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Sammanfattning 
 

Titel:  Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för 
fastighetsmäklarbranschen?    

Författare: Joakim Hägg och Amar Pasovic  
  
Handledare: Titti Eliasson  
  
Syfte: Denna uppsats syftar till att genom personliga intervjuer kartlägga hur 

fastighetsmäklarna arbetar med att skapa ett förtroende för 
fastighetsmäklarbranschen, samt även försöka komma med förslag på 
justeringar i arbetssättet för att förbättra samt öka det låga förtroendet som råder 
hos allmänheten.   

  
Metod: Vi har i denna uppsats valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi ansåg att det 

var rätt metod för oss då vi önskade få en djupare kontakt med mäklarna för att 
kunna undersöka hur arbetet med förtroende går till. Undersökningen utgjordes 
av personliga intervjuer med fyra mäklare från fyra olika mäklarbyråer i 
Helsingborg.   

  
Teoretisk referensram: I teorin utgår vi från tre olika teman. Teorin bygger vi kring 

förtroende, varumärke samt tjänster ur marknadsföringssynpunkt. Teorin har vi 
hämtat från referenser såsom litteratur, artiklar och elektroniska källor. 

  
Empiri: Insamlingen av primärdata skedde genom fyra personliga intervjuer med fyra 

utvalda mäklare från olika mäklarbyråer i Helsingborg. De svar som vi fick från 
dessa intervjuer har vi använt oss av när vi analyserat och dragit slutsatser.   

  
Slutsats:  I slutsatsen redogör vi för våra egna reflektioner kopplade till den empirin och 

teorin vi har fått fram i ämnet. Vår slutsats hänför sig i att fastighetsmäklarna 
idag arbetar på ett förtroendeingivande sätt men måste fortsätta över en längre 
tid då det är en lång process. Även marknadsföringen av fastighetsmäklaren tror 
vi måste framhäva de unika fastighetsmäklarna i större utsträckning då det är de 
som är den centrala punkten i tjänsten.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Title:  How do real estate agents work to improve confidence in the real estate 

brokerage industry? 
Author:  Joakim Hägg and Amar Pasovic 
  
Supervisor:  Titti Eliasson 
  
Purpose:  This paper aims, through personal interviews identify how real estate agents are 

working to create a trust for real estate brokerage, and also try to come up with 
proposals for adjustments in working to improve and increase the low level of 
trust that exists among the public. 

  
Method:  In this paper we have chosen to use qualitative methods. We felt it was the right 

approach for us as we wanted to get a deeper contact with the agents in order to 
examine how the trust is build. The survey consisted of personal interviews with 
four brokers from four different brokerage firms in Helsingborg. 

  
Frame of reference: In theory we assume three different themes. We build the theory on the 

subjects trust, brand and services for marketing purposes. The theory was 
obtained from references such as books, articles and electronic sources. 

  
Empiricism: We collected primary data from four personal interviews with four selected 

brokers from various brokerage firms in Helsingborg. The response we got from 
these interviews we used when we analyzed and drew conclusions. 

  
Conclusion: In the conclusion we report our own reflections related to the empirical data and 

the theory we have presented on the topic. Our conclusion defines that real 
estate agents currently work in a trustworthy manner, but this work must be 
continued over a long period of time because it’s a long process. In our opinion 
the marketing of real estate agent must highlight the unique real estate agents to 
a greater extent because they are the central point of the service. 
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Vi vill inleda denna uppsats med att rikta ett tack till vår handledare Titti Eliasson som guidat 
oss igenom processen med att skriva denna uppsats.  
 
Vi vill dessutom tacka alla fastighetsmäklare som ställde upp på personliga intervjuer. Utan er 
hade den här uppsatsen inte gått att genomföra!  
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Joakim och Amar 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Fastighetsmäklare är en av de yrkesgrupper som har lägst förtroende bland det svenska folket, 

enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Fastighetsbyrån. Vid undersökningen 

svarade bara fem procent av de 1001 tillfrågade att de har högt förtroende för 

fastighetsmäklare. Däremot ser siffrorna ljusare ut i Svenskt Kvalitetsindex undersökningar 

som visar att kundnöjdheten är relativt hög bland de som nyligen anlitat en fastighetsmäklare. 

Branschen hamnade i undersökningen på ett nöjdkundindex på 72,6 som anses vara 

förhållandevis högt jämfört med de fem procenten som hade förtroende innan de anlitade 

fastighetsmäklare. (Karlsson, 2011) 

 

Antalet bostadsköpare som klagar över lockpriser ökar. Fastighetsmäklarnämnden fick under 

år 2010 in 53 anmälningar på lockpriser vilket är en fördubbling mot året innan. Det var även 

under år 2010 som de första fastighetsmäklarna varnades för att ha använt lockpriser för att få 

fart på bostadsvisningarna. Sprids det här problemet kan det i vissa fall resultera i att kunder 

tappar förtroendet för fastighetsmäklarbranschen. (Spängs, 2011) 

 

Fastighetsmäklaryrket har inte den status som det egentligen förtjänar och borde egentligen 

ses mer som ett professionsyrke än ett yrke. Om mäklarna insåg sin fulla potential skulle det 

vara lättare att ändra den ibland nedslående bilden allmänheten har av fastighetsmäklarna 

(Jingryd & Segergren, 2011). Professionsyrke är ett yrke som baserar sin inkomst och status 

på vetenskaplig kunskap. (Brante, 2009) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Att en bostad ska bli såld, med ett för säljaren tillfredsställande pris är det stora syftet för de 

som väljer att anlita en fastighetsmäklare. Komplexiteten har snarare legat i att förstå vad 

fastighetsmäklartjänsten egentligen innehåller och hur själva processen går till. 

Fastighetsmäklartjänsten är dessutom ett sällanköp vilket kan leda till att det blir ännu svårare 

att förstå innehållet då förmodligen ingen tidigare relation finns med fastighetsmäklaren. 

(Hedberg & Johansson, 2008) 
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I det fall där processer inte fungerar som förväntat, tenderar det till att irritera konsumenten 

vilket i sin tur kan bidra till att ge tjänsten dålig kvalitet (Lovelock & Wirtz, 2011). Processer 

kan ses som vägen genom kundens behov till kundens tillfredställelse och längs denna väg 

finns funktioner, organisationer och avdelningar (Ljungberg & Larsson, 2001). Alla kunder 

har olika behov, önskemål och förväntningar på tjänster. I slutändan handlar det om att ge 

kunden ett tillfredsställande värde. (Arnerup - Cooper, 1998) 

 

Tjänster är i jämförelse med produkter mer komplicerade, då de främst är abstrakta och 

dessutom svåra att standardisera. Med tanke på tjänsternas komplexitet, kan det medföra 

problematik med att hålla en likvärdig servicenivå. (Grönroos C. , 2002) 

 

I en annan undersökning som är gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån har budskapet av 

svenska folkets inlägg på Facebook och Twitter som berör fastighetsmäklare beaktats. 

Inläggen som undersökningen omfattade var publicerade under en månad, 9 januari – 9 

februari 2012, och resultatet visar att fler är kritiska än positiva mot fastighetsmäklare då 

resultatet blev att drygt 30 % av alla inlägg var negativt laddade, 12 % var positivt laddade 

och resterande ansågs vara neutrala. (Fastighetsbyrån, 2012) 

 

I marknadsföringsteorier är grundtanken att lojala och tillfredsställda kunder anses vara mer 

lönsamma och att förtroende skapar lojalitet (Best, 2009). Enligt Tyler & Stanley (2007) är 

förtroendet för företag i tjänstesektorn en viktig variabel, då förtroendet underbyggs av 

erfarenhet och kvalité på tjänsten och menar även på att förtroendet måste finnas i samspelet 

mellan konsument och företag. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? 

 

1.4 Syfte  
Denna uppsats syftar till att genom personliga intervjuer kartlägga hur fastighetsmäklarna 

arbetar med att skapa ett förtroende för fastighetsmäklarbranschen, samt även försöka komma 

med förslag på justeringar i arbetssättet för att förbättra samt öka det låga förtroendet som 

råder hos allmänheten.  

 



 9 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att koncentrera vår uppsats till förtroendet för fastighetsmäklarna i Helsingborg. 

För att få en bild av hur hela Sveriges fastighetsmäklares uppfattning om förtroende ser ut 

hade vi behövt göra kvalitativa intervjuer även i andra delar av landet. Vi har alltså valt att 

utgå från Helsingborgsområdet då det är här vi kommer att genomföra våra kvalitativa 

undersökningar. 

 

1.6 Disposition 
Vi ska nu kort beskriva de olika kapitlen i denna uppsats för att ge läsaren en överblick.  
 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för uppsatsens problembakgrund samt 

problemdiskussion som föranleder vår problemformulering. Därefter definieras uppsatsens 

huvudsakliga syfte samt uppsatsens avgränsningar. Inledningen avslutas med en disposition 

där uppsatsens övergripande upplägg presenteras.  

 
2. Metod 

Här presenteras de tillvägagångsätt vi valt att arbeta med under uppsatsens gång, varför vi valt 

dessa och vad de innebär. Vi visar hur vår empiriska insamling har skett, hur vi utformat våra 

intervjuer och intervjufrågor, samt hur vi uppnår god reliabilitet och validitet i vår uppsats. Vi 

förklarar också hur urvalet av företag och respondenter valts ut.  

 
3. Teori  

I det tredje kapitlet får läsaren bekanta sig med de teorier vi valt att lägga till grund för denna 

uppsats. Där behandlas i huvudsak tre områden: Förtroende, Varumärke samt Tjänster ur 

marknadsföringssynpunkt.  

 

4. Empiri och Analys 

Detta kapitel inleds med en kort introduktion av företagen samt respondenterna i våra 

kvalitativa intervjuer. Därefter redovisar vi respondenternas svar som vi samtidigt analyserar 

med hjälp av teorin och visar därmed hur teori och empiri hänger samman. Vi har valt att 

strukturera det på samma sätt, med samma rubriker som i teori kapitlet. Detta har vi gjort för 

att underlätta för läsaren och vara tydliga.  



 10 

 

5. Slutdiskussion  

I detta sjätte kapitel diskuterar vi vad vi kommit fram till i vårt analysavsnitt. Vi framför våra 

egna tankar och idéer, lyfter fram betydande delar och kritiserar avvikelser mellan den teori vi 

behandlat och den empirin vi samlat ihop. Vi ger dessutom förslag på vidare forskning.  

 

6. Referenser 

I vår uppsats använder vi löpande referenser och i detta kapitel har vi samlat alla dessa för att 

ge en tydlig överblick av det material och de källor som vi använt oss av.  

 

Bilagor  

I det sista kapitlet presenterar vi vårt frågeformulär så att läsaren ska kunna se vilka frågor 

som legat till grund för empirin



2. Metod 
2.1 Metodansats  
För att kunna genomföra denna uppsats valde vi att sätta oss in i ämnet och läsa på och skapa 

oss en grund med information inom det relativt okända ämnet för oss. Vi kände ganska snabbt 

att vi skulle få en bättre bild av fenomenet om vi höll oss till en kvalitativ metod av 

undersökningen. Då ämnet var relativt okänt för oss, ansåg vi att det skulle bli mest 

fördelaktigt att välja den deduktiva ansatsen. 

  

Vi valde kvalitativ metod, då den kvalitativa metoden lämpar sig bäst till undersökningar som 

går på djupet och behandlar explorativa frågeställningar. Den här metoden innebär att man 

koncentrerar sig på ett fåtal utvalda undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). En kvalitativ 

metodansats gav oss möjligheten att få fram nyanserad data genom, som i det här fallet, öppna 

personliga intervjuer. Vi ansåg att detta var rätt alternativ för oss då vi ville undersöka hur 

arbetet med förtroende ser ut och det här tyckte vi behövde undersökas genom en djupare 

kontakt med intervjupersonen. Vi tyckte också att möjligheten till att kunna ställa följdfrågor, 

och få intervjuperson att utveckla sina svar var av stor vikt för vår undersökning. Genom att 

ha en personlig intervju och möjligheten till att kunna ställa följdfrågor, fick vår undersökning 

en hög intern giltighet. Vi hade kunnat skicka ut enkäter till våra intervjupersoner men detta 

hade inte gett oss någon djupare inblick i fastighetsmäklarnas syn och arbete för att skapa ett 

förtroende för branschen och vi hade därför inte kunnat uppnå vårt syfte. Fördelen med att 

skicka ut enkäter och på så sätt samla in information hade varit att vi kunde nått ut till många 

fler mäklare, och dessutom täckt ett större område. Det här hade gett oss fler synvinklar som 

vi hade kunnat ta hänsyn till i vår undersökning. En annan nackdel med den kvalitativa 

ansatsen är att det lätt generaliseras, då den kvalitativa ansatsen kan bli subjektiv. (Jacobsen, 

2002)  

 

Metodiken i uppsatsen är det tillvägagångssätt vi använde för att kartlägga verkligheten. I 

metoden använde vi oss av en deduktiv ansats. När man arbetar efter denna strategi jobbar 

man från teori till empiri då vi först och främst väljer att skaffa oss relevant information för 

vår problemformulering och sedan systematiserar vi de data vi har fått in (Jacobsen, 2002). Vi 

försökte redan från början att samla in bred information inom ämnet och inte enbart samla in 

det vi ansåg vara relevant. Det här gjorde vi medvetet för att undvika att styra vår 
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undersökning till den teori och kunskap vi hade inom ämnet. Vi valde en deduktiv ansats då 

vi kände att vår kunskap inom ämnet var alldeles för svag för att kunna börja i andra änden, 

som är en induktiv ansats (Jacobsen, 2002). Vi ansåg att det här skulle göra att fördelarna 

vägde tyngre än nackdelarna. Fördelarna vi såg med vårt val var att vi kom ut till intervjuerna 

tillräcklig pålästa för att kunna ställa rätt frågor och viktiga följdfrågor som vi inte hade 

förstått varit nödvändiga om vi inte haft någon kunskap inom ämnet. En nackdel med 

metodvalet är att vi skapade oss en egen förutfattad mening om vilken fakta som är relevant 

då vi läst in oss på ämnet, och risken att vi styrde intervjuerna mot dessa fakta var möjlig 

(Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om att metodvalet kunde bidra till att vi gick miste om 

viktig information. Vi var dock medvetna om bristerna med metodvalet och var därför extra 

noga med att inte försöka ställa några ledande frågor, utan hellre öppna frågor där 

intervjupersonerna fick berätta och förklara själva. Vi anser oss därför inte har fallit med 

bristerna för ansatsen. 

 

Våra metodval gjorde att vi under hela arbetets gång fick se på både teori och empiri med 

kritiska ögon. Att vi bestämde oss för att samla in mycket och bred information inom ämnet 

tror vi har hjälpt oss att inte styra undersökningen mot det vi ansåg var relevant. Vi valde 

istället att vara pålästa och låta våra intervjupersoner genom sina svar bestämma vad som var 

relevant eller inte.  

 

2.2 Primärdata 
Primärdata är information som är insamlad för just det ändamålet som personerna som samlat 

in det ska använda det till. Frågorna i intervjun anpassades för att besvara den frågeställning 

eller det problem som skulle lösas. Sekundärdata är däremot insamlad av någon annan 

forskare, för ett eventuellt annat ändamål, vilket gör att tillförlitligheten kan komma att 

diskuteras. Det är viktigt att vara källkritisk och veta i vilken miljö respondenten befunnit sig i 

när sekundärdata samlats in. Det bästa alternativet är att både använda sig av primärdata och 

sekundärdata och ställa dessa mot varandra för att få en så tillförlitlig data som möjligt. 

(Jacobsen, 2002) Vi hittade däremot inte några sekundärdata inom vårt ämne som vi kände 

hjälpte oss att bekräfta våra primärdata.  

 

2.3 Intervjuer 
Innan vi gav oss ut för att göra intervjuerna lade vi ner en hel del tid på att undersöka vilka 
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förkunskaper vi behövde för att samla in data på bästa vis samt vilka specifika 

metodkunskaper som krävdes vid insamling av data. Att gå ut till intervjuer oförberedd leder 

ofta till ofokuserad och oanvändbar empiri. (Rienecker & Jörgensen, 2008) 

 

En kvalitativ forskningsundersökning genomgår sju stadier; tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys och planering (Kvale, 2009). Dessa stadier används för att ge 

intervjuundersökningen struktur och ökar dess öppenhet och flexibilitet. Med tanke på att 

intervjuerna låg till grund för hela vårt empiriska avsnitt var det viktigt att intervjuprocessen 

genomfördes på rätt sätt. Våra tankar kring val av företag, respondenter och vår 

intervjuprocess samt validitet och reliabilitet redogör vi för nedan. 

2.3.1 Urval av företag 

Företagsurvalet gick till som så att vi valde företag som var så representativa som möjligt för 

hela marknaden, enligt booli.se:s statistik över marknadsandelar. Med det menar vi företag 

som åtar sig försäljningsuppdrag av alla olika typer av objekt i hela Helsingborgsområdet. 

Anledningen till det här urvalet var att vi ville ha företag som var stora och etablerade på den 

marknaden vi ville undersöka. Att alla företag hade sina säten i Helsingborg innebar att det 

var lättillgängligt med tanke på att vår hemort är densamma. Vi var medvetna om bristerna 

som denna typ av urval kunde medföra. Som Jacobsen (2002) säger så kan vi ha missat 

viktiga relevanta grupper för undersökningen. Författaren menar vidare att detta gör att vi inte 

kunde generalisera för hela marknaden av fastighetsmäklare. Vårt syfte med uppsatsen var 

inte att generalisera för hela marknaden, utan skapa förståelse, och därför ansåg vi att vi 

kunde godkänna det här scenariot och använda oss av denna metod.   

2.3.2 Urval av respondenter 

För att försöka få fram information samt få en bredd i vår undersökning valde vi att intervjua 

mäklare på fyra olika mäklarbyråer runt om i Helsingborg. Mäklarna var i olika åldrar, med 

olika bakgrunder samt har arbetat i branschen olika länge. En var till exempel nyexaminerad 

och en annan har arbetat i branschen i 15 år. Kvale (2009) nämner att antalet intervjuer kan 

skifta beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för undersökningen, vi har 

därmed anpassat vårt urval efter våra förutsättningar. Alla våra fyra mäklare som vi intervjuat 

har valt att vara anonyma. Det här tror vi har stärkt empirin i vår uppsats, då de intervjuade 

inte har behövt vara oroliga för att bli uthängda för deras raka och ärliga svar. En negativ sak 

med att de har valt att vara anonyma kan vara att intervjupersonerna har känt att de efter 

intervjun inte kunde kopplas till de svar de gett och därför kunnat ge svar som inte helt 
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speglade verkligheten. För att kunna säkra trovärdigheten i empirin var vi extra noga med att 

förklara att de intervjuade var helt anonyma och att det enda vi behövde var deras raka- och 

ärliga syn och uppfattning som svar på våra frågor. Våra fyra intervjupersoner är: 

- Anonym 1 examinerades 2011 och fick därefter jobb på Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling i Helsingborg. Anonym 1 gjorde även sin praktik på 

Länsförsäkringar fastighetsförmedling och är nu registrerad fastighetsmäklare. 

Intervjupersonen är i 25 års ålder.  

- Anonym 2 har varit registrerad fastighetsmäklare i drygt 15 år och har under de här 

åren arbetat för olika mäklarfirmor. Idag hittar vi Anonym 2 på Skandiamäklarna i 

Helsingborg. Fastighetsmäklaren är i 40 års ålder.   

- Anonym 3 är egen franchisetagare och driver eget kontor i Helsingborg som startades 

2013. Moderbolaget startades samma år och är en ny aktör på marknaden med erfarna 

fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren som vi har intervjuat har arbetet inom 

branschen sedan 2008 och är i 30 års ålder. 

- Anonym 4 examinerades sommaren 2011 och fick därefter jobb som registrerad 

fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg. Mäklaren är i 25 års 

ålder. 

 

Vi har fyra olika mäklare där vi kunde se likheter mellan Anonym 1 och Anonym 4. Förutom 

de två anser vi att vi har fått en bra spridning i vad gäller erfarenhet. Vi har dessutom lyckats 

få med en egen franchisetagare. Anonym 2 har arbetat på flera olika mäklarfirmor vilket 

gjorde att denna intervjuperson har viktig erfarenhet som vi har fått ta del av. En nackdel med 

våra intervjupersoner var att alla arbetade inom Helsingborg, men då vi valt att fokusera på 

Helsingborgsområdet anser vi det här inte ha varit något problem. En annan sak som kan 

tänkas få kritik vad gäller urvalet av respondenter är att vi valt att ha med två relativt unga 

mäklare med knappt två års erfarenhet. Anledningen till att vi valde det här var för att de var 

nya i branschen och vi ville se arbetet ur deras synvinkel. En annan positiv sak vi såg med 

deras ringa erfarenhet var att de nyligen blivit registrerade fastighetsmäklare och därför måste 

vara extra noga med att skapa ett förtroende så snabbt som möjligt och det här arbetet ville vi 

ta del av för vår uppsats. 

2.3.3 Intervjuguide 

Frågorna i vår intervjuguide är ganska standardiserade. Vi hade efter varje fråga utrymme till 

följdfrågor och tillägg vid behov. Vi valde att inte ha några ja eller nej-frågor för att få så 
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utvecklade och tunga svar som möjligt. Den första delen, uppvärmningsfrågor, har vi använt 

för att få en avslappnad start på intervjun. Resterande delar följer de teman uppsatsen innehar. 

2.3.4 Genomförande av intervjuer 

Vi började med att ta kontakt med intervjupersonerna via telefon för att därigenom boka in 

intervjuer vid ett senare skede. Alla gav de ett positivt intryck och var ytterst villiga på att 

ställa upp på en intervju. Vissa av intervjuerna bokades om då fastighetsmäklarna hade 

mycket att göra, och det var visningar som prioriterades.  

 

Vi valde att både spela in samt anteckna under intervjuerna. Det här gjorde vi främst för att vi 

inte ville förlora någon information överhuvudtaget. Varje intervju inleddes med kort 

information om vårt ämne, samt syftet med studien och intervjun.  

 

2.4 Litteraturstudier 
Första steget i vår litteratursökning var att genomsöka tidigare uppsatser och avhandlingar 

med liknande titel som vår uppsats, för att därifrån hitta relevant litteratur. Utifrån denna 

litteratur gick vi sedan genom referenslistor för att utöka vår litteraturlista. Vår litteratur sökte 

och lånade vi sedan genom Lunds universitets bibliotekskatalog ”Lovisa” samt på Campus 

bibliotek i Helsingborg. Artiklarna som använts i uppsatsen är funna genom sökningar på 

artikeldatabaserna Emerald samt ABI/Inform med sökord som trust och service. Referenser 

från internet förekommer i uppsatsen. Dessa är hämtade från varierande internetsidor, dock 

endast tillförlitliga sådana. Referenserna från Internet användes med varsamhet i 

överensstämmelse med Jacobsen (2002). 

2.5 Operationalisering 
För att göra vår operationalisering har vi utgått från vårt teoriavsnitt. Vi har registrerat olika 

centrala ramar i vårt teoriavsnitt som har legat till grund för våra intervjufrågor. Efter en 

sammanfattning av våra centrala ramar kom vi fram till att våra frågor skulle delas in i tre 

olika delar. De här delarna är 1. Förtroende, där har vi ställt frågor så att intervjupersonen får 

redogöra hur företaget och den enskilda fastighetsmäklaren arbetar med att bygga förtroende 

samt kundens inverkan på detta. 2. Varumärke, respondenten har fått beskriva hur 

varumärket påverkar förtroendet. 3. Tjänster ur marknadsföringssynpunkt, 

intervjupersonerna har fått svara på frågor som berör hur marknadsföringen och exponeringen 

av tjänsten sker, och hur detta kan styrka förtroendet. För större förståelse för 

operationaliseringsprocessen har vi tagit fram en karta i Bilaga 7.1 där vi redovisar vad vi 
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utifrån teorikapitlet menar med alla begrepp som används i intervjufrågorna. 

 

Vi har försökt komma väl förberedda och inlästa på ämnet till varje intervju. Vi har känt att 

vissa mäklare inte har förstått innebörden av vissa begrepp, som exempelvis interaktiv 

marknadsföring, och då har vi fått förklara hur teorin ser på begreppet för att underlätta ett 

empiriskt och relevant svar. För att minimera risken för missförstånd började vi varje intervju 

med en kort bakgrund om ämnet och varför intervjun genomfördes.  

 

2.6 Metod för analys 
I vår analys och empiri valde vi att dela upp vårt insamlade material under samma rubriker 

som i teoriavsnittet. Anledningen till att vi gjorde på det här sättet var för att underlätta 

förståelsen och kopplingen mellan de olika avsnitten. Enligt Jacobsen (2002) ska en 

jämförelse mellan intervju – och teorimaterialet göras för att säkerställa att det finns ett 

samband mellan teori och empiri. Uppdelningen av data under samma rubriker underlättade 

vårt analysarbete. Vi valde att, förutom att jämföra teori mot empiri, även att studera likheter 

och olikheter mellan intervjupersonernas upplevelser och handlande i liknande situationer. 

Det här gjorde vi för att styrka trovärdigheten i vårt insamlade material. En fördel med 

kvalitativ ansats var att kompletterande intervjuer kunde göras för att framställa en komplett 

analys av materialet, vilket vi kände att vi hade stor nytta av då en del intervjuer har gjorts om 

samt att vissa frågor då tillkom i efterhand.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i uppsatsen beskriver tillförlitligheten i våra resultat och till vilken grad vi kan 

lita på den information som kommit fram (Jacobsen, 2002). Vi tycker att vår uppsats ger en 

hög tillförlitlighet då vi intervjuat personer på olika mäklarfirmor med olika bakgrund och 

erfarenhet. Som vi nämnt tidigare ägde våra intervjuer rum i Helsingborgsområdet och vi kan 

därför inte generalisera våra resultat till övriga områden. Enligt Jacobsen (2002) kan 

reliabiliteten fastställas om vi gör samma undersökning igen med samma resultat.  

 

Personerna som intervjuades var fastighetsmäklare och kunde därför ge en klar och tydlig bild 

av hur deras arbete bedrevs. Att intervjua fastighetsmäklare var givet med tanke på vårt syfte. 

Innebörden av ordet validitet är enligt Jacobsen (2002) att vi lyckats mäta det som vi ville 

mäta, med andra ord att vi uppnått giltighet i vår uppsats. Då vi intervjuat de personerna som 

genomgår det arbete vi ville kartlägga anser vi att vi uppnår giltighet med vår uppsats.  
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3. Teori 
 

3.1 Förtroende 
Idag lever vi i ett samhälle med massvis av information. Detta får stora konsekvenser för hur 

vi fattar beslut. När det gäller frågor som är viktiga avsätter vi tid och energi för att skaffa 

information, väga för- och nackdelar samt fundera tills vi anser att vi har analyserat klart en 

fråga. För de flesta besluten måste vi hitta tillräckligt pålitliga genvägar och andra sätt att fatta 

beslut då vi måste nöja oss med att vi inte kan eller vet något om frågan. Den främsta 

genvägen är då att lita på andra, men frågan är vem man ska tro på. (Werner Runebjörk, 2004) 

Förtroende handlar i grunden om att vi kan lita på någon och utgör den absolut viktigaste 

förutsättningen för att skapa värde och i sin tur framgång i en verksamhet (Ertzgaard, 2004). 

Att skapa förtroende är en lång process och vägen dit är mödosam. Ett litet misstag på vägen 

kan ödelägga alltihop. Arbetet för att upprätthålla trovärdigheten är ständigt fortlöpande och 

det är något som frekvent behöver bevisas i både ord och handling. Trovärdighet, förtroende 

och tillit är grundstenar för all positiv mänsklig samverkan och blir allt viktigare. 

Trovärdighet är nödvändigt för att åstadkomma lyckad kommunikation. Det kan dock sägas 

att trovärdigheten ligger lite i betraktelsens öga/öra då det som uppfattas som trovärdigt av 

någon eller några inte behöver uppfattas som trovärdigt av en annan. (Sandberg, 2009) 

Vid kommunikation mellan olika parter påverkar retoriken förutsättningarna för hur 

människor ska känna förtroende för varandra. Om resultatet av retoriken står för något som är 

gott för fler än bara dig själv kan den anses som ansvarsfull, etisk och moralisk och inte förrän 

då uppfattas retoriken som god. Om kommunikation används för att manipulera och lura leder 

detta förr eller senare till att du mister din trovärdighet i andras ögon och förtroendet i sin tur 

försvinner. (Sandberg, 2009) 

Ofta talas om att vinna eller förlora förtroende. Det är i många fall omvärlden som fäller 

omdömet huruvida du är någon att lita på eller ej. Den bedömningen är i sin tur beroende av 

vilka förväntningar omvärlden har på dig. Genom att vinna någons förtroende talar man ur 

perspektiv som handlar om ihärdighet, målmedvetenhet, medvetna strategier och 

överväganden. Någon gång måste man kanske även använda en helt ny taktik för att lyckas. 
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Genom återkommande analyser av beteende, kommunikation och samspel med människor 

kan deras förtroende vinnas. Om man inte lyckas vinna förtroendet behövs kanske 

reflektioner kring varför det inte gör det och vad det beror på. Det är vanligt att prata om 

förtroendekapital och ju mer aktiv förvaltningen är, precis som med pengar på börsen, desto 

större förutsättningar finns för god avkastning. (Sandberg, 2009) 

3.1.1 Förtroendets byggstenar 

Hur duktig retoriker personen än är så blir det svårt att påverka andra om de inte uppfattar dig 

som trovärdig. För att bygga förtroende och trovärdighet krävs alltså aktivitet och handling. 

Detta arbete består av flera olika byggstenar som var och en har en stor vikt i uppbyggande av 

långsiktigt förtroende och trovärdighet. (Sandberg, 2009) 

 

Välvilja är en av dessa byggstenar. Att inte visa sina lyssnare att man bryr sig leder till att de 

inte heller bryr sig om vad du säger. Den som är engagerad, snarare än distanserad, har 

därmed mycket att vinna. En annan av byggstenarna är viljan att kommunicera, det vill säga 

öppenheten. Om en person inte har viljan att kommunicera kan det tolkas som att denna vill 

dölja något. Det kan handla om allt från misstag och inkompetens till omoral. Behärskning är 

ytterligare en av förtroendets byggstenar. Utstrålas trygghet återspeglar sig detta på lyssnaren 

som i sin tur känner sig säker med både dig och budskapet. Här är förberedelse en viktig 

ingrediens. Sandberg (2009) talar även om konsekvens som belyser vikten av att saker och 

ting hänger ihop, vilket är viktigt för att inte skapa förvirring och osäkerhet kring det vi ser 

och hör. Kunskap i sin tur kan både vara praktisk och teoretisk, oavsett vilket så är kunskapen 

viktig för att andra ska uppfatta dig som trovärdig. Det är av stor vikt att talaren har 

erfarenheter av ämnet samt relevant utbildning för att trovärdighet ska återspeglas. (Sandberg, 

2009) 

 
En viktig del i att skapa förtroende är även social kompetens. Att kunna anpassa sig till olika 

situationer och olika typer av människor är viktigt, både vid sitt agerande och i sitt sätt att 

uttrycka sig. Även auktoritet är viktigt då en person genom sin status kan få hjälp i sin 

trovärdighetssträvan. Vissa yrken har en hög grad av trovärdighet. Trovärdigheten kan 

påverkas positivt av den prestige det innebär att ha hög lön, en hög position eller mycket 

makt. Autencitet i sin tur handlar om att visa sitt rätta jag. För att uppnå detta krävs trygghet i 

sig själv. Genom att inte ha en påklistrad fasad påvisas en trygghet som smittar av sig. En 

annan byggsten är kommunikationsförmåga som är en nyckel för att lyckas med alla 
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punkterna ovan. Det är av största vikt att man både kan och vill kommunicera. (Sandberg, 

2009) 

3.1.2 Förtroende i tjänsteföretag 

Förtroende anses vara en viktig dimension i alla företag och tjänsteföretag är inget undantag 

(Iverson, McLeod, & Erwin, 1996). Förtroendefulla relationer, såväl mellan individer som 

mellan företag, är en viktig framgångsfaktor både idag och i framtiden. Detta är inte minst av 

yttersta vikt i relationen mellan företag och kund. Undersökningar har visat att kunden väljer 

bort en tjänst eller kanske ett helt företag nästan i lika stor grad på grund av missnöje efter 

dåligt bemötande än på grund av ett för högt pris. En förtroendefull relation till kunden bör 

vara en av de viktigaste faktorerna för varje företag. Att lägga för stort fokus på prissättning 

kan vara lätt då det är klart lättare att justera en prislista än att i företaget sätta sig ned och ha 

en djupgående strategisk diskussion om vilka värderingar företaget ska ha internt och externt, 

samt hur dessa värderingar ska sätta sin prägel på det bemötande som ska göra varje kund 

nöjd. Det är viktigt att dessa värderingar inte stannar på det teoretiska stadiet utan 

implementeras för varje sak företaget och dess anställda gör. (Sandberg, 2009) 

Vid en ny affärsrelation krävs att motparten övertygas att relationen kan generera ett 

mervärde. I vissa fall kan det räcka att visa upp värdet av tjänsten medan det i andra fall krävs 

att motparten blir övertygad om företagets trovärdighet, kultur, finansiella styrka m.m. Kravet 

på förtroende och graden av förtroendeskapande insatser avgör vilken strategi som företag 

kan tillämpa vid bearbetningen av sina kunder. Detta förtroendeskapande tar dock tid och bör 

räknas in i den totala lönsamhetskalkylen. Många verksamheter och organisationer arbetar 

efter ett förhållningssätt som bygger på kortsiktigt förtroendeskapande. Ofta uppvisar 

säljorganisationerna i verksamheten dock beteenden som snarare siktar in sig på kortsiktig 

vinstmaximering, vilket kan bero på brist av en uttalad strategi. Detta beteende är framförallt 

tydligt i företag med säljorganisationer som styrs med kraftiga omsättningsrelaterade 

belöningssystem. (Ertzgaard, 2004) 

Det är även av stor vikt att kunderna får kunskap om vilken tjänst de köper. Komplexiteten 

ökar i vårt samhälle och det gör även utbudet av nya produkter och tjänster. Denna utveckling 

har fått effekten att det krävs allt mer kunskap och engagemang för att fullt kunna utnyttja 

våra köp. Möjligheten att få denna kunskap minskar då fler och mer komplexa tjänster 

uppkommer. Förklarar man tydligt värdet av sitt erbjudande skapas ett ökat förtroende, en 
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ökad konkurrenskraft samt ett ökat upplevt värde för alla parter. (Ertzgaard, 2004) 

Med de ökade kraven på relationsmarknadsföring de senaste decennierna har vikten av 

förtroende stadigt ökat. Relationsmarknadsföring ser förtroende som ett instrument för att 

utveckla och behålla lönsamma relationer, framförallt i tjänsteföretag. Förtroendet är alltså 

allmänt accepterat som en nyckel i tjänsteföretag. Ur ett kundperspektiv, blir förtroendet 

avgörande i många relationella situationer och minskar den upplevda risken för 

tjänsteresultatet. Ett exempel är att resultatet av en operation inte kan förutses, trots det måste 

förtroendet för kirurgens expertis finnas. Företagen bör alltså arbeta systematiskt för att 

främja trovärdighet och välvilja. Båda aspekterna är viktiga för att bygga förtroende. För att 

sedan säkra tjänstens kvalité bör företag effektivisera sina processer, som bör praktiseras av 

alla sina anställda. Dessa i sin tur bör ha lämplig utbildning. (Kunz & Kantsperger, 2010) 

När man talar om förtroende och trovärdighet brukar ofta ordet ethos dyka upp. Ethos 

kännetecknar ens karaktär, personlighet, utstrålning, ärlighet, öppenhet, pondus, värme etc. 

Ens ethos är den grad av trovärdighet man har i lyssnarens ögon och öron. Det finns allt som 

oftast en skillnad på den du tror att du är och den du uppfattas som i betraktarnas ögon. Ett 

exempel är de löneförhöjningsaktuella bankdirektörerna och bonushungriga cheferna som 

mitt under finanskrisen 2009 ideligen försökte upprepa att de inte var giriga. Allmänheten höll 

långtifrån med och detta blev en del av deras ethos, oavsett vad de hade att säga till sitt 

försvar. Om trovärdighet inte utstrålas är det med andra ord väldigt tufft att få folk att tro på 

det som förmedlas. När företag och organisationer diskuteras motsvaras ethos av varumärket. 

(Sandberg, 2009) 

 
3.2 Varumärke 
Ett starkt varumärke är ofta företagets absolut viktigaste tillgång. Varumärkets värdeskapande 

förmåga har på senare tid blivit allt mer uppmärksammad och är bland de viktigaste orsakerna 

till att många företag idag betraktar varumärksbyggande som en strategisk fråga av hög 

betydelse. Idag är det många tjänsteföretag som börjat prioritera varumärket som 

konkurrensmedel. Trots denna ökade betydelse är det få som verkligen kan redogöra för vad 

det egna varumärket verkligen står för. (Melin, 1999) 

I ett tidigt stadie i en kundrelation är ett starkt varumärke ett viktigt verktyg för att få 

konsumenten att känna förtroende. Vidare fungerar företagets goda rykte som en signal för sin 
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välvilja och sina goda avsikter. Detta belyser vikten av PR i den förtroendeskapande 

processen. Ett starkt varumärke och ett gott rykte är än viktigare om kunden inte kan bygga en 

personlig relation med en tjänsteanställd. Det här är särskilt fallet i servicekedjor där 

förtroendet för hela bolaget är i centrum för intresset. (Kunz & Kantsperger, 2010) 

Idag är konsumenter mer skeptiska och pålästa än deras föregångare. Genom bland annat 

informationskällor som internet gör de sin egen research och kollar sina alternativ. Trots det, 

är det samma grundprinciper i varumärkesbyggandet som gäller idag som då. Förhållandet 

mellan varumärket och kunden börjar med ett löfte att leverera en effektiv produkt/tjänst, ge 

support genom service, vara konsekvent i kommunikation och kvalitet samt göra vad som är 

rätt om problem uppstår. Om ett företag kan leverera detta löfte kommer konsumenterna svara 

med förtroende för både produkten/tjänsten och företaget. Genom att leverera detta löfte 

förtjänar man konsumentens förtroende. (Topin, 2007) 

Begreppet "tillit" är avgörande för definitionen av varumärkesförtroende. Det finns två viktiga 

komponenter och egenskaper för varumärkesförtroende: trovärdighet och kompetens. 

Trovärdighet refererar till konsumentens förtroende för varumärket som ger 

kvalitetsprestanda på ett ärligt sätt. Kompetens är den utsträckning som ett varumärke 

uppfattas i skicklighet och kunnighet, som kommer från erfarenhet eller utbildning. 

Konsumenternas anser att tillförlitlighet, konsekvens, behörighet, hjälpsamhet, rättvisa och 

ärlighet är viktiga faktorer som ökar varumärkets förtroende. (Sung & Kim, 2010)  

Förtroende är kärnan i ett bra varumärke och handlar om att fortgående bygga upp solida, 

positiva relationer. Varumärkesförtroende kan bara fås genom att man underhåller det över 

lång tid. (Topin, 2007) 

 
3.3 Tjänster ur marknadsföringssynpunkt  
En tjänst definieras som användning av resurser för att skapa värde för en individ. Värdet 

uppstår när dessa resurser används och förenas med en kund eller användare. Det är kunden 

som i sin tur gör en bedömning av värdet utifrån sin egen nytta och upplevelse beroende av 

vilka krav, förväntningar och erfarenheter kunden har med sig sedan innan. Värdet är därmed 

unikt för varje användare och är beroende av situationen och de resurser som kunden har. Det 

är därför viktigt att kunden är mottaglig och villig att inta en roll som en medproducent då han 
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har stort inflytande över hur tjänsten skapas, vilket värde den medför och vilken grad av 

kundtillfredsställelse och lojalitet som genereras. (Echeverri & Edvardsson, 2012) 

 

Då en tjänst inte är en fysisk sak utan består av processer som byggs upp av en rad aktiviteter 

som produceras och konsumeras samtidigt skapas en rad svårigheter. Exempelvis är det svårt 

att använda sig av traditionell marknadsföring eller att kontrollera kvaliteten, då det inte finns 

någon förtillverkad vara att stämma av sitt utfall emot. (Grönroos C. , 2002) Tjänster är med 

andra ord abstrakta och det kan därför vara svårt för kunderna att bedöma de innan ett inköp. 

Kunden letar därför efter det som är konkret och det kan ofta betyda att tjänsteföretagets 

medarbetare och deras kompetens, i kundens ögon, utgör själva tjänsten. Till skillnad från 

fysiska produkter är tjänster svåra att prova inför ett eventuellt köp och kunden kan därför ha 

svårt att få en uppfattning om den. Flera studier visar att köp av tjänster i större grad 

förknippas med osäkerhet hos köparen än vid köp av fysiska varor. Då tjänster är aktiviteter 

som skapas, levereras och konsumeras samtidigt existerar de därför endast vid en viss 

tidpunkt eller period och kan därmed inte lagerhållas för framtida kunder. Då detta är fallet 

söker kunden istället efter andra sätt att bedöma tjänstens egenskaper. Det här kan exempelvis 

ske genom att han kontrollerar utförarna, går igenom material samt rådfrågar tidigare köpare. 

Tjänsteföretagens uppgift blir i det här fallet att försöka arbeta bort stämpeln om att deras 

erbjudanden ofta utmärker sig som abstrakta, detta kan göras genom att de är tydliga och 

exempelvis presenterar konkreta bevis på vad kunden får vid köpet. (Echeverri & Edvardsson, 

2012) 

 

De kommunikationseffekter som exempelvis uppstår av kundens upplevelse av samspelet 

mellan honom och säljaren under tjänsteprocessen kallas interaktiv kommunikation.  En stor 

del av denna typ av kommunikation är personlig och är en bieffekt av samspelet som bygger 

på den personliga kontakten. Kommunikationseffekterna beror också på upplevelsen av andra 

aspekter under tjänsteprocessen, så som intrycket av kontorslokaler, teknologi och IT-system 

samt dess anpassning till kunden. (Grönroos C. , 1997) 

 

Kundens bedömning och upplevelse av kvaliteten påverkas av många olika faktorer. 

Exempelvis kundens behov, värderingar, förväntningar, information från t.ex. vänner, familj 

och media samt tidigare erfarenheter av tjänsten och tjänsteleverantören. Värderingen av 

kvaliteten är en ständigt pågående process där aktuella händelser vävs samman med 

historiska. Dessa händelser kan vara både positiva och negativa, dock tenderar människor att 
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minnas de negativa upplevelserna i större utsträckning och de positiva blir lätt bortglömda 

och den upplevda kvaliteten försämras. (Echeverri & Edvardsson, 2012) Enligt Echeverri & 

Edvardsson (2012) är det inte när kundernas förväntningar på tjänsten uppfylls som den 

upplevda kvaliteten förändras utan förändring sker när förväntningarna inte uppfyllts eller när 

leverantören lyckats överträffa dem. Det är däremot sannolikt att tjänstens pris påverkar 

förväntningarna, det vill säga att ju mer tjänsten kostar desto högre är förväntningarna och 

kraven på kvalitet. (Echeverri & Edvardsson, 2012) 

 

Värde definieras ofta som en relation mellan upplevd kvalitet och pris, där kvaliteten alltid 

har varit ett centralt konkurrensmedel. Kundens val av tjänst och leverantör har sin 

utgångspunkt i värdet. Kundens uppfattning av tjänstens kvalitet påverkas av förväntningar 

och upplevelser före köpet, när tjänsten används och vid efterföljande utvärdering. Hur 

kunden slutligen upplevt hela processen, tjänsteföretaget och relationen som skapats har en 

central betydelse för den framtida relationen med producenten och även uppfattningen av 

dennes bransch.  (Echeverri & Edvardsson, 2012) 

3.3.1 Tjänstemarknadsföring  

Tjänsteföretagens marknadsföring skiljer sig från den traditionella marknadsföringen på så 

sätt att den är mer omfattande och komplicerad. Företagen har inte en färdig produkt, som 

kunden efterfrågar, att arbeta utifrån utan vid processens början vet de ofta inte vad kunden 

önskar och förväntar sig. Vidare är det då svårt att avgöra vilka resurser som behövs, i vilken 

grad och hur dessa ska användas för att möta kundens behov, istället måste man ständigt 

anpassa sig för bästa resultat. Därav blir det också svårare att marknadsföra tjänsten. 

(Grönroos C. , 2002)  

3.3.2 Mediabaserad kommunikation  

Förutom att tjänsteföretag kommunicerar direkt öga-mot-öga med sina kunder använder de 

sig också av andra, både nya och äldre, medier. Den här typen av kommunikation kallas för 

mediebaserad och omfattas av ett flertal sätt som företag kan använda sig av för att 

kommunicera med sina kunder och spekulanter. (Echeverri & Edvardsson, 2012) Exempel på 

sådan kommunikation kan vara genom annonsering, broschyrer, telefoni, hemsidor och 

sociala medier. Alla dessa medier har både för- och nackdelar. Massutskick av till exempel 

annonser och broschyrer kan i vissa fall ha en negativ effekt men också vara positivt då det 

kan hjälpa medarbetarna att bygga relationer med kunderna. (Lovelock & Wirtz, 2011) 
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Det grundläggande syftet med tjänsteföretagens marknadskommunikation är ofta att förbättra 

och bevara ett brett kontaktnät. (Lovelock & Wirtz, 2011) Det är däremot näst intill omöjligt 

för tjänsteföretagen att kontrollera förståelsen av budskapet samt att ge möjlighet till 

återkoppling, om budskapet förmedlas utan en representants närvaro som till exempel kan 

hjälpa till att förtydliga eventuella oklarheter. Den mediebaserade kommunikationen är och 

kommer alltid att vara ett av de viktigaste marknadsföringssätten för tjänsteföretagen. Lika 

viktigt som det är med den personliga kommunikationen är det också viktigt att kunna 

kommunicera på distans, till exempel för att kunna informera kunder om att företaget finns 

och vad det har för erbjudanden. Tjänsteföretag som baseras på mänskliga resurser, kunnande 

och kompetens kan ha svårare att kommunicera sin förmåga då det inte är så lätt att övertyga 

kunder att företaget verkligen kan leva upp till det som utlovas. (Echeverri & Edvardsson, 

2012) Författarna Lovelock & Wirtz (2011) upplyser företagen om att välja en passande 

marknadsmix av olika kommunikationskanaler. Mixen ska anpassas efter till exempel 

företagets målgrupper. Genomslagskraften av diverse budskap i olika medier och verktyg 

skiljer sig åt, därför är det viktigt att definiera sin målgrupp och sedan använda passande 

verktyg för att budskapen ska nå fram till dessa med bästa genomslagskraft. (Lovelock & 

Wirtz, 2011) 

3.3.3 Interaktiv marknadsföring 

I ett tjänsteföretag är marknadsföringen inte begränsad endast till specialisterna utan är istället 

spridd över hela organisationen och även ut till kunderna som tillsammans med säljarna 

agerar som ”deltidsmarknadsförare” (Grönroos C. , 1997). Då tjänster är väldigt situations- 

och kundberoende måste de också marknadsföras på olika sätt och det finns därför inga 

övergripande och generella regler för hur detta ska göras (Echeverri & Edvardsson, 2012). De 

traditionella marknadsföringsmodellerna passar därför inte så bra i tjänstesammanhang och 

kan endast användas till viss del. Teorin rekommenderar istället ett relationsinriktat synsätt 

och marknadsföringen delas in i två avskilda delar: den traditionella 

marknadsföringsfunktionen och den interaktiva marknadsföringsfunktionen. (Grönroos C. , 

1997) Kunden fungerar alltså inte bara som medproducent utan även som en marknadsförare 

för tjänsten. Genom de upplevelser kunden får med sig efter en inköpt tjänst skapar han 

budskapet för marknadsföringen. Det är däremot näst intill omöjligt att standardisera en 

tjänsteprocess då alla kunder är olika och har skilda preferenser om hur tjänsten utförs, 

därmed kan även marknadsföringen variera. Hur kunden upplever köp- och 
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konsumtionsprocessen bildar en bas för den så kallade interaktiva 

marknadsföringsfunktionen. (Echeverri & Edvardsson, 2012)  

 

Echeverri & Edvardsson (2012) lyfter däremot fram några generella egenskaper och 

mekanismer som man bör ta hänsyn till vid marknadsföring och försäljning. Den första är att 

tjänsten bör uttryckas på ett klart sätt så att tydliga och realistiska kundförväntningar kan 

skapas. Vidare bör leverantören också hjälpa kunden att vara en medproducent samt utbilda 

och stödja kunden i marknadsföringen. (Echeverri & Edvardsson, 2012)  

3.3.4 Word of mouth 

Grunden till sann lojalitet baseras i kundnöjdheten som i sin tur består av den upplevda 

kvaliteten. När kundnöjdheten är hög ökar chanserna till att kunden kommer tillbaka och gör 

flera köp samt talar gott om sitt köp till människor i sin bekantskap, så kallad word-of-mouth. 

(Lovelock & Wirtz, 2011) 

 
Figur 7.1 Kommunikationscirkeln 

Grönroos, C., 1997 

 

Så kallad word-of-mouthkommunikation har en betydande inverkan på marknadsföringen. 

Genom word-of-mouth sprids exempelvis åsikter om ett företags organisation trovärdighet 

och pålitlighet, dess arbetssätt och utbud. Denna information sprids av en person, som kan 

vara en kund, till en annan. Mottagaren av informationen ser sändaren som en oberoende 

informationskälla och har större förtroende för denne än för en reklamkampanj. I den så 

kallade kommunikationscirkeln har word-of-mouth en avgörande roll. 

WORD-‐OF-‐
MOUTH/	  

REFERENSER	  

FÖRVÄNTNINGAR/
INKÖP	  

(Gamla/Nya	  
kunder)	  

INTERAKTIONER	  
(Sanningens	  
ögonblick)	  

ERFARENHETER	  
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Kommunikationscirkeln delas in i olika delar: Förväntningar/Inköp, Interaktioner, 

Erfarenheter och Word-of-mouth/Referenser. Kunden skapar sig förväntningar och 

bestämmer sig eventuellt för att genomföra ett köp. En kundrelation skapas eller fortlöper. 

Interaktioner mellan kunden och företaget skapas och tjänstens kvalitet fastställs av köparen. 

Efter detta samspel tar kunden med sig erfarenheter och den upplevda kvaliteten förstärks 

genom word-of-mouth. Är de här erfarenheterna positiva utvecklas förväntningar i den 

riktningen, kunden kan tänkas komma tillbaka och rekommendera andra att göra detsamma, 

ett förtroende har skapats. Spridningseffekten av word-of-mouth är olika beroende på om 

budskapet är negativt eller positivt. En teori är att dåliga erfarenheter sprids till betydligt fler 

människor än vad bra erfarenheter gör, därför är det viktigt för marknadsförarna att inte 

underskatta effekten av word-of-mouth. (Grönroos C. , 1997) 

 

3.4 Sammanfattning av teori 
Vi har i vår uppsats valt att fokusera på tre centrala områden. Vi har försökt att inom de här 

områdena förklara hur man i dag arbetar med de olika begreppen för att skapa förtroende. Det 

kan sammanfattas som så att kärnan i ett mäklarföretag är förtroendet som i sin tur vidhålls 

genom varumärkesskapande och marknadsföring. Inledningsvis har vi under kapitlet 

förtroende valt att redogöra hur ett förtroende skapas och vilka byggstenar som kan vara av 

vikt. Vidare menar vi på att ett företag, genom att skapa sig och vidhålla ett varumärke, 

framhåller ett företags starka sidor och bygger på så sätt också ett större förtroende. Företaget 

måste även marknadsföra sig, sitt varumärke och sina tjänster på rätt sätt för att skapa ett 

förtroende och kunna differentiera sig från övriga på marknaden som oftast erbjuder nästan 

identiska tjänster.  

 

 
 

Förtroende	  

Marknadsföring	  Varumärke	  
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Förtroende 

Förtroende handlar i grunden om att vi kan lita på någon och utgör den absolut viktigaste 

förutsättningen för att skapa värde och i sin tur framgång i en verksamhet (Ertzgaard, 2004). 

Att skapa förtroende är en lång process och vägen dit är mödosam. Arbetet för att upprätthålla 

trovärdigheten är ständigt fortlöpande och det är något som frekvent behöver bevisas i både 

ord och handling. Trovärdighet är nödvändigt för att åstadkomma lyckad kommunikation. 

Genom återkommande analyser av beteende, kommunikation och samspel med människor 

kan människors förtroende vinnas. Om det inte lyckas, kanske reflektioner kring varför det 

inte gör det och vad det beror på behövs. (Sandberg, 2009) 

 

Förtroendets byggstenar 

Hur duktig retoriker personen än är så blir det svårt att påverka andra om de inte uppfattar dig 

som trovärdig. För att bygga förtroende och trovärdighet krävs alltså aktivitet och handling. 

Detta arbete består av flera olika byggstenar som var och en har en stor vikt i uppbyggande av 

långsiktigt förtroende och trovärdighet. (Sandberg, 2009) 

 

Förtroende i tjänsteföretag 

Förtroende anses vara en väldigt viktig dimension i alla företag och tjänsteföretag är inget 

undantag (Iverson, McLeod, & Erwin, 1996). Förtroendefulla relationer, såväl mellan 

individer som mellan företag, är en väldigt viktig framgångsfaktor både idag och i framtiden. 

En förtroendefull relation till kunden bör vara en av de viktigaste faktorerna för varje företag. 

(Sandberg, 2009) Med de ökade kraven på relationsmarknadsföring de senaste decennierna 

har vikten av förtroende stadigt ökat. Relationsmarknadsföring ser förtroende som ett 

instrument för att utveckla och behålla lönsamma relationer, framförallt i tjänsteföretag. 

Förtroendet är alltså allmänt accepterat som en nyckel i tjänsteföretag. (Kunz & Kantsperger, 

2010) 

 

Varumärke 

Ett starkt varumärke är ofta företagets absolut viktigaste tillgång. Varumärkets värdeskapande 

förmåga har på senare tid blivit allt mer uppmärksammad och är bland de viktigaste orsakerna 

till att många företag idag betraktar varumärkesbyggande som en strategisk fråga av hög 

betydelse (Melin, 1999) Förtroende är kärnan i ett bra varumärke och handlar om att 
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fortgående bygga upp solida, positiva relationer. Varumärkesförtroende kan bara fås genom 

att man underhåller det över lång tid. (Topin, 2007) 

 

Tjänster ur marknadsföringssynpunkt  

Då en tjänst inte är en fysisk sak utan består av processer som byggs upp av en rad aktiviteter 

som produceras och konsumeras samtidigt skapas en rad svårigheter. Exempelvis är det svårt 

att använda sig av traditionell marknadsföring eller att kontrollera kvaliteten, då det inte finns 

någon förtillverkad vara att stämma av sitt utfall emot. (Grönroos C. , 2002) Tjänster är med 

andra ord abstrakta och det kan därför vara svårt för kunderna att bedöma de innan ett inköp. 

(Echeverri & Edvardsson, 2012) 

 

Tjänstemarknadsföring  

Tjänsteföretagens marknadsföring skiljer sig från den traditionella marknadsföringen på så 

sätt att den är mer omfattande och komplicerad. Företagen har inte en färdig produkt, som 

kunden efterfrågar, att arbeta utifrån utan vid processens början vet de ofta inte vad kunden 

önskar och förväntar sig. (Grönroos C. , 2002) 

 

Mediabaserad kommunikation  

Förutom att tjänsteföretag kommunicerar direkt öga-mot-öga med sina kunder använder de 

sig också av andra, både nya och äldre, medier. Den här typen av kommunikation kallas för 

mediebaserad och omfattas av ett flertal sätt som företag kan använda sig av för att 

kommunicera med sina kunder och spekulanter. (Echeverri & Edvardsson, 2012) Exempel på 

sådan kommunikation kan vara genom annonsering, broschyrer, telefoni, hemsidor och 

sociala medier.(Lovelock & Wirtz, 2011) 

 

Interaktiv marknadsföring 

I ett tjänsteföretag är marknadsföringen inte begränsad endast till specialisterna utan är istället 

spridd över hela organisationen och även ut till kunderna som tillsammans med säljarna 

agerar som ”deltidsmarknadsförare” (Grönroos C. , 1997). Då tjänster är väldigt situations- 

och kundberoende måste de också marknadsföras på olika sätt och det finns därför inga 

övergripande och generella regler för hur detta ska göras (Echeverri & Edvardsson, 2012). 

Teorin rekommenderar istället ett relationsinriktat synsätt och marknadsföringen delas in i två 

avskilda delar: den traditionella marknadsföringsfunktionen och den interaktiva 

marknadsföringsfunktionen. (Grönroos C. , 1997)  
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Word of mouth 

Grunden till sann lojalitet baseras i kundnöjdheten som i sin tur består av den upplevda 

kvaliteten. När kundnöjdheten är hög ökar chanserna till att kunden kommer tillbaka och gör 

flera köp samt talar gott om sitt köp till människor i sin bekantskap, så kallad word-of-mouth. 

(Lovelock & Wirtz, 2011) Så kallad word-of-mouthkommunikation har en betydande 

inverkan på marknadsföringen. Genom word-of-mouth sprids exempelvis åsikter om ett 

företags organisation trovärdighet och pålitlighet, dess arbetssätt och utbud.(Grönroos C. , 

1997)  

      

	  



4. Empiri och Analys 
Länsförsäkringar fastighetsförmedling 
Anonym 1 examinerades för två år sedan och fick därefter jobb på Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling i Helsingborg. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är en del av 
Länsförsäkringar. Länsförsäkringar fastighetsförmedling har cirka 160 bobutiker i Sverige. 
De erbjuder en komplett service inom bank, försäkring och finansiell rådgivning. 
 
Skandiamäklarna 
Anonym 2 har jobbat som fastighetsmäklare i 15 år på olika mäklarfirmor. Idag jobbar hon på 
Skandiamäklarna i Helsingborg. Skandiamäklarna startade sin verksamhet 1980. Sedan 1992 
har företaget växt på franchisebasis. 2005 förvärvades företaget av Danske Bank, vilket 
medförde en större kontaktyta och ett bättre utbud av tjänster till kunderna. Idag är 
Skandiamäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 400 medarbetare 
på cirka 75 kontor. 
 
HelsingHouse 
Anonym 3 är egen franchisetagare och driver ett eget företag inom företaget HelsingHouse i 

Helsingborg. Moderbolaget startades år 2013 och är en ny aktör på marknaden med erfarna 

fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren som vi har intervjuat har arbetet inom branschen sedan 

2008.  

 
Svensk fastighetsförmedling  
Anonym 4 examinerades sommaren 2011 och fick därefter jobb på Svensk 
Fastighetsförmedling. Svensk fastighetsförmedling är en av de ledande 
fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i bank- och finanskoncernen DnB. 
Verksamheten har cirka 1100 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker, som i sin tur 
drivs av 160 franchisetagare. 
 
 

4.1 Förtroende 
Anonym 3 säger att det idag finns många mäklarfirmor i Helsingborg och att förtroendet är ett 

måste i fastighetsmäklarbranschen, utan ett förtroende skulle en fastighetsmäklare varken bli 

anlitad eller ens kontaktad. Anonym 2 har helt samma uppfattning och berättar att förtroendet 

förmodligen är det viktigaste i samspelet mellan fastighetsmäklaren och de kunder och 

spekulanter som stöts på i yrket. Precis som Ertzgaard (2004) säger är förtroende den absolut 

viktigaste förutsättningen för att skapa värde och framgång i sitt företag. Förtroendet är 
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viktigt, berättar Anonym 1 och förklarar att det gäller att göra ett bra jobb över en längre tid 

för att bibehålla förtroendet. Sandberg (2009) menar på att förtroendeskapande är en lång 

process och att endast ett misstag kan rasera alltihop. Därför är det viktigt att trovärdigheten 

är ständigt fortlöpande och frekvent visas i både ord och handling. Anonym 4 som arbetar på 

en av de största firmorna i Sverige känner att han får många förmedlingsuppdrag för att det 

finns ett starkt förtroende i grunden för företaget.  

Anonym 2 uppfattar allmänhetens förtroende för fastighetsmäklare som både bra och dåligt 

och förklarar att personer som mäklaren möter i sitt vardagliga arbete förmodligen har högt 

förtroende för denne som person och fastighetsmäklare. Det är aldrig någon som har sagt rakt 

ut att de inte känner förtroende för mig som fastighetsmäklare, men det kanske man håller för 

sig själv, berättar Anonym 2. Den allmänna bilden av fastighetsmäklare och den man kanske 

möter på gatan är kanske lite skev i vissa tillfällen. Anonym 2 tror att många har bilden av att 

många mäklare tjänar väldigt mycket pengar och har inte en direkt insikt i vad jobbet handlar 

om. Det skrivs mycket i olika media och det kan kanske ibland vara en bidragande orsak till 

bilden av fastighetsmäklarna. Dock får jag ändå säga att jag både tror och tycker att den här 

riktigt generaliserande bilden av en fastighetsmäklare sakta men säkert börjar försvinna. 

(Anonym 2, 2013).  Anonym 3 tror att de som anlitat honom i nästan alla fall har ett fortsatt 

förtroende för honom.  Att kunden känner förtroende i relationen bör vara en av de viktigaste 

faktorerna i ett företag, menas Sandberg (2009). Anonym 1 vet vilken, ibland snedvriden, bild 

som finns av fastighetsmäklarna men menar på att det inte direkt är något han stöter på i det 

dagliga arbetet. Detta är något Anonym 4 håller med om och förklarar att det kanske är vissa, 

om än väldigt få som har bidragit till en negativ bild av fastighetsmäklare, genom bl.a. 

lockpriser. Samtidigt menar Anonym 4 på att en del fastighetsmäklare genom åren har tjänat 

bra pengar, och utan insikt i fastighetsmäklararbetet kanske detta har bidragit till att folk har 

tittat lite snett på fastighetsmäklarbranschen. Om kommunikation används för att manipulera 

och lura mister man trovärdigheten och i sin tur förtroendet, förklarar Sandberg (2009) som 

även visar på undersökningar att en kund väljer bort en tjänst på grund av dåligt bemötande 

nästan i lika stor grad som på grund av ett för högt pris. 

4.1.1 Förtroendets byggstenar 

För att arbeta med att förbättra allmänhetens bild menar Anonym 2 på att det egentligen bara 

är att fortsätta arbeta på ett förtroendeingivande vis där både köpare och säljare i 

fastighetsaffären blir nöjda med Anonym 2:s arbete samtidigt som arbetet fortsätter enligt de 
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lagar och föreskrifter som finns. Anonym 3 håller med och berättar att det kommer ge sig med 

tiden om fastighetsmäklarna bara håller huvudet högt och kör på. Anonym 4 förklarar och 

berättar att det förmodligen är en långgående process att försöka bygga upp förtroende för 

branschen och nämner att det är viktigt att hålla sitt ord och vara ärlig i kommunikationen 

med alla människor man möter. Sandberg (2009) skriver att människors förtroende vinns 

genom ihärdighet, målmedvetenhet och medvetna strategier. Anonym 2 tror att det är viktigt 

att fortsätta förmedla bilden av yrket som ett väldigt seriöst yrke som trots allt kräver en del 

utbildning. Enligt Anonym 3 var det kanske mer fiffel för 15-20 år sedan och det är kanske 

det som ligger kvar, så det gäller att den nya mäklarkåren får arbeta in sig tillräckligt hårt på 

marknaden. Genom att företagen systematiskt arbetar med att främja trovärdighet och välvilja 

byggs ett förtroende upp och tjänstens kvalité säkras genom att alla anställda, som helst ska ha 

lämplig utbildning, praktiserar effektiva processer (Kunz & Kantsperger, 2010). 

 

När vi börjar prata om hur fastighetsmäklarna arbetar med förtroendebyggande åtgärder 

berättar Anonym 2 att det finns riktlinjer i företaget för hur fastighetsmäklarna ska agera 

under ett förmedlingsuppdrag och nämner att man exempelvis är rekommenderade av 

Villaägarnas riksförbund, vilket inger förtroende. Riktlinjer i företaget är av stor vikt och 

enligt Ertzgaard (2004) är det viktigt att verksamheter inte arbetar efter ett förhållningssätt 

som bygger på kortsiktiga relationer och kortsiktig vinstmaximering, vilket ofta beror på en 

brist av uttalade strategier. Detta beteende är vanligt i företag med säljorganisationer med 

omsättningsrelaterade belöningssystem, menar Ertzgaard (2004). Utöver det är det mycket 

upp till den enskilda fastighetsmäklaren att skapa förtroendefulla relationer säger Anonym 2. 

Här håller Anonym 1 och 4 med, och Anonym 4 understryker att mycket av det 

förtroendebyggande arbetet sker vid kontakten och kommunikationen med alla människor 

men inflikar dock att företaget och huvudkontoret förmodligen arbetar med den här typen av 

frågor dagligen. 

 

4.1.2 Förtroendet i tjänsteföretag 

Anonym 2 berättar att man jobbar för att kunden kanske inte ska vara ständigt delaktig utan 

snarare ständigt uppdaterad i förmedlingsprocessen och menar på att det är viktigt att 

konsumenten är uppdaterad för att få veta vad som händer och kunna ta ställning i olika 

frågor. Denna uppdatering ökar dessutom kundens förståelse för att fastighetsmäklaren lägger 

ner tid på dennes förmedlingsuppdrag, berättar Anonym 2. Det är viktigt att kunden får 

kunskap och förståelse för tjänsten då komplexiteten i många tjänster ökar vilket gör att det 
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krävs mer kunskap och engagemang i köpen för att fullt kunna utnyttja dessa, skriver 

Ertzgaard (2009). Att låta säljaren få ständig information är av stor vikt i ett 

förmedlingsuppdrag för att hela tiden låta denne veta vad som händer (Anonym 4, 2013). Om 

information om hur förmedlingsuppdraget fortskrider inte förmedlas till parterna, eller om 

fastighetsmäklaren jobbar för mycket i det tysta, kan det leda till att han förlorar 

förmedlingsuppdraget berättar Anonym 1. Vidare förklarar han att flera beslut i 

förmedlingsprocessen tas i samspråk med säljaren. Kunskapen av vad tjänsten innehåller som 

kunden köper är väldigt viktig, och förklaras värdet av tjänsten skapas ett ökat förtroende 

samt ett ökat upplevt värde, skriver Ertzgaard (2009). 

 

Om kunder och allmänheten förstår hur mycket jobb och timmar fastighetsmäklaren lägger 

ner på ett förmedlingsuppdrag tror Anonym 2 att förståelsen för hur mäklaryrket fungerar 

ökar. Även här tror Anonym 3 att det är ett arbete på sikt att fortsätta att dagligen förklara 

vilken tjänst som fastighetsmäklarna erbjuder för att under tid öka förståelsen för yrket och 

menar vidare på att för varje förmedlingsuppdrag som genomförs lär kundernas kunskap för 

hur fastighetsmäklarna arbetar öka. Både Anonym 1 och 4 tror att det finns samband mellan 

kunskap för yrket och i sin tur vilket förtroende som finns för fastighetsmäklarna.  

 

4.2 Varumärke 
Alla respondenterna är eniga i att det är viktigt att ha ett starkt varumärke. Enligt Melin 

(1999) är ett starkt varumärke företagets viktigaste tillgång. Anonym 1 berättar att ju starkare 

varumärket är desto mer förtroende har kunden för företaget. Topin (1999) menar på att 

förtroendet är kärnan i ett bra varumärke. Vidare förklarar han att Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling där Anonym 1 är verksam jobbar med en helhetslösning för kunden där 

det erbjuds bank, försäkring och fastighetsmäklare under samma tak vilket ger kunden en 

trygghet i varumärket och ökar förtroendet för detta. Anonym 3 arbetar inte på samma sätt 

med en helhetslösning utan bygger förtroendefulla relationer snarare på det personliga planet, 

för att i sin tur öka förtroendet för varumärket. Alla mäklarföretag vill och försöker arbeta hårt 

för att varumärket ska bli bättre ur alla synpunkter och detta görs framförallt genom 

marknadsföring men som med förtroende i många andra synvinklar så är det en lång process, 

berättar Anonym 2. Topin (1999) är inne på samma linje och skriver att varumärkesförtroende 

enbart kan erhållas om det underhålls över en längre tid. 
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Enligt Sung & Kim (2010) är kompetensen den utsträckning som ett varumärke uppfattas i 

skicklighet och kunnighet. Denna kommer från erfarenhet och utbildning, medan 

tillförlitlighet, konsekvens och ärlighet ökar varumärkets förtroende. För att förbättra 

allmänhetens bild av fastighetsmäklaren tror Anonym 2 att det viktigaste är att fortsätta arbeta 

på ett förtroendeingivande vis och försöka förmedla bilden av att man är seriösa aktörer med 

hög kunskap. Vidare menar Anonym 2 att det är viktigt att företagen ser till att varje enskild 

fastighetsmäklare inser att de har ett ansvar att förbättra allmänhetens negativa bild av 

fastighetsmäklarbranschen. Alla respondenter är eniga och tror att den enskilda 

fastighetsmäklaren har ett stort ansvar och Anonym 4 menar på att det är fastighetsmäklaren 

som i sin kommunikation med alla han/hon möter förmedlar bilden av hur en 

fastighetsmäklare är. Sandberg (2009) menar på att kommunikationsförmågan är nyckeln för 

att lyckas med förtroendebyggande åtgärder.  

 

4.3 Tjänster ur marknadsföringssynpunkt 
Enligt författarna (Echeverri & Edvardsson, 2012) har kundens val av tjänst och leverantör sin 

utgångspunkt i värdet, som i sin tur definieras som en relation mellan upplevd kvalitet och 

pris. Anonym 2 tror absolut att priset påverkar kundens upplevda kvalitet, framförallt före 

intaget. Hon berättar att hon redan vid inledande kontakt och vid intaget är tydlig med att visa 

kunden vad som ingår i tjänsten, vilket jobb som kommer utföras och lägger fram detta på ett 

bra sätt. Information om detta fortlöper under hela processen så att kunden alltid är med på 

vad som händer. På så sätt tror hon att kunden får förståelse för deras prissättning och 

förmedlingsprocess samtidigt som hög kvalitet upplevs. Även Anonym 4 talar om att han 

jobbar på det viset och att förståelse för tjänsten och priset är kärnan till upplevd kvalitet.  

Anonym 3 håller till viss del med Anonym 2 men menar att han inte tror priset påverkar den 

upplevda kvaliteten under själva processen då kunden och mäklaren lagt prisfrågan åt sidan 

och fokuserar istället på själva förmedlingsprocessen. Han tror däremot att priset kan påverka 

kundernas val av mäklare då de exempelvis kan bli avskräckta av en mäklare som är mycket 

dyrare eller billigare än de andra eller då förväntningarna kan bli skyhöga bara för att priset är 

högre. Echeverri & Edvardsson (2012) menar också att det är sannolikt att tjänstens pris 

påverkar förväntningarna, med andra ord, ju mer tjänsten kostar desto högre är 

förväntningarna och kraven på kvalitet. Enligt Anonym 3 tror han i det stora hela inte att 

priset spelar någon avgörande roll på dagens marknad, skulle däremot bostadsmarknaden bli 

tuffare kan prisfrågan få en större betydelse då det exempelvis kan innebära att mäklaren 
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begränsar kundens förlust genom att ta ett lägre arvode.  

 
Det viktigaste är att hålla vad man lovar så att kunden känner ett förtroende för dig som 

mäklare, det behöver inte vara några stora löften, utan även smågrejer, detta menar Anonym 

3. Är relationen god mellan kunden och mäklaren kommer också processen att gå bra 

instämmer Anonym 1. Även teorin är inne på samma spår, Grönroos C. (1997) kallar de 

kommuninationseffekter som uppstår under tjänsteprocessen för interaktiv kommunikation. 

Denna beskrivs som en bieffekt av samspelet, mellan kunden och mäklaren, som bygger på 

den personliga kontakten. Kommunikationseffekterna kan också bero på kundens upplevelse 

av andra delar av tjänsteprocessen. (Grönroos C. , 1997) Anonym 1 nämner vikten av att ge 

ett profesionellt intryck vilket gör att kunden känner sig trygg och litar på att mäklaren 

kommer göra ett bra jobb. Han menar att detta kan, förutom genom bemötandet, skapas 

genom exempelvis troväridiga och moderna mäklarkontor. Grönroos C. (1997) nämner också 

kontorslokalerna som en av de övriga aspekterna, tillsammans med teknologi. Anonym 4 

håller däremot inte med angående att de övriga aspekterna har inverkan utan menar att allt 

förtroende först och främst byggs genom den personliga kontakten. Han lyfter fram vikten av 

att ständigt hålla kunden uppdaterad och återkoppla så att kunden vet precis vad som händer. 

Han förtydligar däremot att det visuella som exempelvis kontorslokaler kan ha en stödjande 

roll i byggandet av förtroende, då ingen kund vill besöka ett äckligt och ofräscht kontor.  

  

Att alla mäklare i stort sett erbjuder samma typ av tjänst gör det svårt att differentiera sig så 

mycket, denna åsikt delar alla de intervjuade mäklarna. Anonym 2 menar att man får försöka 

differentiera sig genom att lyfta fram och marknadsföra sig själv som person och sitt agerande 

som mäklare. På så sätt kan kunden lättare fatta tycke för dig personligen än för ett 

företagsvarumärke. Även Echeverri & Edvardsson (2012) är inne på samma spår då de menar 

att kunden letar efter en konkret punkt i tjänsten, vilket ofta blir medarbetarna och deras 

kompetens, som i kundens ögon då utgör själva tjänsten. Anonym 1 håller med och menar att 

man får anpassa sig efter vem man möter och på så sätt differentiera tjänsten så att den blir 

optimal för alla köpare. Detta gör han exempelvis genom att vara mer pedagogisk när han går 

igenom delmoment, avtal och liknande med en förstagångsköpare eller med äldre människor. 

Anonym 3 instämmer med övriga mäklare och menar att man snabbt märker vilken typ av 

kund man har att göra med. Vissa kunder är mer krävande och behöver exempelvis mer 

återkoppling medan andra inte vill ha någon information under processens gång utan bara när 

man är i sluttampen med exempelvis budgivning. Enligt Anonym 4 är det avgörande hur 
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kunden är och vilken inställning denna har, är kunden mottaglig och framåt är det mycket 

enklare att skapa en relation och på så sätt minska osäkerheten. Är det däremot tvärt kan det 

vara svårt att komma igenom och påverka. Echeverri & Edvardsson (2012) menar också att 

tjänster i större grad förknippas med osäkerhet och att det krävs åtgärder för att arbeta bort 

den känslan. Författarnas teori angående att det är viktigt att kunden är mottaglig och villig att 

vara med och påverka tjänstens skapande stämmer överens med det Anonym 4 säger.  

4.3.1 Tjänstemarknadsföring 

Då mäklares tjänster är så pass snarlika varandra är det extra viktigt att försöka sticka ut på 

andra sätt menar Anonym 1. Förutom på ett personligt plan, genom att marknadsföra sig själv 

som mäklare, menar han att det också är viktigt att marknadsföringen av företaget fungerar 

minst lika bra. Det kan däremot vara svårt att marknadsföra en tjänst som inte går att 

specificera till hundra procent. Detta menar också Grönroos C. (2002) som säger att 

tjänstemarknadsföringen är mer omfattande och komplicerad än den traditionella då företagen 

inte har en färdig produkt att marknadsföra. Anonym 2 tror att hennes mäklarbyrås 

marknadsföring är relativ lik många andra mäklarbyråers, det är ju trots allt samma tjänst man 

försöker marknadsföra. Ofta är design och layout det enda som skiljer annonserna åt. Hon 

berättar dock att hennes arbetsgivare valt att försöka skilja sig genom att exempelvis lyfta 

fram vissa attribut i tjänsten lite extra, som till exempel att de rekommenderas av Villaägarnas 

Riksförbund. Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) påverkas kunderna av många olika 

faktorer och källor. Information från vänner, familj, medier eller som i detta fall Villaägarnas 

Riksförbund kan ha olika stor betydelse för olika kundgrupper beroende på vilken relation de 

har till dem olika. Anonym 4 håller mestadels med de andra mäklarna och menar att det inte 

bara är viktigt med förtroendeskapande åtgärder för mäklaren personligen, utan minst lika 

viktigt att kunden känner förtroende för hela företaget och dess representanter. (Lovelock & 

Wirtz, 2011) 

4.3.2 Mediabaserad kommunikation 

Majoriteten av de tillfrågade mäklarna uppger att deras byråer använder sig av allt ifrån 

annonsering i tidningar, på internet och sociala medier till tv-reklam. Detta stämmer överens 

med vad Lovelock & Wirtz (2011) tar upp för exempel på mediebaserad kommunikation i sin 

teori.  

 

På Anonym 3:s mäklarbyrå har man, till skillnad från på Anonym 2:s mäklarbyrå, valt att inte 

stoltsera med kund- och nöjdhetsindex eller andra mätningar, utan de satsar endast på att 
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marknadsföra företagsnamnet och förknippa det med förtroende, detta görs mestadels genom 

annonser i lokaltidningen och direktreklam. De är inte heller med och ställer ut på mässor och 

liknande. Förutom detta marknadsför sig varje mäklare för sig själv varje gång den möter 

kunder, exempelvis vid visningar. Han berättar också att de mestadels använder sig av samma 

media oavsett objekt. På Anonym 4:s mäklarbyrå kan kunden själv vara med och bestämma 

hur objektet ska marknadsföras, det vill säga genom vilka medier. De vanligaste medierna de 

använder sig av för att marknadsföra företaget är, precis som i övriga fall, alltifrån tidningar 

till sociala medier och tv-reklam.  

 

Anonym 1 säger att det kan vara bra att använda sig av samma medier, då man vet att det är 

beprövat och att det fungerar, och man tar då inte onödiga risker med att satsa pengar som inte 

ger resultat. Detta styrks av bland andra Echeverri & Edvardsson (2012) som menar att det är 

nästintill omöjligt för tjänsteföretagen att kontrollera förståelsen och budskapet som 

förmedlas via kommunikation på distans. För bästa genomslagskraft rekommenderar 

Lovelock & Wirtz (2011) därför företagen att välja en marknadsmix av olika medier som 

passar just deras organisation och budskap och sedan arbeta utifrån denna. Anonym 2 menar 

att kommunikation utåt genom olika medier är minst lika viktigt som genom personlig 

kontakt, då man måste kunna informera kunderna om att företaget faktiskt finns i kundens 

närhet. Vikten av detta belyses även av Echeverri & Edvardsson (2012) som jämställer värdet 

av extern kommunikation med värdet av den personliga kontakten. Författarna menar vidare 

att den mediebaserade kommunikationen alltid kommer vara ett av de viktigaste 

marknadsföringssätten för denna typ av företag. (Echeverri & Edvardsson, 2012) 

4.3.3 Interaktiv marknadsföring  

Enligt Grönroos (1997) agerar tjänsteföretagets anställda tillsammans med kunderna 

”deltidmarknadsförare”. Kundens marknadsföringsbudskap grundar sig i de upplevelser han 

fått med sig efter inköpt tjänst och dessa utgör basen för den så kallade interaktiva 

marknadsföringen. (Grönroos C. , 1997) Anonym 2 berättar att ett bra utfört arbete per 

automatik leder till att konsumenterna blir företagets marknadsförare. Vidare håller Anonym 

3 med, men drar det hela ett steg längre där han påstår att han som nybliven franchisetagare i 

stort sett bygger alla sina affärer på tidigare rekommendationer och att det ligger ett stort 

arbete bakom det här. Först och främst gäller det att utföra sin uppgift som förmedlare på ett 

bra sätt, men han menar även att man måste förklara för sina kunder att det skulle betyda 

oerhört mycket om de kunde rekommendera honom. Anonym 4 menar på att en kombination 
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av traditionell – och interaktiv marknadsföring fungerar bäst. På ett nationellt plan fungerar 

den traditionella bäst genom att skapa sig ett namn och varumärke, medan interaktiv 

marknadsföring är oerhört viktig sett ur ett lokalt perspektiv, menar han. Detta nämns också 

av Echeverri & Edvardsson (2012) som rekommenderar ett mer relationsinriktat synsätt i 

marknadsföringen av tjänsteföretag.  

4.3.4 Word of mouth 

Positiv word-of-mouth är avgörande för en mäklare, menar Anonym 3, det betyder att man 

har gjort ett bra arbete. En nöjd kund tenderar att komma tillbaka och sprida sin erfarenhet 

vidare till människor i sin närhet (Lovelock & Wirtz, 2011). Samtidigt menar Anonym 3 

också att det krävs betydligt mer för att få samma spridning på positiv word-of-mouth som 

negativ tenderar att ha. Grönroos (1997) lyfter också fram att marknadsförare inte ska 

underskatta word-of-mouth då en teori är att spridningseffekten av negativ sådan är betydligt 

större än av positiv. Detta håller däremot Anonym 2 inte med om, hon anser att det inte finns 

någon skillnad på spridningseffekterna av bra eller dåligt utfört arbete.   

 

Anonym 1 håller med om hur viktigt det är med word-of-mouth och menar att spridningen 

främst sker genom personlig kontakt men också genom till exempel sociala medier, då det är 

ett av de främsta kommunikationsverktygen i dagens samhälle. Ofta kan det här vara en 

avgörande faktor för konsumenten i valet av tjänsteföretag då denna typ av spridning känns 

oberoende och då mer trovärdig än en reklamkampanj utförd av företaget. Det sistnämnda 

håller även resterande mäklare med om. Även Grönroos (1997) är inne på samma spår och 

menar att en informationskälla som är oberoende inbringar ett större förtroende hos 

mottagaren. Allt mäklarna uppgett kan vi återspegla i Grönroos (1997) kommunikationscirkel 

där word-of-mouth har en avgörande roll för att sluta cirkeln och få den att fortlöpa på nytt.  
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5. Slutdiskussion 
 
Vår problemformulering var enligt följande: Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra 

förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? 

 

5.1 Egna reflektioner 
Det är tydligt att respondenterna i vår undersökning insåg vikten av ett högt förtroende för 

fastighetsmäklarbranschen. De är medvetna om att mycket av ansvaret ligger på den enskilda 

fastighetsmäklaren för att förbättra förtroendet för hela branschen. Det verkar som att 

fastighetsmäklarna har relativt stor kunskap om huruvida man skapar ett förtroende i 

samspelet med konsumenten. Dock är det arbete som görs idag väldigt beroende av den 

enskilda fastighetsmäklaren och inte företaget i sig. Därav kanske fastighetsmäklarföretagen 

skulle kunna vara tydligare i sina hjälpmedel och riktlinjer till fastighetsmäklarna för att 

ytterligare hjälpa till att bättra på processen att öka förtroendet för fastighetsmäklarbranschen. 

 

Fastighetsmäklarna verkar övertygade om att branschen är bättre fungerande idag jämfört 

med tidigare. Detta beror bl.a. på ökade utbildningskrav och ökad reglering av 

fastighetsmäklaryrket. Det är därför av stor vikt att fastighetsmäklarna fortsätter att jobba på 

ett förtroendeingivande sätt, se sig själva som seriösa aktörer och dagligen förmedla denna 

bild. Teorin har varit överhängande väldigt tydlig med att förtroende byggs över lång tid, 

vilket belyser vikten av att ihärdigt och målmedvetet arbeta för att fortsätta förbättra 

förtroendet för hela fastighetsmäklarbranschen. 

 

För att fortsätta bygga förtroende är det väldigt viktigt att företagen inser vikten av 

förtroendefulla varumärken. Mäklarna, som dagligen är branschens ansikte utåt, har ett 

överhängande ansvar att förmedla en seriös och erfaren bild av sig själva. Teorin har tydligt 

belyst kunskapens roll för att förmedla förtroende. Kunskapen bidrar i hög grad till att få 

konsumenterna att känna förtroende för fastighetsmäklaryrket. Förmedlas en bild av 

fastighetsmäklarna som en profession, i stil med läkare och advokater, tror vi att respekten för 

mäklaryrket kraftigt kommer att öka. Utbildningskraven för en fastighetsmäklarregistrering 

har ökat genom åren och för att kunna fortsätta förmedla kunskap tror vi att det är det viktigt 

att fastighetsmäklarföretagen tar sig tid att fortsätta vidareutbilda mäklarna. Detta kan 

exempelvis vara utbildning i hur förtroende byggs upp och förmedlas till vilka värderingar 
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och riktlinjer det egna företaget har. Varumärket i sin tur kommer att stärkas av dessa 

åtgärder. 

 

Vi tycker att företagen bör ha tydliga riktlinjer och strategier som fastighetsmäklarna noggrant 

utbildas i. Dessa bör i sin tur implementeras av fastighetsmäklarna i praktiken. I tjänsteföretag 

och säljorganisationer är det vanligt att kortsiktig vinstmaximering får en stor roll. Detta beror 

ofta på en brist av uttalade strategier. Genom ordentligt genomarbetade strategier som i sin tur 

realiseras av fastighetsmäklarna tror vi att förtroendet för fastighetsmäklarna kan stiga.  

 

I utgångspunkten av uppsatsen trodde vi att priset på fastighetsmäklartjänsten var en stor 

bidragande orsak till att många hade en dålig bild av fastighetsmäklaryrket. Med vetskapen 

om att en tjänst väljs bort i lika stor utsträckning på grund av missnöje som på grund av högt 

pris inser vi att priset långtifrån har så stor inverkan som vi först trodde. Därför anser vi att 

fastighetsmäklarföretagen bör lägga mindre fokus på att justera prislistor för att locka kunder 

och istället ha djupgående strategiska diskussioner om företagets värderingar och hur dessa i 

sin tur ska sätta prägel på det bemötande som ska göra varje enskild kund nöjd. 

 

Ökad kundnöjdhet leder till ökat förtroende för branschen då kunderna förmodligen är de 

bästa marknadsförarna. Vi tror att antalet nöjda kunder kan öka om de tydligare känner en 

delaktighet i förmedlingsprocessen. Teorin är tydlig med att delaktighet och förståelse för 

tjänsten ökar kundens förståelse för vilket värde konsumenten får. Genom upplysta kunder 

som förstår de många aktiviteterna och tidsåtgången på dessa i förmedlingsprocessen, ökar 

kundens upplevda värde för tjänsterna som fastighetsmäklarna erbjuder. 

 
Fastighetsmäklarna arbetar idag genom en kombination mellan ett bra personligt bemötande, 

trevliga lokaler och en uppdaterad fastighetsmäklare med ny teknik och bra verktyg och det 

ger ett seriöst intryck vilket i sin tur underlättar för att skapa en hög upplevd kvalitet. Det här 

följer helt tidigare studier om hur fastighetsmäklare ska arbeta för att skapa ett förtroende. Vi 

har, genom studerad teori, förstått att tjänster är komplexa, men just fastighetsmäklartjänsten 

är nästintill identisk hos många aktörer och fastighetsmäklaren blir då det konkreta och unika 

i tjänsten. Företagen försöker särskilja sig från mängden genom att framhäva vissa attribut 

som är specifika för just det företaget, men det avgörande blir ändå att fastighetsmäklaren 

måste verka för att bli unik och differentiera sig från sina konkurrenter.  
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En del informationskällor går inte direkt att styra över som exempelvis rekommendationer 

från familj och bekanta. I det fall är det människor som delar sin upplevda kvalitet och 

uppfattning vilken grundas i fastighetsmäklarens arbete och agerande. Vi tycker att företaget 

bör försöka att hitta nya marknadsföringskanaler som gör att fastighetsmäklaren kan 

presentera sig själv på ett mer ingående sätt och därmed bli den, enligt teorin, viktiga centrala 

punkten i marknadsföringen av tjänsten. Vi tror dock att man behöver kombinera den här 

detaljerade marknadsföringen av fastighetsmäklaren med den traditionella mediala 

annonseringen i exempelvis tidningar, internet och direktutskick. Detta då de här kanalerna är 

bra för att visa att företaget finns och kan bidra till att företaget blir det företag som 

konsumenterna förknippar med fastighetsmäklare, även så kallad top-of-mind. Vi kan se en 

tydlig jämförelse mellan en arbetsintervju och marknadsföringen av fastighetsmäklare. 

Företagets marknadsföring utgör själva CV: et i processen, medan intaget blir det personliga 

mötet som också blir det som fäller avgörandet ifall fastighetsmäklare får 

förmedlingsuppdraget/jobbet. Vi anser därför att det är viktigt att fastighetsmäklarna är 

flexibla i sitt agerande och måste kunna anpassa sig till olika situationer och kunder för att 

optimera sina chanser att bli valda för uppdraget.  

 

Något som är relativt nytt för oss är arbetet med att få konsumenterna att agera som 

deltidsmarknadsförare, det som i teorin presenteras som interaktiv marknadsföring. Vi har fått 

förklarat för oss att en hel verksamhet kan bygga på positiva rekommendationer. 

Fastighetsmäklarna arbetar efter denna teori, vissa i större utsträckning än andra, och här är 

förtroendet oerhört viktigt för att få med en kund som deltidsmarknadsförare. Efter att vi har 

tittat närmre på den här delen tror vi att det finns några detaljer att utveckla då man ständigt 

bör arbeta för att skapa ett mervärde för kunderna som kan leda till en rekommendation. Vi 

tror, som vi nämnt tidigare, att om fastighetsmäklare fortsätter att arbeta med hög kvalitet som 

därmed leder till ett fåtal missnöjda kunder och lägger till ytterligare en byggsten – 

utvärdering – i arbetet kan de skapa ännu fler nöjda kunder. Fastighetsmäklarna måste i större 

utsträckning utvärdera sina uppdrag och ta lärdom av vad som de har gjort bra och vad som 

kunde ha gjorts bättre. De måste alltså hela tiden sträva efter att alla kunder blir nöjda och 

skapa sig ett positivt word-of-mouth. Har fastighetsmäklarna ovanstående i åtanke tror vi att 

en ny undersökning, som bygger på samma förutsättningar som den som Fastighetsbyrån gjort 

om förtroendet för fastighetsmäklare, skulle ge ett betydligt positivare utfall för 

fastighetsmäklarbranschen.  

 



 42 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har vi haft väldigt många olika frågeställningar och ämnet i sig är 

väldigt spännande. 

 

Det hade varit intressant att se en fallstudie av ett mindre fastighetsmäklarföretag kontra ett 

större med tydliga jämförelser i hur deras förtroendearbete eventuellt skiljer sig. Är 

förtroendet större för det stora välkända fastighetsmäklarföretaget eller, den lilla lokala 

mäklarbyrån? Det hade även varit intressant med jämförelser i hur förtroendet för 

fastighetsmäklare ser ut i andra länder och om de svenska fastighetsmäklarna skulle kunna 

lära sig något av deras arbete. 

 

En annan intressant fråga hade varit huruvida inblicken i fastighetsmäklarens aktiviteter hade 

påverkat bilden av yrket. Det är ofta svårt att förstå vilka kostnader de flesta tjänsteföretagen 

har, vilket gör att de också blir debatterade. Många människor ser bara arbetstimmarna som 

en kostnad, medan det hade varit intressant att se vilka aktiviteter som är de stora 

kostnadsbärarna i förmedlingsprocessen, och om det finns några effektiviseringsåtgärder i de 

här aktiviteterna.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 7.1 Operationalisering 
Här nedan bryter vi från vänster till höger ned våra centrala begrepp som använts i 

intervjuguiden och vår teori för att klargöra innebörden av begreppen och minimera risken för 

misstolkning.  

 

Teoretiskt begrepp  
Typ av 
begrepp  Variabler 	  

Förtroende  Allmän fakta  Vilken betydelse har förtroende? 	  
Förtroendets byggstenar  

Normativ 
information  Hur skapas bättre förtroende? 	  

Förtroende i tjänsteföretag  Information  Hur ser arbetet med förtroende ut? 	  

Varumärke  

Allmän- och 
normativ 
information  Hur påverkar varumärket förtroendet? 	  

Tjänster ur 
marknadsföringssynpunkt 
& Tjänstemarknadsföring  Allmän fakta  

Hur ser arbetet ut för att marknadsföra 
tjänsten? 	  

Mediabaserad 
kommunikation  

Information 
och hinder  

Hur används media för anpassa 
budskap till olika kundtyper? 	  

Interaktiv marknadsföring 
& Word of mouth  

Normativ 
information  

Hur får man kunden att agera som 
marknadsförare och dennes spridning 
av kritik? 	  

 
 



Bilaga 7.2 Intervjuguide: 

Förtroende 
Är det viktigt att det finns ett högt förtroende för fastighetsmäklarna? 
 
Hur uppfattar du allmänhetens förtroende för dig som fastighetsmäklare?  
 
Varför tror du de har det förtroendet? 
 
Förtroendets byggstenar 
Vad kan du göra för att förbättra allmänhetens bild av fastighetsmäklaren? 
 
Jobbar ni något med förtroendebyggande åtgärder? 
 
Förtroende i tjänsteföretag 
Arbetar ni något med att få kunden att ständigt vara delaktig i processen? 
 
Tror du att kundens förståelse för förmedlingsprocessen påverkar deras förtroende? 
 
Varumärke  
Hur tycker du att fastighetsmäklarföretagen arbetar med sitt varumärke ur 
förtroendesynpunkt? 
 
Vad tror du att företagen kan göra för att förbättra allmänhetens bild av fastighetsmäklaren? 
 
Tjänster ur marknadsföringssynpunkt 
Hur tror du priset på tjänsten påverkar upplevd kvalitet? Både före, under och efter 
genomförandet. Ser du någon koppling till kundnöjdhet? 

Hur arbetar du för att bygga upp förtroende i en förmedlingsprocess?  

Hur arbetar ni med saker runt om kring själva tjänsten, exempelvis kontor, it, image, för att 
bygga upp en förtroende och att valet faller på just er nu och nästa gång? 

Hur och vad gör du för att påverka/anpassa tjänsten till olika kundtyper? 
- För att minska kunders osäkerhet kring tjänsten om de exempelvis är förstagångsköpare.  

Tjänstemarknadsföring 
Hur marknadsför företaget sig?  
 
Differentierar ni er från andra, och lyfter fram just er tjänst?  

Mediabaserad kommunikation 
Vilka medier använder ni er av vid marknadsföring och varför dessa?  
 
Används samma media vid alla typer av objekt och mot alla kunder eller varierar det? 
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Interaktiv marknadsföring  
Använder ni er något av att försöka få kunden som marknadsförare?  

Word of mouth 
Word of mouth – hur tror du att spridning av positiv/negativ kritik sker?  

Sprids någon mer eller mindre? 


