och gott kan sammanfattas att om kunden blir 

positivt bemött så blir denne positivt inställd till mäklaren (Jingryd & 

Segergren 2009; Normann 2011) och den allmänna uppfattningen från 

kunderna var att mötena var positiva.  

En av de kunder som intervjuats var redan bekant med den mäklare hon 

anlitade. Mäklaren kände därmed till hennes bostad och ansåg att intaget 

kunde göras på kontoret inför försäljningen, i stället för att utföra det i 

bostaden. Kunden ansåg att mäklaren borde kommit till henne i stället. Jingryd 

och Segergren (2009) menar att intaget är mycket viktigt och att mäklaren ska 

lyssna på kundens behov som i det här fallet var platsen för detta möte. Hade 

de inte redan varit bekanta så hade mäklaren kunnat tappa intaget vid detta val 

av agerande eftersom det är så pass viktigt att mäklaren sköter sig vid första 

intrycket. Kunden menar dock att hon aldrig hade anlitat sin mäklarvän om 

hon inte känt ett förtroende för denne. 

5.2. Förtroende 

De flesta av kunderna upplevde att förtroendet skapades i ett tidigt skede, i 

stort sett redan vid första kontakten. Det berodde till stor del på att mäklaren 

var trevlig, tillmötesgående samt lyhörd. Att mäklaren är professionell men 

varm är det som skapar förtroende menar en av kunderna som intervjuats. Det 

stämmer ganska bra överrens med vad Jingryd och Segergren (2009) menar är 

förtroendeskapande. Där framgår att mäklaren, för att skapa förtroende hos 

kunden, skall vara ödmjuk och empatisk samt erbjuda mycket god service. 
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Kunderna ska därmed bli bra behandlade. En av de andra kunderna förklarar 

att förtroende för mäklaren uppstår när denne tar tillvara kundens önskemål, 

framförallt vid försäljning då krav på bland annat lägsta pris kan komma på tal. 

Dessutom är det viktigt att mäklaren är jordnära.  

Söderlund (2012) menar att kunderna ska bli lika behandlade för att inte känna 

ett minskat förtroende för mäklaren. Den uppfattning vi fått i intervjuerna är 

att kunderna vill att mäklaren anpassar sig efter dem och deras behov. Coelho 

och Henseler (2012) är inne på samma linje som våra respondenter, då de 

anser att mäklaren ska anpassa sig efter varje kund och agera därefter, då blir 

kunden mest nöjd. 

Mäklarens kroppsspråk spelar en mycket betydande roll i kundmötet (Jingryd 

& Segergren 2009). De flesta kunder vi intervjuat upplevde sina respektive 

mäklare som förtroendeingivande, kroppsspråket var inte överdrivet på ett 

negativt sätt. Några mäklare lyckades dessutom få kontakten med kunderna att 

inte vara så stel, genom sina sätt att anpassa talet. Dessa kunder upplevde 

mäklarna som förtroendeingivande. Campbell et al. (2006) menar att säljaren 

kan möta kunden via talets förmåga, hur han eller hon väljer att formulera sig, 

för att inge det förtroende som krävs för att kunden ska känna sig trygg.  

En av kunderna gick på visning för en lägenhet då denne ville flytta, men hade 

ingen mäklare för sin försäljning. Kunden anlitade då den mäklare som hade 

visningen, på grund av att det var smidigt när han redan var på plats eftersom 

både kundens och den nya lägenheten låg på samma gata. Dock tappade hon 

förtroendet för mäklaren till viss del då det sken igenom allt för väl att han var 

mer intresserad av en följdaffär i stället för att bry sig om kundens intresse i 

bostadsfrågan. Jingryd och Segergren (2009) förklarar att förtroendet ofta 

tappas eller minskar när mäklaren agerar på detta sätt. Samma mäklare stack ut 

i mängden genom att kunden upplevde denne som oengagerad, stressad och ej 

flexibel. Enligt Jingryd och Segergren (2009) är det viktigt att mäklaren visar 

ett intresse för kunden och dessutom är flexibel, på grund av att detta ökar 

trygghetsgraden. 

De flesta köpare var på andra visningar innan de beslutade sig för den bostad 

som de köpte. En röd tråd syns genom intervjuerna där köparna fick mer 

förtroende för den som behandlade dem bäst. Dock var det inte alltid den 

mäklare som de köpte av eftersom det inte går att välja mäklare på samma sätt 

när man köper, då man är ute efter en passande bostad, inte passande mäklare. 

Det finns därmed inte samma utrymme att gå till en konkurrent i stället om 
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man inte känner förtroende för den specifika mäklaren, eller om han eller hon 

inte betedde sig på ett trevligt sätt (Grönroos 1996, 2008). Säljarna å andra 

sidan hade förmånen att välja mäklare och de valde utifrån om de kände ett 

förtroende för denne. 

5.3. Kvalitet 

Mäklarens personlighet och beteende har stor betydelse för kundens upplevda 

kvalitet. Egenskaper som pålitlighet och lyhördhet anses vara betydelsefulla 

(Tuzovic 2008). Dessutom är det viktigt att mäklaren är påläst och kunnig 

(Jingryd & Segergren 2009). Kunderna ville att denne skulle vara främst ärlig, 

kunnig och trevlig, vilket de flesta upplevde. Dock var inte mäklarna lika 

tydliga som kunderna hade velat och som Jingryd och Segergren (2009) menar 

är viktigt i förtroendeskapandet. Utöver det var de flesta mäklare flexibla, 

vilket anses viktigt för att kunden ska känna sig trygg (Jingryd & Segergren 

2009). Kunderna däremot menar att flexibilitet är positivt, men inte 

utmärkande förtroendehöjande. 

Enligt Blomqvist et al. (2004) så påverkas kundens förväntningar av dess 

tidigare erfarenheter av företaget samt reklam och word of mouth som kunden 

influeras av (Grönroos 1996). De flesta förväntningarna som kunderna hade 

uppfylldes, dock uppstod några gap i olika delar av processen där mäklaren 

inte agerade som kunderna tänkt. En av kunderna fick erfara att mäklaren, 

efter att ha gjort en värdering på bostaden, höjde priset när hon gått igenom 

allt material och funderat över det. Detta överträffade kundens förväntningar 

och ökade förtroendet. Parasuraman et al. (1985) menar att kundens 

förväntningar måste mötas eller överträffas för att denne ska uppleva kvalitet i 

tjänsten, då det bedöms utifrån hur väl förväntningarna matchar det upplevda 

agerandet hos mäklaren (Normann 2011). De kunder som hade förväntningar 

på mäklaren inför första mötet, ansåg att mäklaren levde upp till dem och 

skulle därmed kunna tänka sig att använda den samme igen vid ett eventuellt 

framtida behov. De upplevde även en relativt god kvalitet i tjänsten och 

Parasuraman et al. (1985) förklarar att det sista gapet i den modell de tagit 

fram, se avsnitt 2.4, är avgörande i kundens kvalitetsbedömning, då det är här 

som kunden ställer sina förväntningar mot den upplevda tjänsten.    

Några av kunderna vi intervjuat hade förväntningar på mäklaren att han eller 

hon skulle sköta sitt jobb, då de menar att mäklarna vet hur jobbet skall 

utföras. Det kan ses som en uttalad förväntning, där kunden redan innan 
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tjänsteprocessen börjar, har medvetna förväntningar på mäklaren (Grönroos 

2008). 

Zineldin et al. (2012) förklarar att mäklaren ska fokusera på tjänstekvalitet för 

att skapa starkare kundrelationer, genom att ökad kvalitet i sin tur ökar 

kundnöjdheten och kundlojaliteten. Den mäklare som en av kunderna 

uppfattade som oengagerad och ointresserad, hade vid slutet av affären flytt 

fältet då det var dags för skatteuträkningen. Han arbetade troligtvis inte med 

relationsmarknadsföring då han hade flyttat utan att meddela kunden att en ny 

mäklare skulle ta över det sista som behövde skötas i affären. Under 

intervjuerna stötte vi på andra situationer där mäklaren inte verkade fokusera 

på att skapa en relation till kunden. En kund fick erfara att mäklaren skickade 

sin assistent när det var dags att göra tillträdet, i stället för att själv dyka upp. 

Anledningen var att mäklaren skulle iväg på en annan visning i stället, vilket 

han berättade för kunden och det minskade förtroendet en aning eftersom 

kunden kände sig åsidosatt och oviktig, på det vis som Jingryd och Segergren 

(2009) förklarar om ointresserade mäklare.  

Alla de intervjuade var rörande överrens om att dialogen med mäklaren är 

mycket viktig samt att det inger ett större förtroende för denne. Blomqvist et 

al. (2004) menar att kunddialogen är en viktig faktor för kvalitetsskapandet och 

även för kundtillfredsställelsen. Kunderna var tillfreds med dialogen, där det 

oftast var mäklaren som tog kontakt, men i vissa fall var det lika mycket 

initiativ från båda parter. En av kunderna berättade att anledningen till att hon 

vill ha en dialog med mäklaren beror på att hon vill veta vad som händer i 

processen och det är precis vad Blomqvist et al. (2004) förklarar, då 

kunddialogen möjliggör ett informationsutbyte, som i sin tur är viktig för 

utvecklandet av kundrelationen. Vad mäklarna dock bör tänka på är att de ska 

anpassa dialogen, då alla kunder inte har samma behov av informationsutbyte. 

Blomqvist et al. (2004) menar även att dialogen bör grunda sig på händelser i 

den framtida relationen, vilket kan ställas mot en av köparnas upplevelse, där 

mäklaren endast hörde av sig vid budgivningen och när han var tvungen. En 

sådan dialog är svår att grunda en framtida relation på, eftersom Coulter och 

Ligas (2004) förklarar att båda parter måste engagera sig i relationen för att den 

ska bli starkare.   

5.4. Relationer 

Majoriteten av de intervjuade kunderna tycker inte att det är lika viktigt att ha 

en relation till mäklaren utöver affärsprocessen i samma utsträckning som 
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mäklaren anser att det är, eftersom de inte kan överleva utan sina 

kundrelationer (Gremler & Gwinner 2000) då relationerna ger en djupare 

lojalitet hos kunden (Campbell et al. 2006). Däremot önskar kunderna att 

mäklarna har relationsmarknadsföring i åtanke genom hela processen, vilket 

även Grönroos (2008) menar, för att värna om kunden och se till att han eller 

hon är viktigast. Det innebär alltså att mäklaren arbetar för att skapa en 

långsiktig relation till kunden genom att frambringa värde för denne 

(Grönroos 1996) och då är det mycket viktigt att mäklaren förstår kunden och 

dess behov (Zineldin et al. 2012). En av kunderna menar att det troligtvis är 

viktigare att ha en relation med mäklaren om man är säljare, men att en 

relation kan vara bra om köparen vill ha något speciellt med i köpekontraktet. 

Dock anser några av intervjuobjekten att det kan vara trevligt att ha en relation 

utöver affärsprocessen, även om det endast handlar om att vara ytligt bekanta.  

Enligt en undersökning är det viktigaste i relationen mellan kund och säljare 

att en personlig koppling upplevs och att det är en trevlig interaktion (Gremler 

& Gwinner 2000). Även de kunder som intervjuats vill att det ska vara trevligt, 

men eftersom de inte är så noga med att skapa en relation med mäklaren så 

betyder den personliga kopplingen inte så mycket utöver det faktum att de vill 

att mäklaren förstår vad de vill ha ut av affären. 

5.5. Kundnöjdhet 

Kunderna känner sig mer nöjda när de har en tjänsterelation, med andra ord 

en upprepad kontakt (Grönroos 2008), med en och samma säljare (Gutek et al. 

1999). Några av kunderna fick möta ytterligare personal från byrån i stället för 

att samma mäklare kom när han eller hon borde ha gjort det. Dessa kunder 

upplevde att de var mindre nöjda och att det kändes förtroendeminskande. De 

tillfällen när mäklaren ersattes av annan personal från byrån uppstod en bit in i 

relationen. Hade detta utspelat sig i ett tidigare skede så finns risken att 

kunderna gått över till en konkurrent på grund av att de upplevde en sämre 

kvalitet (Grönroos 1996, 2008). Samma författare menar även att detta beror 

på att kunderna idag är mer medvetna om vad de har för alternativ på 

marknaden, vilket även märkts tydligt i intervjuerna eftersom de gärna 

använder de stora välkända mäklarbyråerna.  

Livscykeln som Grönroos (1996, 2008) beskriver inleds med initialfasen, där 

kunden inte är medveten om att företaget existerar. Alla kunder vi intervjuat 

har anlitat en stor mäklarkedja och kände därmed till dem redan innan de 

köpte eller använde tjänsten. Cykeln knyts samman med att kunden 
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bestämmer om denne blev nöjd eller inte, om mäklaren hållit vad den lovat 

under utvecklandet av tjänsten. En av kunderna blev lovad ett fast pris, vilket 

hölls och det var bra för förtroendet. En annan kund blev lovad att få hjälp 

med skatteuträkningen, men mäklaren gjorde aldrig detta trots ett antal 

påtryckningar från kunden och det minskade dennes förtroende för mäklaren 

och en missnöjdhet uppstod. Där är det viktigt att mäklaren är medveten om 

att ett förtroende inte räcker för evigt, då en kundrelation måste vårdas för att 

kunna bibehållas (Jingryd & Segergren 2009), i detta fall genom att slutföra 

skattehjälpen. Dessutom är det mycket viktigt att mäklaren inte utlovar mer än 

vad denne kan hålla, då även det leder till att förtroendet kan minska 

(Normann 2011). 

Enligt Lundström (2008) är rekommendationer ett mått på kvalitet. Eftersom 

mäklare arbetar till stor del för att bli rekommenderade av sina kunder, så ska 

de arbeta med relationsmarknadsföring då det ger dem möjlighet att lägga ner 

mer energi och tid på varje kund (Jingryd & Segergren 2009) som i sin tur 

sannolikt kommer att rekommendera mäklaren vidare. Cirka hälften av de 

intervjuade skulle rekommendera mäklaren till andra och använda denne igen 

vid framtida behov. De som skulle göra det upplevde en positiv affär där de 

var mycket nöjda med mäklaren. De som inte skulle rekommendera eller 

använda denne igen anser att mäklaren betett sig sämre än förväntat och att 

kvaliteten inte var så god, vilket kunden har lätt för att minnas (Normann 

2011) då mäklaren inte lyckats matcha kundförväntningarna (Parasuraman et 

al. 1985). Det blir därmed inga framtida rekommendationer från kunderna. 

Det kan även bero på att det inte var något speciellt med mäklaren då det inte 

räcker att bli endast nöjd, utan det krävs att mäklaren överträffar 

förväntningarna (Grönroos 2008; Normann 2011). Några av kunderna har 

redan rekommenderat mäklaren, vilket är en variant av positiv word of mouth 

eftersom kunden då talar positivt om denne (Grönroos 2008; Jingryd & 

Segergren 2009).  

5.6. Uppföljning och utvärdering 

Gremler och Gwinner (2000) förklarar att det underlättar för mäklaren att få 

hjälp i utvecklandet av sitt framtida tjänsteutövande, om de ger kunden 

möjlighet att utvärdera tjänsten. Många av mäklarna har skickat ut en 

standardenkät till kunderna som är till för att kunden ska kunna vara med och 

förbättra arbetet, men det når inte fram till kunderna på samma sätt att så är 

fallet. Det blir inte lika positivt och tryggt som när kunderna personligen får 
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berätta vad de tycker och tänker, vilket Jingryd och Segergren (2009) menar är 

en bra lösning.  

Det är endast två av de nio intervjuade som fått återkoppling från mäklaren. 

De flesta vill att mäklaren gör en uppföljning med avsikt att kontrollera om 

kunderna är nöjda och trivs, det ger ett ökat förtroende i de flesta fall. Jingryd 

och Segergren (2009) förklarar inte att det ger ett ökat förtroende men att det 

däremot ger ett fortsatt gott intryck. En av kunderna, som inte fått någon 

återkoppling, menade att helhetsintrycket sjönk. Majoriteten menar att de hade 

varit mer benägna att använda sig av mäklaren vid eventuellt framtida 

köp/försäljning om denne hade återkopplat efter den affär de nu gjort. Som 

Jingryd och Segergren (2009) förklarar, så ska inte kunden behöva känna att 

mäklaren endast fanns till hands för att affären skulle resultera i ett gott arvode 

för mäklaren, utan att denne fanns till hands för att vara kunden behjälplig.  
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6. DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför det finns ett gap i förtroendet 

mellan hur mäklarna arbetar och hur kunderna upplever dem i affären, samt 

hur mäklarna bör agera för att få ett förtroende hos kunderna i denna process. 

Vi konstaterade, utifrån den analys som vi gjort av några utav de största 

mäklarbyråerna, att det finns ett gap i förtroendet. Mäklarna menar att de 

arbetar för att deras kunder ska känna sig trygga och få ett förtroende för den 

person som hjälper dem igenom en av de största affärer som en människa gör 

i livet. Enligt två undersökningar, gjorda av samma företag, kan konstateras att 

kunderna ej känner ett förtroende för fastighetsmäklarna (Björklund 2010; 

Andersson 2013). Därmed finns det ett gap. Gapet beror på att en del kunder 

förknippar mäklarna med säljare i negativ bemärkelse. Enligt kunderna beror 

det på att mäklarna arbetar på provision och därmed ser till sin egen vinnings 

skull. Även om vi endast intervjuat nio personer, vilket är ett lågt antal, så kan 

vi ändå konstatera att kunderna har ett högre förtroende än vad tidigare 

undersökningar visar. De som har lägre förtroende har skapat en egen bild av 

mäklarna och har inte gått efter ryktet. Dessa kunder har inte blivit påverkade 

av den word of mouth, negativa budskap (Grönroos 2008), som kunder gärna 

sprider kring sig när de är missnöjda.  

Under arbetets gång har det kunnat tydas att kunderna inte är särskilt 

intresserade av att ha en relation med mäklaren utöver affären. Dock vill de att 

denne ska ha relationsmarknadsföring i åtanke när de utför sitt arbete med 

kunden. Det innebär alltså att kunderna vill ha en varm och personlig kontakt 

med sin mäklare under affären men att kontakten avslutas därefter. En viktig 

aspekt är att kunderna inte vill nyttja mäklarens tjänster om personkemin inte 

finns dem emellan. Vi har även kunnat konstatera att personlig uppföljning av 

kunden är mycket viktig, att mäklaren hör av sig till denne när affären är 

avslutad för att fråga om han eller hon är nöjd. Kunderna menar att de hade 

varit mer benägna att anlita mäklaren igen vid ett eventuellt framtida behov, 

där Jingryd och Segergren (2009) även förklarar att uppföljningen ger ett 

fortsatt gott intryck på kunden. 

6.1. Slutsats 

Enligt respondenterna samt den teori vi presenterat i kapitel två kan 

konstateras att förtroendet är oerhört viktigt. Det mäklarna bör tänka på i sitt 

yrkesutövande är att kunderna vill att de ska vara lyhörda, kunniga och ärliga. 

Även seriositet samt trevlighet är egenskaper av betydelse. En del mäklare kan 
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uppfattas som stressiga och kunden upplever dem då som oengagerade. 

Mäklaren ska därmed inte visa att han eller hon är stressad utan ta tillvara 

kundens behov på önskvärt sätt. Känner kunden att han eller hon blir 

uppmärksammad och att mäklaren finns där för denne, så kommer mäklaren i 

längden att tjäna på det samt att kunden blir mycket nöjd. Utöver dessa delar 

är dialogen med kunden viktig. De mäklare som inte lägger vikt vid dialogen 

idag, måste börja arbeta med den och de som använder sig av den måste se till 

att dialogen inte försämras eller att den blir underskattad då det utgör en stor 

faktor i kundens förtroende för mäklaren tillsammans med resterande nämnda 

egenskaper och beteenden.   

6.2.  Trovärdighetsdiskussion 

Det faktum att vi endast intervjuade ett lågt antal respondenter samt att större 

delen av dem var köpare och hade använt sig av samma byrå, kan ha haft 

påverkan på resultatet då det troligtvis hade blivit annorlunda om studien haft 

en större informationsbredd. Resultatet hade även påverkats om studien 

genomförts i ett större geografiskt område eller i en annan del av Sverige. 

Respondenterna hade troligtvis haft annorlunda åsikter och upplevelser i 

exempelvis Stockholm eller Malmö i jämförelse med Värmland. 

6.3.  Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara fullt möjligt att göra en likadan undersökning som denna, men 

då med fler respondenter och en större tidsram. Vi anser att studien är 

relevant men på grund av begränsningarna vore det av stor vikt om en mer 

omfattande studie företogs.  

Då vi valde att inte intervjua fastighetsmäklare i vår studie, skulle det vara 

väsentligt att göra en kvalitativ studie utifrån fastighetsmäklarnas perspektiv 

för att se hur de själva upplever bristen på förtroende. Vidare skulle en 

kvantitativ studie kunna utföras hos de tillfrågade mäklarnas respektive 

kunder. Detta för att undersöka om mäklarnas upplevelser stämmer överens 

med kundernas. Mäklarna skulle då få möjlighet att ytterligare minska gapet 

och förbättra sig.  

Det skulle dessutom vara relevant att göra en studie där man kontrollerar om 

mäklarna på orterna runt om i Sverige eftersträvar sina respektive byråers mål. 

Exempelvis undersöka byråernas mål mer ingående och sedan observera hur 

de arbetar eller eventuellt göra en kvalitativ studie om det. 
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8. BILAGOR 

8.1. Bilaga 1 – Frågeguide 

1. Köpte du eller sålde bostad? 

2. Hur länge sen var det du köpte/sålde?  

3. Vilken mäklarbyrå var ansvarig?  

4. Vad hade du för förväntningar innan första kundmötet? Levde mäklaren 

upp till förväntningarna?  

5. Vilket var första intrycket vid mötet med mäklaren?  

6. Hur upplevde du mäklaren rent generellt?  

7. Kände du dig nöjd med mäklaren förtroende- och trygghetsmässigt?  

8. Förklarade mäklaren hur de arbetar eller berättade om hur du som kund ska 

känna förtroende och trygghet hos den byrån?  

9. Vad vill du ha ut av mäklaren för att känna förtroende och trygghet?  

10. Vilka 3 egenskaper vill du helst att mäklaren besitter?  

11. Om du bortser från den upplevda köp-/säljprocessen, hur ser den ideala 

processen ut om du får bestämma?  

1.  Agerandet från mäklaren? 
2.  Tjänster som mäklaren erbjuder? 

12. Känner du dig som kund trygg om du erbjuds bra tjänster och extra- eller 

gratistjänster utöver det ”vanliga” även om du inte känner att kemin stämmer 

riktigt med mäklaren personligen?  

13. För köpare: Blev du/ni erbjudna lån hos en bank som mäklaren 

samarbetade med? Medförde det i så fall en ökning av förtroende/trygghet? 

14. Vad innebär förtroende och trygghet för dig som kund? Upplevdes detta i 

köp-/säljprocessen? 

15. Tycker du att det är viktigt för förtroendet att ha en relation till mäklaren? 

Om så är fallet, vilken slags relation?  

16. Har du erfarenhet av andra mäklare/mäklarbyråer sedan tidigare? 

1. Om så är fallet, vilken mäklare var den bästa av de upplevda och varför? 
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2. Spelade förtroendet/trygghetsskapandet en viktig roll i den jämförelsen?  

17. Hade du/ni en bra dialog med mäklaren? Var det du/ni eller mäklaren som 

tog kontakt oftast?  

18. Hur viktig är dialogen i ditt förtroende för mäklaren? 

19. Hur var mäklarens kroppsspråk och tal? Upplevde du detta som 

förtroendeingivande och i så fall varför? 

20. När upplevde du att du fick/kände förtroende för mäklaren? Vad berodde 

det på? 

21. Upplevde du någon gång under processen att du tappade förtroendet för 

mäklaren? Om så var fallet, vad berodde det på? 

22. Upplevde du att mäklaren var flexibel och kunde anpassa sig till din/er 

situation? Var det i så fall positivt? Upplevde ni ett ökat förtroende? 

23. Anser du att det spelar någon roll i förtroendeskapandet om budgivningen 

är öppen eller ej?  

24. Har du/ni haft någon kontakt med mäklaren efter affären? Var det du/ni 

eller mäklaren som tog kontakt? 

25. För säljare: Hur valde du mäklare? Spelade det någon roll hur pass 

förtroendeingivande mäklaren var? 

26. För säljare: Hur viktigt anser du att förtroende är i ditt val av mäklare? 

27. Kommer du att använda samma mäklare igen vid behov? Varför/varför 

inte? 

28. Skulle du rekommendera mäklaren till andra? Varför? 

29. Litar du på mäklare? Om inte, varför i så fall? 
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8.2.  Bilaga 2 – Analys av fastighetsmäklarbyråer 

8.2.1.  HusmanHagberg 

”Vår grundsyn är ett sätt att tänka, vara och agera som möter respekt, inger trygghet och 

förtroende. Människor som anlitar oss ska känna att här är ett mäklarföretag som har 

kunskapen och som bryr sig. Därför är varje mäklare som bär namnet HusmanHagberg 

välutbildad, engagerad och intresserad av sina medmänniskor.”  

http://www.husmanhagberg.se/Om-oss/Var-grundsyn/, 2013-04-04. 

8.2.2.  Fastighetsbyrån 

”Du ska kunna ställa höga krav på oss. För att du ska känna dig trygg och förvissad om 

att vi alltid gör vårt bästa för att din bostadsaffär ska bli så lyckad som möjligt, 

har Fastighetsbyrån en egen Kundombudsman. Till Kundombudsmannen kan du vända dig 

om du anser att vi på något sätt brustit i genomförandet av din bostadsaffär.”  

http://www.fastighetsbyran.se/Ovriga-sidor/Om-oss/Kundombudsman/, 

2013-04-04. 

8.2.3.  Mäklarringen 

”Vi på Mäklarringen är erfarna, kompetenta och jobbar utifrån en stark lokal förankring. 

Med personliga möten skapar vi förtroende och avslutade affärer där alla är nöjda; säljare, 

köpare och vi själva.”  

http://maklarringen.se/Salja-bostad/Din-basta-affar-borjar-har/, 2013-04-04. 

8.2.4.  Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

”Vi finns nära dig och kan dina kvarter, ditt närområde och din ort. Vi känner till 

marknaden, prisläget och vad som är på gång i kommunen. Det är en förutsättning om man 

ska göra en bra bostadsaffär. Men en bra affär är enligt vår mening även en trygg affär 

(citat?). Som en del av Länsförsäkringar har vi fokus på trygghet och ekonomi. Vi kan ge 

dig kloka lån, vettiga försäkringar och en mer personlig bankrelation. Vi finns på fler än 

130 orter i Sverige och vi fortsätter att växa. Men hur många vi än blir fortsätter vi att 

värna om det viktigaste. Det personliga mötet mellan dig som bor här och våra mäklare som 

både jobbar och bor där du bor.”  

http://www.lansfast.se/maklare/dinmaklare/foermaaner-

foerdelar?BobutikID=43, 2013-04-04. 

http://www.husmanhagberg.se/Om-oss/Var-grundsyn/
http://www.fastighetsbyran.se/Ovriga-sidor/Om-oss/Kundombudsman/
http://maklarringen.se/Salja-bostad/Din-basta-affar-borjar-har/
http://www.lansfast.se/maklare/dinmaklare/foermaaner-foerdelar?BobutikID=43
http://www.lansfast.se/maklare/dinmaklare/foermaaner-foerdelar?BobutikID=43


47 

8.2.5.  Skandiamäklarna 

”SkandiaMäklarna fokuserar på trygghet, ansvar och förmåga i varje kundkontakt och 

verkar för att säljare och köpare ska göra en bra affär. Ett led i det är att bistå våra 

kunder med ett forum för att besvara funderingar kring vilka rättigheter och skyldigheter du 

har i din bostadsaffär, vad du juridiskt bör tänka på i din bostadsaffär samt vilka krav du 

har rätt att ställa på den av vår mäklare som hjälper dig i din affär.”  

http://www.skandiamaklarna.se/om-oss/kundombud, 2013-04-04.  
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8.3.  Bilaga 3 – Exempel på memo-writing 

Nedan visas exempel på de anteckningar och kopplingar vi gjort vartefter intervjumaterialet 

behandlats, så kallad memo-writing. 

Exempel 1: Det verkar som att kunderna ej är intresserade av att ha en relation 

med mäklaren, men de vill däremot att mäklaren har relationsmarknadsföring i 

åtanke under affärsprocessen. 

Exempel 2: Många av intervjuobjekten fick aldrig erfara att mäklaren gjorde en 

uppföljning av dem efter affären, trots att det var många som önskade det. Det 

betyder att fastighetsmäklarna måste arbeta mer med att höra av sig till aktuell 

kund efter att affären är avslutad och fråga om denne känner sig nöjd och trivs 

eller om det finns någonting som mäklaren kan hjälpa till med. 

Exempel 3: Smidighet verkar vara ett viktigt ledord, där man mellan raderna 

kan utläsa att mäklaren måste kunna anpassa sig till kunden och situationen. 

Exempel 4: Det verkar som att den yngre generationen har mer förtroende för 

mäklarna än vad de äldre har. Det kan eventuellt bero på att det fanns många 

outbildade mäklare förr och att ett dåligt rykte då skapades, vilket kan ha följt 

med ända fram till idag. Dock ser det ut som att de personer som nyss tagit sig 

ut på bostadsmarknaden inte har blivit påverkade av detta rykte och i stället 

upplevt att mäklaren är duktig på grund av dagens utbildningskrav och på så 

vis skapat sig en egen bild.     

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


