
Högskolan i Halmstad  
Sektionen för Ekonomi och Teknik  
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet  
Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp  
Anders Billström och Pia Ulvenblad  
VT-15  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________  
  
  

Betydelsen av fastighetsmäklares 
kommunikativa färdigheter för  

bostadssäljarnas förtroende  
 

 ________________________________  
 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
Johanna Blixt 930514  
Caroline Svensson 920522  



 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
___________________________________________________________________________ 
 
1. INLEDNING..................................................................................................................sid. 7 
    1.1 Problembakgrund.......................................................................................................sid. 7 
    1.2 Problemdiskussion.....................................................................................................sid. 8 
    1.3 Frågeställning.............................................................................................................sid. 9 
    1.4 Syfte.........................................................................................................................sid. 10 
    1.5 Avgränsningar..........................................................................................................sid. 10 
    1.6 Centrala begrepp......................................................................................................sid. 10 
 
2. TEORETISK REFERENSRAM................................................................................sid. 12 
    2.1 Säljprocessen............................................................................................................sid. 12 
        2.2.1 Fastighetsmäklare............................................................................................ sid. 13 
        2.2.2 Kunder...............................................................................................................sid. 14 
    2.2 Kommunikation........................................................................................................sid. 14 
    2.3 Kommunikativa färdigheter.....................................................................................sid. 15 
        2.3.1 Konsten att tala................................................................................................ sid. 16 
        2.3.2 Konsten att lyssna.............................................................................................sid. 17 
        2.3.3 Konsten att skriva..............................................................................................sid. 18         
    2.4 Förtroende ...............................................................................................................sid. 19 
        2.4.1 Förtroendets innebörd......................................................................................sid. 20 
        2.4.2 Förtroendeskapande faktorer............................................................................sid. 20 
        2.4.3 Betydelsen av förtroende hos kunderna............................................................sid. 21         
 
3. METOD........................................................................................................................sid. 22 
    3.1 Forskningsdesign.....................................................................................................sid. 22 
    3.2 Litteraturstudie........................................................................................................sid. 23 
    3.3 Empirisk studie........................................................................................................sid. 24 
        3.3.1 Operationalisering.......................................................................................... sid. 24 
        3.3.2 Urval.................................................................................................................sid. 24 
        3.3.3 Datainsamlingsmetod.......................................................................................sid. 26 
        3.3.4 Analysmetod.....................................................................................................sid. 27     
    3.4 Validitet och Reliabilitet..........................................................................................sid. 27   
        3.4.1 Validitet............................................................................................................ sid. 28 
        3.4.2 Reliabilitet.........................................................................................................sid. 28 
    3.5 Generalisering..........................................................................................................sid. 29 
    3.6 Etik...........................................................................................................................sid. 29 
 
4. EMPIRI.........................................................................................................................sid. 31 
    4.1 Bostadssäljare Andersson.........................................................................................sid. 31 
    4.2 Bostadssäljare Bengtsson.........................................................................................sid. 32 
    4.3 Fastighetsmäklare Carlsson......................................................................................sid. 34 
    4.4 Fastighetsmäklare Davidsson...................................................................................sid. 37     
    4.5 Sammanställning och jämförelse av empiri.............................................................sid. 40     
 
5. ANALYS.......................................................................................................................sid. 41 
    5.1 Bostadssäljare...........................................................................................................sid. 41 



 3 

        5.1.1 Steg ett - Prospektering.................................................................................... sid. 41 
        5.1.2 Steg två - Förberedelser....................................................................................sid. 42 
        5.1.3 Steg tre - Tillvägagångssätt..............................................................................sid. 42 
        5.1.4 Steg fyra – Presentation....................................................................................sid. 43     
        5.1.5 Steg fem – Invändningar.................................................................................. sid. 43 
        5.1.6 Steg sex – Avslut................................................................................................sid. 44 
        5.1.7 Steg sju – Uppföljning.......................................................................................sid. 44 
        5.1.8 Avslutande analys - Bostadssäljare..................................................................sid. 45     
    5.2 Fastighetsmäklare.....................................................................................................sid. 46 
        5.2.1 Steg ett - Prospektering.................................................................................... sid. 46 
        5.2.2 Steg två - Förberedelser....................................................................................sid. 46 
        5.2.3 Steg tre - Tillvägagångssätt..............................................................................sid. 46 
        5.2.4 Steg fyra – Presentation....................................................................................sid. 48     
        5.2.5 Steg fem – Invändningar.................................................................................. sid. 49 
        5.2.6 Steg sex – Avslut................................................................................................sid. 49 
        5.2.7 Steg sju – Uppföljning.......................................................................................sid. 50 
        5.2.8 Avslutande analys - Fastighetsmäklare............................................................sid. 50     
 
6. SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER......................................................................sid. 53 
    6.1 Teoretiskt bidrag......................................................................................................sid. 53 
    6.2 Empiriskt bidrag.......................................................................................................sid. 53 
    6.3 Praktiskt bidrag........................................................................................................sid. 53 
    6.4 Studiens begränsningar............................................................................................sid. 54 
    6.5 Framtida forskning...................................................................................................sid. 54 
 
REFERENSER 
 
BILAGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

FÖRORD 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi har under vårterminen 2015 skrivit denna uppsats inom företagsekonomi med 
kommunikativa färdigheter och förtroende som huvudsakliga och genomgående ämnen. Vi 
vill rikta ett stort tack till våra respondenter som deltagit i denna studie. Utan er hade inte 
uppsatsarbetet vart möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Anders Billström och vår 
examinator Pia Ulvenblad. Vi vill vidare även tacka den seminariegrupp vi medverkat i under 
uppsatsprocessen. Ni har med era kommentarer och synpunkter hjälpt oss att skriva denna 
uppsats på bästa möjliga vis. 
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ABSTRACT 
___________________________________________________________________________ 
 
Title: The meaning of real estate agents communicative skills to create trust among home 
sellers   
Course: Bachelor Essay - Buisiness  
Author: Johanna Blixt & Caroline Svensson  
Mentor: Anders Billström  
Examiner: Pia Ulvenblad  
Keywords: communication, trust, relations, relationship, communikation skills, 
communicaiton capabillities, real estate agent, customers, seller, sales process  
  
Problem formulation: ”What significance does the real estate agents communicative skills, 
to gain the confidence of home sellers during the sales process?  
  
Purpose: The purpose of this paper is to create a theoretical framework on the importance of 
real estate agents communication skills for home sellers confidence. The theoretical 
framework is expected to explain the interaction between real estate agents and home sellers 
to create an understanding of the real estate agents communicative skills but also home seller 
trust and the link between them.  
  
Theoretical  framework: The theoretical framework aims to describe the sales process seven 
steps according to Moncrief & Marshall (2005). It also describes the parties that are relevant 
to the sales process based on our issue. Then the communicative skills and confidence sets of 
meaning and significance is explained. This culminates in an analysis which we assumed 
when we made the analysis.  
  
Methodology: To examine our issue, we have chosen to do a qualitative study in the form of 
interviews. We interviewed two home sellers and two real estate agents about communication 
skills and confidence. We also examine these concepts using secondary data in the form of 
scientific articles and books.  
  
Analysis: The analysis in this paper is divided into two sections. One part is focusing om 
house sellers and the other part is focusing om the real estate agents we interviewed. In this 
analysis the sales process and its seven steps is the starting point. We have also tried to 
include our key words in this analysis, especially communication skills and confidence.  
  
Conclutions: Based on previous research, empirical data and the analysis. This study show 
that the real estate agents communicative skills are important for the confidence of home 
sellers during the sales process. The communicative skill that proved to be most significant to 
confidence building was the communicative ability the ability to listen.  
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SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________________ 
 
Titel: Betydelse av fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter för bostadssäljarnas 
förtroende  
Nivå: Kandidatuppsats - Företagsekonomi  
Författare: Johanna Blixt & Caroline Svensson  
Handledare: Anders Billström  
Examinator: Pia Ulvenblad  
Nyckelord: kommunikation, förtroende, relationer, kommunikativa färdigheter, 
fastighetsmäklare, kunder, säljare, säljprocessen  
  
Frågeställning: ”Vilken betydelse har fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter, för att 
skapa förtroende hos bostadssäljare under säljprocessen?  
  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa ett teoretiskt ramverk kring betydelsen av 
mäklares kommunikativa färdigheter för säljarnas förtroende. Det teoretiska ramverket 
förväntas förklara interaktionen mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare för att skapa 
förståelse för mäklarens kommunikativa färdighet men också bostadssäljarens förtroende och 
kopplingen däremellan.  
  
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen syftat till att beskriva säljprocessens 
sju steg enligt Moncrief & Marshall (2005). Vidare beskrivs de parter som är aktuella för 
säljprocessen utifrån vår frågeställning. Därefter förklaras de kommunikativa färdigheterna 
och förtroendesets innebörd och betydelse. Detta mynnar ut i en analysmodell vilken vi utgått 
från när vi gjort analysen.   
  
Metod: För att undersöka vår frågeställning har vi valt att göra en kvalitativ undersökning i 
form av intervjuer. Vi har intervjuat två bostadssäljare och två fastighetsmäklare där vi ställt 
frågor kring kommunikativa färdigheter och förtroende. Vi har även undersökt dessa begrepp 
med hjälp av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och böcker.   
  
Analys: Analysen i denna uppsats är indelad i två avsnitt. Ett om bostadssäljarna och ett om 
fastighetsmäklarna vi intervjuat. Vi har i denna analys utgått från säljprocessens sju steg och 
försökt koppla an till våra nyckelord, framförallt kommunikativa färdigheter och förtroende.   
  
Slutsatser: Utifrån tidigare forskning och empirisk datainsamling samt analysen av detta 
visar denna studie att fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter har betydelse för 
förtroendet hos bostadssäljarna under säljprocessen. Den kommunikativa färdighet som 
visade sig ha störst betydelse för förtroendeskapandet utifrån de genomförda intervjuerna var 
den kommunikativa färdigheten konsten att lyssna.  
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1. INLEDNING  
___________________________________________________________________________  
 
Vi kommer i detta inledande kapitel förklara och diskutera bakgrunden till vår frågeställning. 
Vidare kommer vi förklara syftet med uppsatsen samt beskriva centrala begrepp som är 
relevanta för denna uppsats. Inledningsvis diskuterar vi vad en fastighetsmäklare är och 
vilken övergripande betydelse fastighetsmäklaren kan ha för en fastighetsförsäljning för att 
sedan gå in på vilken betydelse den kommunikativa färdigheten kan ha. Dessutom diskuteras 
betydelsen av förtroende och hur dessa begrepp kan länkas samman.  
  
  

1.1 Problembakgrund  
  
En fastighetsmäklare är en fysisk person som är en expert och yrkesmässigt ägnar sig åt att 
förmedla fastigheter, delar av fastigheter och bostadsrätter (SFS 2011:666; Mäklarsamfundet 
2014). Den grundläggande principen är att fastighetsmäklaren ska ha en ställning som neutral 
mellanman, bland annat vid bostadsförsäljningar (SFS 2011:666).  
  
Enligt en undersökning gjord av SCB, flyttar en svensk ca 11 gånger under sin livstid på 
grund av familjebildning, separation, flytt från föräldrahemmet, förändring av hushållets 
storlek eller förändringar av arbetssituationen (Mäklarsamfundet, 2014). När människor är på 
väg att göra en av sitt livs största affärer, nämligen köpa eller sälja sin bostad, kommer de 
vanligtvis i kontakt med en fastighetsmäklare.  
  
Enligt 2014 års branschrapport för fastighetsmäklare såldes det under 2013, 148 000 bostäder 
i form av småhus, bostadsrätter och fritidshus i Sverige, till ett värde av 248 miljarder kronor  
(Mäklarsamfundet, 2014). 80 procent av dessa bostadsaffärer genomfördes via en 
fastighetsmäklare. I januari 2014 fanns det 6 690 registrerade fastighetsmäklare som i sin tur 
ansvarade för 22 objekt var per år. Sedan 2001 har antalet fastighetsmäklare ökats kraftigt, 
med cirka 48 procent och varje år examineras ett hundratal nya fastighetsmäklare 
(Mäklarsamfundet, 2014).  
  
En fastighetsmäklare bör ha kunskaper inom juridik, ekonomi, byggnadsteknik, miljö, etik, 
beteendevetenskap, säljteknik och marknadsföring med mera (Lundström, 2010). För att 
kunna besitta denna kunskap krävs en akademisk utbildning eller möjligen år av erfarenhet 
inom yrket (Lundström 2010). I rollen som fastighetsmäklare ligger i första hand att förmedla 
en försäljning, att knyta kontakt mellan bostadssäljare och bostadsköpare men också att bistå 
med rådgivning och avtalsskrivning för att ge parterna en trygg affär (Mäklarsamfundet, 
2014). Acharya, Kagan & Zimmerman (2010) menar att fastighetsmäklarens roll skiftar från 
att vara ren informationsmedlare, pålitlig partner vid fastighetstransaktioner, och en guide 
genom processen. De menar dock att en av den främsta uppgiften för en fastighetsmäklare är 
att förmedla information (Acharya et al., 2010). Detta är alla faktorer som indirekt påverkar 
ett objekts slutpris.  
  
De som anlitar en fastighetsmäklare vid förmedlingen får ungefär 7 procent högre pris än de 
som säljer privat (Mäklarsamfundet, 2014). Detta innebär att fastighetsmäklarens arbete ökar 
värdet på bostadsförsäljningen till bostadssäljarens fördel. Eftersom en bostadsaffär ofta är 
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den största affären som görs under en livstid är det troligt, att bostadssäljare tar valet av 
fastighetsmäklare på största allvar (Lind & Lundström, 2009). Enligt Echeverri & 
Edvardsson (2002) är affärer som rör stora pengasummor) beroende av att ett starkt 
förtroende mellan kunden och tjänsteleverantören. Munneke et al. (2014) menar att en 
fastighetsmäklare kan göra skillnader på försäljningens slutpris på flera 100 000 kr, vilket 
innebär att bostadssäljare är villiga att betala för att anlita en fastighetsmäklare och få ut ett 
så högt pris som möjligt för sin fastighet. De menar vidare att försäljningens slutpris är 
beroende av fastighetsmäklarens säljande egenskaper (Munneke et al., 2014).  
  
Dahlquist-Sjöberg (2005) menar att mäklaryrket skiljer sig från andra säljyrken då 
fastighetsmäklaren måste hitta en balans mellan att utföra ett uppdrag åt den säljande parten 
samtidigt som hen är en opartisk mellanman. Dahlquist-Sjöberg (2005) menar vidare att det 
ibland kan vara svårt att uppfylla båda dessa krav samtidigt. Denna opartiskhet är enligt oss 
något som kan skilja mäklaryrket från andra säljyrken.  
  
Det finns, enligt Dabholkar & Overby (2004), andra fördelar med att anlita en  
fastighetsmäklare än att få ut ett högre pris. Vid försäljningar med fastighetsmäklare slipper 
bostadssäljare ägna sin tid åt att sköta denna viktiga och stora process på egen hand. 
Bostadssäljare upplever detta som fördelaktigt bland annat med hänsyn tagit till juridiska 
frågor. När bostadssäljaren gör denna överlåtelse av ansvar till fastighetsmäklaren underlättar 
det för försäljningen om det finns ett förtroende i relationen mellan de båda parterna. Baryla 
& Ztanpano (2009) förklarar också att fastighetsmäklare i de allra flesta fall även minskar 
tiden för köp- och säljprocessen i förhållande till om köparen och säljaren väljer att sköta 
processen på egen hand.  
  
En fastighetsmäklare bör alltså vara en person som kan förmedla information och dessutom 
knyta kontakter mellan köpare och säljare. När valet av fastighetsmäklare görs läggs det vikt 
vid hens kommunikativa färdigheter, och då en svensk i genomsnitt flyttar 11 gånger under 
sin livstid kommer vi alla troligtvis i kontakt med fastighetsmäklare någon gång under vår 
livstid. Därför menar vi att det är intressant att undersöka fastighetsmäklares kommunikativa 
färdigheter samt betydelsen av dessa. Även förtroendet har visat sig vara av vikt i relationen 
mellan bostadssäljare och fasighetsmäklare och denna uppsats kommer därför fokusera på tre 
olika delar; mäklarbranschen, kommunikation och förtroende.  
  
  

1.2 Problemdiskussion  
  
Betydelsen av fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter har inte studerats i samma 
utsträckning som kommunikativa färdigheter inom sjukvården och inom läraryrket. 
Forskningen som gjorts inom sjukvården är koncentrerad till att undersöka hur  
sjukvårdspersonal på bästa sätt kan kommunicera med patienterna. Odhayani & Ratnapalan 
(2011) beskriver att kommunikationen inom vården är en bidragande faktor till att 
vårdpersonalen ska kunna leverera sitt budskap. Vilka kommunikativa färdigheter 
vårdpersonalen har kan vara avgörande för vilken relation som skapas med patienterna. 
Tidigare forskning visar även att liknande studier gjorts inom läraryrket. Teyyar & Sincar 
(2013) beskriver att lärares kommunikativa färdigheter direkt kan påverkar elevers 
studieresultat.  
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Då vi inledningsvis tolkar fastighetsmäklaryrket som ett säljyrke har vi vidare undersökt 
sambandet mellan kommunikation och försäljningsresultat. Dion & Notarantonio (1992) 
menar att sättet som en säljare kommunicerar på är direkt förknippat med en effektiv 
försäljningsutveckling. Författarna menar alltså att de säljare som besitter kommunikativa 
färdigheter kan ha en betydligt bättre försäljning i både kvantitet och pris jämfört med de som 
inte besitter dessa färdigheter (Dion & Notarantonio, 1992). Detta kan innebära fler sålda 
fastigheter och dessutom till ett högre pris.  
  
Forskning visar att den konkurrensen som idag råder i fastighetsmäklarbranschen har lett till 
att fastighetsmäklaren måste ta vara på sina kunder. För att skapa denna kundlojalitet bör 
företag arbete med att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer (Hart & Johnsson, 
1999). Affärer som rör stora pengasummor är, enligt Echeverri och Edvardsson (2002) helt 
beroende av att ett förtroende mellan kunden och tjänsteleverantören och vidare även av 
betydelse när det gäller köp som konsumeras sällan. När tjänsteföretag utvärderas vet inte 
konsumenten i förväg vad den kommer få för resultat av tjänsten. På grund av det kan 
förtroendet som tjänsteleverantören skapar hos kunden vara betydelsefullt för tjänstens 
resultat.  
  
Förtroendefulla relationer kan därför anses vara allt mer viktiga inom tjänstesektorn. Bejou, 
Ennew & Palmer (1998) beskriver att ur kundens perspektiv anses förtroende och 
tillfredsställande vara helt avgörande faktorer för att kunna skapa en förtroendefull relation. 
Likt det Bejou et al (1998) menar framhåller Ndubisi, Ndubisi & Wah (2007) egenskaper 
som kan vara viktiga för att bygga starka relationer till sina kunder och dessa är enligt dem 
bland annat förtroende, men även kommunikation.   
  
Med detta som bakgrund har vi kommit till insikt att kommunikativa färdigheter är viktiga 
inom sjukvården, utbildningssektorn, men också inom fastighetsmäklarbranschen. Det har 
även visat sig vara av betydelse att kunna skapa en relation till kunden inom tjänsteföretag. 
Eftersom mäklaryrket skiljer sig från andra säljyrken går inte tidigare forskning kring 
kommunikativa färdigheter inom säljyrken att applicera på mäklaryrket vilket vi menar är en 
brist i forskningen. Vidare har det visat sig att, för att bygga en relation med en kund är 
faktorer som just kommunikation och förtroende viktiga. Det saknas därför teoretisk kunskap 
om betydelsen av fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter men också dess betydelse 
för förtroende hos bostadssäljare i säljprocessen. Vi menar därför att vi hittat en 
kunskapslucka som vi är intresserade av att fylla.  
  
För att undersöka det fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter och förtroende i 
säljprocessen har vi utgått från vad tidigare forskning kring kommunikativa färdigheter och 
förtroende har visat. Vi försöker se vad tidigare forskare har studerat och vilka slutsatser de 
dragit, samt koppla detta med insamlad empirisk data, för att sedan mynna ut i vad vi, med 
denna uppsats kan bidra med till forskningen inom just detta ämne.  
  
  

1.3 Frågeställning  
  
Frågeställningen syftar till att få kännedom om vilken betydelse fastighetsmäklarens 
kommunikativa förmågor har för förtroendet gentemot bostadssäljare en säljprocess. Vi har 
utifrån detta formulerat en frågeställning:  
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Vilken betydelse har fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter, för att skapa förtroende 
hos bostadssäljare under säljprocessen?  
  
  
1.4 Syfte  
  
Syftet med denna uppsats är att skapa ett teoretiskt ramverk kring betydelsen av mäklares 
kommunikativa färdigheter för säljarnas förtroende. Det teoretiska ramverket förväntas 
förklara interaktionen mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare för att skapa förståelse för 
mäklarens kommunikativa färdighet men också bostadssäljarens förtroende och kopplingen 
däremellan.  
  
  

1.5 Avgränsningar  
  
En stor del av fastighetsmäklares kommunikation handlar om marknadsföring. En 
marknadsföring som startar innan det vi i denna uppsats kallar säljprocessen. Vi har valt att 
inte studera detta i denna uppsats. Vi har inte heller valt att undersöka andra faktorer än 
kommunikativa färdigheter för förtroendeskapande. Fastighetsmäklarens engagemang har 
varit ett återkommande fenomen under uppsatsprocessen, vi har dock valt att utesluta det på 
grund av att detta tidigare studerats i större omfattning än förtroende.  
  
  

1.6 Centrala begrepp  
  
Säljprocess: I denna uppsats har vi valt att utgå från att säljprocessen startar då säljaren tar 
kontakt med mäklaren och att den avslutas då köpet är fullbordat genom köpehandling. Vi 
har vidare utgått ifrån säljprocessen i en sjustegs-modell beskriven av Moncrief & Marshall 
(2005). denna modell diskuteras vidare i kapitel 2.1  
  
Kommunikation: Kommunikation handlar om att överföra information i en tvåvägsprocess, 
vilket innebär ett utbyte av tankar, åsikter, yttrande, förståelse och/eller information från en 
punkt till en annan (Nationalencyklopedin AB, 2015; Tonnquist, 2014; Luhrmann, 1992). 
Begreppet kommunikation förklaras vidare i kapitel 2.2  
  
Kommunikativa färdigheter: De grundläggande kommunikativa färdigheterna är enligt 
McNerney (1994) tala, lyssna och skriva. Dessa har vi valt ut utgå ifrån i denna uppsats, och 
vi har vidare val att gå in mer på dessa i senare avsnitt. Kommunikativa färdigheter fortsätter 
diskuteras i kapitel 2.3  
  
Förtroende: Förtroende definieras på olika vis av olika författare. Vi har i denna uppsats valt 
att utgå ifrån definitionen av Luhrmann (1979) som lyder, “Förtroende innebär att någon 
antas hålla sig till de normer, regler och lagar som råder eller som personer gemensamt 
kommit överens om”. Förtroende beskrivs vidare i kapitel 2.4  
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Fastighetsmäklare: Definieras som den person som yrkesmässigt ägnar sig åt att förmedla 
fastigheter, delar av fastigheter och bostadsrätter (SFS 1995:400). I denna uppsats används 
även mäklare som en synonym till ordet fastighetsmäklare och de diskuteras vidare i kapitel 
2.1.1.  
  
Bostadssäljare/säljare: Den person som anlitar en fastighetsmäklare för att sälja sin bostad. 
Även kund används till stor del i denna uppsats som en synonym till dessa två ord. Detta 
diskuteras mer i kapitel 2.1.2  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
___________________________________________________________________________  
 
I den teoretiska referensramen behandlar vi teorier som vi anser vara relevanta för vårt 
problem. Vi diskuterar säljprocessen och dess parter. Kommunikation, kommunikativa 
färdigheter och förtroende.   
  
  

2.1 Säljprocessen  
  
Redan på 20-talet togs det fram en sjustegsmodell över säljprocessen men det har inte skett 
några större förändringar i denna modell sedan dess (Moncrief & Marshall, 2005). Modellen 
beskriver en relationsbaserad försäljning där säljarna jobbar för att bygga och underhålla 
långsiktiga relationer med kunderna. För att förstå interaktionen mellan fastighetsmäklare 
och bostadssäljare behöver vi undersöka den process de båda parterna är inblandade i vid en 
bostadsaffär. Vi kommer därför i detta kapitel studera säljprocessen och dess olika delar.  
  

 
  
Prospektering används av säljare för att söka nya kunder. Förut var detta en stor och svår del 
av en säljares jobb. Idag är det inte ens säkert att det är säljaren själv som utför denna uppgift 
och den är inte lika tidskrävande (Moncrief & Marshall, 2005).  
  
Förberedelser innebär att säljaren förbereder sig före mötet med kunden. Detta behöver hen 
göra för att undersöka vilka behov kunden har för att på så sätt vidare kunna anpassa 
försäljningen utifrån det. Den här informationen är enkel att få fram idag tack vare olika 
säljstödsystem, däribland internet (Moncrief & Marshall, 2005).  
  
Tillvägagångssättet är den strategi och taktik som säljaren använder under mötet med 
kunden för att ge kunden en bild av försäljningen. Detta har lett till att säljare, jobbar för att 
etablera och bygga en stadig grund med kunden, för att sedan eventuellt utveckla en 
långsiktig relation (Moncrief & Marshall, 2005).  
  
Presentationen ska komma efter att säljaren definierat kundens behov. Det kan vara en enda 
presentation eller flera under en längre tidsperiod. Det är viktigt att kunna anpassa sig och 
vara flexibel i dessa avseenden i och med att det råder konkurrens på marknaden och kunden 
kan hitta andra alternativ (Moncrief & Marshall, 2005). Det innebär att fastighetsmäklaren 
anpassar sig och är flexibel utifrån bostadssäljarens behov, då konkurrensen på marknaden är 
hård och det är lätt för bostadssäljaren att hitta en annan fastighetsmäklare. 
  
Invändningar är ofta frågor och tveksamheter som kunden har angående produkten/tjänsten. 
Dessa kan säljare se positivt på i och med att de kan vara användbara för att hitta kundens 
verkliga behov. Alltså behöver dessa invändningar inte nödvändigtvis vara något som bör 
undvikas. Det bästa sättet att reducera invändningarna är att lyssna på kunden samt genom att 
ställa frågor (Moncrief & Marshall, 2005).  
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Avslutet handlar om att säljaren ska be om ordern, alltså fråga om hen får affären. Idag har 
kortsiktiga mål bytts ut mot långsiktiga och dessa avslutstekniker har därför fått allt mindre 
betydelse. Fokus ligger på att addera ett långsiktigt värde för kunden där målen som sätts upp 
är fördelaktiga för både säljare och kund (Moncrief & Marshall, 2005).  
  
Uppföljningen är ett relativt nytt steg i processen som handlar om att fortsätta arbetet trots 
att affären är slutförd för att försäkra sig om vad kunden är nöjd samt missnöjd med. Är 
kunden missnöjd får säljaren här en chans att rätta till det. Det är helt enkelt användbart att få 
feedback oavsett om den är positiv eller negativ (Moncrief & Marshall, 2005).  
  
Moncrief & Marshall (2005) menar att det som ska genomsyra alla sju steg i säljprocessen är 
förtroende. Detta på grund av att kunder kommer bedöma säljaren utifrån hur väl säljaren 
kommer att kunna bygga ett förtroende för kunden. Därav återkommer vi till förtroende i 
avsnitt 2.1.  
  
I denna säljprocess beskrivs två parter, köpare och säljare. Vi har i denna uppsats val att 
studera fastighetsmäklare som säljare och dess kunder i form av bostadssäljare. Därför 
diskuteras nedan dessa två parter som en del av säljprocessen.  
  
2.1.1 Fastighetsmäklare  
En fastighetsmäklare är en fysik person som yrkesmässig ägnar dig åt att förmedla fastigheter 
(SFS 2011:666). Enligt Fastighetsmäklarlagens 8 paragraf (SFS 2011:666): “Mäklaren ska ta 
tillvara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god 
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 
intressen”. God fastighetsmäklarsed innebär enligt Dahlqvist Sjöberg (2008) att 
fastighetsmäklaren inger förtroende i det hen gör, samt arbetar för att alla inblandade i 
affären blir nöjda. Fastighetsmäklaren måste, enligt lag, vara opartisk under hela uppdraget. 
För att alla parter ska bli nöjda är det vidare även nödvändigt att fastighetsmäklaren följer 
fastighetsmäklarlagen och dess föreskrifter. Genom att göra detta samt vara 
förtroendeingivande mot båda parterna följer mäklaren god fastighetsmäklarsed.  
  
Då en bostadssäljare ska sälja sin bostad måste hen bestämma sig för att sälja bostaden på 
privat eller via en fastighetsmäklare. 2013 genomfördes 80 procent av alla  
bostadsförsäljningar via en fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014). Dabholkar & Overby 
(2004) menar att vid försäljning via fastighetsmäklare överlåter säljaren 
försäljningsprocessen till fastighetsmäklaren och säljaren slipper på så vis sköta denna stora 
och viktiga process på egen hand. Acharya et al. (2010) menar att mäklarens roll som mentor 
är påtagligt viktig och att mäklarens arbete är att guida köpare och säljare genom 
säljprocessen. Dabholkar & Overby (2004) menar också att bostadsförsäljning via 
fastighetsmäklare kan innebära att bostaden säljs snabbare samt till ett högre pris. Däremot 
kan det vara problematiskt för bostadssäljare att överlåta säljprocessen på grund av hen inte 
vet med säkerhet vilket arbete fastighetsmäklaren kommer att utföra.  
  
Vid konsumtion av produkter vet konsumenten var den får i förväg. Vid försäljning av en 
bostad vet säljaren inte vad den får förens affär är avslutad (Echeverri & Edvardsson, 2002). 
Förtroendet för fastighetsmäklaren blir vid en sådan affär extra viktigt. För köp som 
konsumeras mer sällan bli förtroendet ännu desto viktigare, vilket en bostadsförsäljning är ett 
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bra exempel på. Även köp som rör stora pengarsummor är beroende av ett starkt förtroende 
mellan parterna i detta fall mellan bostadssäljaren och fastighetsmäklaren  
  
2.1.2 Kunder  
I princip alla företag har idag som mål att tillfredsställa sina kunder. Bejou et al. (1998) 
menar att kundrelationer blir allt mer viktiga komponenter vid säljprocesser, särskilt när det 
gäller tjänstesektorn. Ostrom & Iacobucci (1995) menar att beroendet av kundrelationer 
varierar mellan olika branscher men att dessa relationer är speciellt viktiga när det gäller 
tjänster som är svåra att utvärdera, samt innefattar stora risker.	  Att känna sina kunder och 
förstå dessa, är en av de viktigaste aspekter som betonas i forskning kring kundrelationer 
(Zeithaml et al., 2001). Davies & Palihawadana (2006) menar dock att vad en relation mellan 
tjänsteleverantör och en kund är och utgörs av, är inte alltid helt självklart.  
  
Vad som värdesätt i en relation är inte heller alltid helt självklart. Karantinou & Hogg (2001) 
menar att kunden värdesätter både tjänsteleverantören och tjänsten som levereras av hen. De 
menar därför att det är viktigt att tjänsteleverantören inte bara levererar en bra tjänst, utan 
även hanterar relationen på ett tillfredsställande vis. Ndubisi (2007) beskriver förtroende och 
kommunikation som kan vara avgörande faktorer för att skapa en relation. Fisher (2006) 
menar att nya kunder måste förstå vad de kan förvänta sig av företaget och att företaget måste 
bevisa att de är en pålitlig partner som levererar sina produkter och tjänster, samt håller sina 
löften. Detta innebär att fastighetsmäklaren har ett ansvar gentemot bostadssäljaren för att 
bostadssäljaren ska förstå säljprocessen. Dock kan även bostadssäljaren ha ett ansvar för 
denna relation.  
  
Båda parter har en inverkan på värdeskapandet i en relation. Davies & Palihawadana (2006) 
menar att det därför är viktigt att tjänsteleverantören vet vad kunder värdesätter i en relation. 
Vilket innebär att kunden måste vara öppen med detta. Parry et al. (2012) menar att en 
relation bygger på förståelse för kunden. För att bygga långvariga och hållbara kundrelationer 
fordras en tillit i varje möte mellan kunden tjänsteleverantören (Caceres & Paparoidamis, 
2007; Chang et al., 2012). Därför är det av betydelse att fastighetsmäklaren och 
bostadssäljaren även har en personlig relation genom säljprocessen.  
  
Pinto (2000) beskriver fem nycklar som kan användas för att skapa en relation, där den femte 
nyckeln är kommunikation. Sharma & Patterson (1999) beskriver att kommunikation är den 
mest kraftfulla faktorn i en relation och enligt Munir Dad (2012) kan kundrelationer byggas 
genom regelbunden kommunikation. Fisher (2001) menar att kommunikationen i en 
kundrelation bör vara dubbelriktad då företagets mål är att engagera och upprätthålla 
kommunikationen med kunderna för möjligheten att förstå deras behov.   
  
  

2.2 Kommunikation  
  
I vårt dagliga liv kommunicerar vi hela tiden. Den latinska översättningen av ordet 
kommunikation, communicare, är ömsesidigt utbyte, att göra gemensamt samt få ta del av 
(Nationalencyklopedin AB, 2015; Tonnquist, 2014). Kommunikation handlar om att överföra 
information i en tvåvägsprocess, vilket innebär ett utbyte av tankar, åsikter, yttrande, 
förståelse och/eller information från en punkt till en annan (Nationalencyklopedin AB, 2015; 
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Tonnquist, 2014; Luhrmann, 1992). Kommunikation kan handla om allt från att informera 
om en situation, till att vilja uppnå en handling hos mottagaren samt sprida budskap. 
(Tonnquist, 2014). All kommunikation har ett syfte och denna kommunikation kan ske på 
olika vis.  
  
Vi människor kommunicerar med varandra både verbalt och icke verbalt. Pipas (2010) 
beskriver att vi sänder ut våra tankar och känslor genom ord, kroppsspråk, tonfall, 
ansiktsuttryck, gester och handlingar med mera. För att skapa trovärdighet är det är viktigt att 
den verbala och den icke verbala kommunikationen säger samma sak. Denna kommunikation 
sker genom olika kanaler.  
  
I dagens teknologiska samhälle är mail och sms vardagligt förekommande 
kommunikationskanaler. Enligt Danacher & Rossiter (2011) har mail och sms blivit en daglig 
del av vår arbetsplats. Sisko (2014) menar att fördelarna med de digitala 
kommunikationskanalerna är att de är enkla och snabba att använda, vilket gör 
kommunikationen lättare. En annan positiv effekt med mail och sms är att det ger skrivaren 
möjligheten att kontrollera och korrigera ett meddelande innan det skickas, vilket inte är 
möjligt vid verbal kommunikation. Genom de digitala kommunikationskanalerna kan 
kommunikationen hållas till en låg kostnad. Sisko (2014) menar dock vidare att en nackdel 
vid digital kommunikation är att det omöjligt att observera talarens kroppsspråk eller 
uppträdande vilket i sin tur kan leda till missförstånd. Det kan dock förekomma missförstånd 
även om det inte handlar om skriven digital kommunikation.  
  
Nackdelar med mail och sms är också nackdelar som kan förknippas med kommunikation via 
telefon. Echeverri & Edvardsson (2002) menar att en annan nackdel med kommunikation via 
telefon är att den inte blir lika personlig. Denna personliga kommunikation kan vara 
avgörande vid försäljning av tjänster då också den personliga relationen kan vara betydande. 
Echeverri & Edvardsson (2002) menar dock att kommunikation över telefon är en form av 
direkt kontakt som kan fungera som ett komplement till face-to-face kommunikation. Kamp 
(1999) menar att kommunikation är beroende av den mänskliga kontakten, och Wheelwright 
(1992) beskriver vikten av att utföra face-to-face-möten. En studie av Sisko (2014) visar att 
det är enklare att bygga relationer mellan människor genom face-to-face kommunikation än 
genom exempelvis digital kommunikation. Blomqvist, & Haeger (2004) menar att den 
primära kommunikationen, face-to-face kommunikationen bidrar till att relationen mellan 
parter kan stärkas.  
  
Tidigare studier inom kommunikation har visat på vilka medier eller kommunikationskanaler 
som är lämpade för särskilda kommunikationsändamål. Denna teori antar att konsumentens 
eller mottagarens behov, som krav på information, kunskap och förståelse, kan uppfyllas 
genom olika kommunikationskanaler i varierande utsträckning. Dessa 
kommunikationskanaler är många, men för att ens kunna kommunicera genom dessa kanaler 
krävs det kommunikativa färdigheter.  
  
  

2.3 Kommunikativa färdigheter  
  
Tidigare forskning visar att det krävs kommunikativa färdigheter och olika kommunikativa 
tekniker för att kunna leverera ett budskap. Kamp (1999) menar att förmågan att kunna 
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kommunicera traditionellt är koncentrerat till mekanismerna för att kommunicera effektivt 
vilket Kamp (1999) vidare menar är att; förbereda sig väl, ha enkla och slagkraftiga budskap, 
låta säker och se säker ut samt använda grafik som hjälpmedel. Kamp (1999) menar vidare att 
vi måste ägna mer uppmärksamhet åt att säkerställa tydliggöra kommunikationen Pipas 
(2010) beskriver att tydligheten är viktig för att underlätta för mottagaren. De kommunikativa 
färdigheterna kan delas in i tre delar. Dessa tre grundläggande kommunikativa färdigheter är 
tala, lyssna och skriva (McNerney, 1994). Nedan presenteras dessa färdigheter samt vilken 
betydelse dessa kan ha för fastighetsmäklare i säljprocessen.  
  
2.3.1 Konsten att tala  
Retorik finns överallt runt omkring oss och har olika användningsområden. Rydstedt (1993) 
liknar retorik med konsten att övertyga genom tal. Werner Runebjörk (2006) beskriver att 
retorik handlar om att skapa formuleringar så att ett budskap går fram. Rydstedt (1993) 
menar vidare att retorik handlar om att genom talet behaga, undervisa och förmedla känslor 
och Werner Runebjörk (2006) menar att retoriken handlar om att skapa gemensam förståelse 
och utveckla gemensam kunskap. Retoriken kan vidare delas in i tre huvudkategorier.  
  
Retorikens tre delar är Etos, Logos och Patos. Rydstedt (1993) beskriver att när en person ska 
tala kan hen använda sig utav retorikens tre kategorier för att övertyga åhörarna. Etos 
innebära att skapa förtroende genom att vara närvarade. Det gäller för talaren att framställa 
sig som pålitlig och kunnig i sin sak. Logos handlar om att behandla fakta på ett riktigt sätt 
och Patos handlar om att engagera sig i åhörarnas känslor. Då retorik handlar om konsten att 
tala behövs det färdigheter inom muntlig kommunikation.  
  
Muntlig kommunikation är, enligt flera studier det kommunikationssätt som merparten finner 
som mest effektiv. Den muntliga kommunikationen förmedlar en rikare information än 
exempelvis skriftlig då den överförs direkt mellan två eller flera personer (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Jacobsen & Thorsvik (2002) menar också att det är lättare att lösa konflikter 
och meningsskiljaktigheter genom den muntliga kommunikationen. Den muntliga 
kommunikationen syftar vidare på att påverka någon så denne uppfylls av de åsikter, 
upplevelser och känslor som talaren vill förmedla (Rydstedt 1993). Enligt Blomqvist et.al 
(2004) ska kommunikation ske varje gång det finns ny betydelsefull information att förmedla. 
Ekman (2003) menar att den muntliga kommunikationen i det informella småpratet kan leda 
till en förtroendefull relation mellan olika parter. En relation som kan vara av betydande vikt 
mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare.  
  
Fastighetsmäklare bör tänka på hur hen kommunicerar med sina kunder. Juhlin (2005) menar 
att en fastighetsmäklare bör anpassa sitt språk så att budskapet når kunden på rätt sätt. Juhlin 
(2005) menar vidare att inte heller fastighetsmäklaren bör använda sig utav svåra ord som 
kunden inte förstår. Det är sedan viktigt att fastighetsmäklaren stämmer av med säljaren för 
att se så denna uppfattade säljarens på rätt sätt (Erasmie & Pihlsgård, 2000). Detta kan 
innebära att fastighetsmäklare och bostadssäljaren får en förståelse för varandra under 
säljprocessen.  
  
Det kan vara fördelaktigt för säljprocessen om både fastighetsmäklare och bostadssäljare 
känner delaktighet i säljprocessen. När fastighetsmäklare inleder ett säljsamtal bör hen vara 
neutral i sin dialog med säljaren för att inledningsvis inte påverka bostadssäljaren. En 
fastighetsmäklare ska ta reda på information om försäljningen i form av värderingar och 
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liknande för att sedan kunna anpassa ett erbjudande utefter säljarens behov (Erasime & 
Pihlsgård, 2000). Enligt Petersson (2010) kan ett sätt att få fram information om 
försäljningen vara att ställa frågor och på så sätt får fastighetsmäklaren information om 
säljarens behov. Detta menar Erasmie & Pihlsgård (2000) är viktigt för att bostadssäljaren 
ska känna sig delaktig och att det är hen som bestämmer samt har den avgörande makten i 
säljprocessen. Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) är det viktigt att fastighetsmäklaren 
låter säljaren delta aktivt i kommunikationen under hela säljprocessen för att säljarens 
tillfredsställelse ska öka. På detta sätt kan en relation skapas mellan fastighetsmäklare och 
bostadssäljare under säljprocessen.  
  
För möjligheten att skapa en relation med bostadssäljaren kan fastighetsmäklaren även arbeta 
med att få bostadssäljaren att känna trygghet i säljprocessen. Enligt Storbacka & Lehtinen 
(2000) är det viktigt att en fastighetsmäklare redan under första mötet med bostadssäljaren 
förklarar vilken roll hen som fastighetsmäklare har, samt vilka förväntningar som kan ställas 
på hen för att inte bostadssäljaren ska bli missnöjd med utfallet (Storbacka & Lehtinen, 2000).  
Enligt Ndubisi, Wah & Ndubisi (2007) bör fastighetsmäklaren under det personliga mötet 
främst skapa ett medvetande hos säljaren och upplysa om företagets produkter och tjänster. 
Enligt Rosell (2006) bör en fastighetsmäklare alltid sträva efter att få varje kund att känna sig 
unik. En fastighetsmäklare kan göra detta genom att alltid vara tillgänglig och 
tillmötesgående för att få kunden att känna sig trygg i affären (Rosell, 2006). Erasmie & 
Pihlsgård (2000) beskriver också vikten av att fastighetsmäklare hela tiden uppdatera säljaren 
om hur det går i säljprocessen.  
  
Tidigare forskning har syftat till att undersöka fastighetsmäklares sätt att arbeta på. Utifrån 
denna forskning kan vi säga att konsten att tala kan har betydelse för fastighetsmäklares 
arbete. Då tidigare forskning undersökt detta utan kommunikativa färdigheter som 
huvudsyfte kan denna teori användas i denna studie med stöd av empirisk data.   
  
2.3.2 Konsten att lyssna  
Konsten att lyssna kan vara en betydande egenskap för att kunna visa intressen för andra 
personer samt möjligheten att leva upp till en annan persons förväntningar. Att aktivt lyssna 
på när en annan person pratar innebär att fokusera uppmärksamheten på just den personen 
(Lindh & Lisper, 1990). Weger, Castle & Emmett (2010) menar att effektivt lyssnande är 
grunden för att bygga ett förtroende i en relation och McNerney (1994) menar att konsten att 
lyssna kan vara avgörande för en relation. Att lyssna är viktigt för att få fram den 
informationen som behövs för att kunna leva upp till en annan människas förväntningar och 
dennes behov (Weger, Cassel & Emmet, 2010). McNerney (1994) beskriver vidare att när en 
person lyssnar på någon annan är det viktigt att stänga ute alla andra distraktioner och lyssna 
uppmärksamt på den som talar. Genom att en person är koncentrerad och närvarande när hen 
lyssnar visas intresse för den som hen samtalar med (Eide & Eide, 1997). Lyssnaren bör 
dessutom följa upp lyssnandet genom att ställa frågor och kommentera det som den andra 
personen har sagt (Lindh & Lisper, 1990; Nilsson & Waldermarson, 1993). Pipas (2010) 
menar att grunden för en relation kan vara att höra andras synpunkter och ha respekt för dessa. 
Enligt Weger et al. (2010) kan det vara betydelsefullt för en relation att visa förståelse för de 
som sägs mellan parterna. Vidare kan det vara minst lika betydelsefullt att vara lyhörd för 
vad innebörden i kommunikationen är, samt vad avsikten med kommunikationen är. Genom 
förmågan att kunna lyssna kan människor förstå de verkliga behoven hos berörda parter, samt 
hitta lösningar på dessa behov eller problem.  
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En av anledningarna till att en fastighetsmäklare kan misslyckas med sitt arbete kan vara just 
förmågan att kunna lyssna på bostadssäljaren (Weger et al., 2010). Om vi vänder på 
resonemanget kan en fastighetsmäklare utmärka sig genom att vara lyhörd och lyssna 
effektivt för att kunna sätta sig in i bostadssäljarens situation (Rosell, 2006; Erasime & 
Pihlsgård, 2000). Chansen till en lyckad bostadsförsäljning ökar genom att aktivt lyssna på 
kunden vilket kan bidra till att även kunden aktivt lyssnar på fastighetsmäklaren (Rosell, 
2006). Denna kommunikation kan bidra till att båda parterna förstår varandras behov i 
säljprocessen.  
  
Förståelsen mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare kan öka genom att ställa frågor och 
hålla kommunikationen levande. Enligt Rosell (2006) kan det vara betydelsefullt för en 
fastighetsmäklare att förstå sina kunder och deras behov för möjligheten att göra en korrekt 
bedömning av läget och på så sätt hjälpa kunden med dess affär. Att hålla kommunikationen 
levande genom att ställa frågor menar Rosell (2006) är en viktig del av ett samtal för att 
kunden ska förstå att mäklaren lyssnar på hen. Rosell (2006) betonar vikten av att ställa rätt 
frågor. Ställs inte rätt frågor i en kommunikation har inte heller svaren något värde i sig. 
Detta förutsätter att fastighetsmäklaren har lyssnat på bostadssäljaren när hen har pratat. 
Risken finns också att fastighetsmäklaren avbryter bostadssäljaren om hen inte har lyssnat på 
den. Det är därför också viktigt att en fastighetsmäklare kopplar bort allt som inte har med 
mötet att göra så att hen kan lyssna uppmärksamt på kunder för att undvika att denna 
situation uppstår.  
  
Likt beskrivet i konsten att tala under avsnitt 2.3.1 har fastighetsmäklares arbete i allmänhet 
undersökts men inte med syftet att undersöka konsten att lyssna. Dock kan denna allmänna 
teori användas för att skapa förståelse för fastighetsmäklares sätt att arbeta med denna 
kommunikativa färdighet.   
  
2.3.3 Konsten att skriva  
Skriven kommunikation bör vara så konkret och riktig som möjligt. McNerney (1994) 
beskriver vikten av att använda ett specifikt konkret språk för att på så sätt hjälpa läsaren 
genom texten. Den som skriver texten ska veta vad som behöver förklaras och samtidigt inte 
använda sig utav svåra och onödiga ord som läsaren inte förstår (McNerney, 1994; 
Språkrådet, 2007). Därför bör skribenten ha kännedom om målgruppen texten formuleras till 
för att den ska bli läsbar för läsaren. För att uppnå läsbarhet för läsaren är det viktigt att 
skribenten alltid skriver med läsaren i åtanke så att texten på så sätt anpassas och planeras 
efter läsaren (Derish & Eastwood, 2007; Rathjens, 1985). Enligt Holsanova (2010) bör texter 
vara kortfattade och tydligt visa hur läsaren ska orientera sig i texten. Detta med anledning av 
att läsaren gör ett urval av texter då det finns andra valmöjligheter som kan locka läsaren. 
Holsanova (2010) betonar att detta är speciellt viktig vid texter på internet på grund av dess 
lättillgänglighet. Alltså bör texter anpassas utifrån vem mottagaren är för att mottagaren ska 
ha möjlighet att uppfatta textens budskap.  
  
Konsten att skriva är kanske inte den färdigheten som i första hand kopplas till en 
fastighetsmäklares viktigaste egenskaper. Därför har inte heller tidigare forskning fokuserat 
på att studera detta område ur fastighetsmäklares perspektiv. En del av fastighetsmäklares 
arbete är dock att skriva bostadsbeskrivningar vilket innebär att även konsten att skriva är en 
färdighet som bör studeras.  
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2.4 Förtroende  
  
2.4.1 Förtroendets innebörd  
Förtroende har definierats olika av olika författare. Dessa definitioner kan vidare tolkas på 
olika vis. Nedan presenteras fyra olika definitioner samt våra tolkningar av dessa. Detta 
avslutas med att vi beskriver den definition som vi valt att utgår från i denna uppsats.  
  
“Förtroende innebär förväntningar hos en annan människas beteende som innebär en risk att 
bli sårad av eller beroende av en annan part” (Munns, 1995; Lewicki, McAllister & Bies, 
1998).  
  
Fastighetsmäklare och bostadssäljare sätter tillsammans upp gemensamma mål och 
förväntningar för en försäljning. Om dessa mål och förväntningar inte uppfylls kan det 
innebära att bostadssäljaren blir besviken. Det behöver däremot inte innebära att 
bostadssäljaren blir sårad på det vis som vi har tolkat denna definition av förtroende. Vilket 
är att definitionen kan syfta mer till en personlig relation än en yrkesrelaterad relation. 
“Förtroende innebär att någon är villig att ta en risk för en annan människa” (Mayer, Davis 
& Schoorman, 1995).  
  
Att ta en risk för en annan person kan liknas vid att vara borgenär, vilket inte 
fastighetsmäklare är. Vi har tidigare diskuterat vilken roll fastighetsmäklare kan ha i 
säljprocessen vilken, enligt Mäklarsamfundet (2014), är att förmedla en försäljning, knyta 
kontakt mellan bostadssäljare och bostadsköpare samt bistå med rådgivning och 
avtalsskrivning för att ge parterna en trygg affär. Detta kan innebära att fastighetsmäklarens 
roll är att skapa en trygghet för bostadssäljaren och inte att ta risker för dennes skull.  
  
“Förtroende innebär att någon antas hålla sig till de normer, regler och lagar som råder 
eller som personer gemensamt kommit överens om” (Luhmann, 1979).  
  
Vi kommer utgå från definitionen som Luhrmann (1979) beskriver, då vi menar att den är 
bäst lämpad för vår studie utifrån de definitioner vi studerat. Detta då fastighetsmäklare och 
bostadssäljare tillsammans under säljprocessen sätter upp normer, regler och lagar för just 
deras bostadsförsäljning. Dessa förväntas sedan båda fastighetsmäklare och bostadssäljaren 
att hålla för möjligheten till förtroende i deras relation. Vi menar vidare att i vårt fall är 
fastighetsmäklaren någon och den de kommit överens med är bostadssäljaren. Dock hade 
även följande definition kunnat användas i denna studie:  
  
“Förtroende är en stark tro på tillförlitligheten, sanning eller styrka hos en person” (Beslin 
& Reddin, 2004).  
  
Detta kan innebära att en bostadssäljare anlitar en fastighetsmäklare då denne ha mer kunskap 
om bostadsförsäljningar samt en styrka som bostadssäljaren inte har inom ett specifikt 
område, i detta fall i form utav kunskap om bostäder och bostadsförsäljningar. Vi menar ändå 
att den förra definitionen är mer applicerbar i denna uppsats då den tydligare kopplar an till 
problemformuleringen då den säger mer om interaktionen mellan de båda parterna.  
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2.4.2 Förtroendeskapande faktorer  
Förtroende kan skapas på olika vis. Beslin & Reddin (2004) beskriver att förtroende kan 
skapas genom att vara ärlig, visa respekt, lyssna, lära och genom att be om hjälp. Enligt 
Lewicki et al. (1998) kan förtroende ses som en pågående process där något växer fram och 
utvecklas av olika parametrar. Mayer et al. (1995) beskriver att förtroende grundar sig på 
förväntningar av en annan persons beteende. Enligt Whitener et al. (1998) är en stor del av 
det förtroendeskapande beteendet uppvisandet av intresse i andras välbefinnande. De menar 
att förtroende utvecklas i socialt utbyte av fördelar mellan två eller fler individer. Grönroos 
(2008) menar att kommunikation kan leda till ett förtroende. Erasmie & Pihlsgård (2000) 
beskriver vikten av att säljaren kan skapa ett förtroende hos kunden genom att hålla 
regelbunden kontakt med denne. Detta innebär att alla dessa faktorer kan användas för att 
skapa förtroende i relationen mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare.  
  
Förtroende mellan parterna i en relation kan byggas genom information och tillit för varandra. 
Fisher (2001) menar att för att bygga förtroendefulla relationer krävs det att konsumenterna 
få en enhetlig bild av de tjänster som ska levereras. Förtroende bygger på föreställningar om 
den andra parten, vilka är formade genom information beslut och öppenhet (Fann Thomas et 
al., 2009; Whitener et al., 1998). Information ger möjligheten att utveckla tillit medan brist på 
information kan minska förtroendet (Fann Thomas et al., 2009). Hur mycket tillit den känner 
till den andra påverkar den förtroendeskapande processen (Parra et al., 2011). För att en 
person ska kunna ge en annan person sitt förtroende krävs det att hen litar på denne. Den som 
ska inge förtroende kan därför behöva bedöma hur pålitlig den andra personen är.  
  
2.4.3 Betydelsen av förtroende hos kunder  
Studier visar att flertalet av de viktiga egenskaperna i en säljprocess faller inom ramen för 
begreppet förtroende. Brickmann (2009) menar att förtroende är viktigt för alla inblandade 
parter i en bostadsaffär och för vissa till och med ett krav för att affären ska kunna 
genomföras. Studier ur kundens perspektiv har också de visat att det kunderna värdesätter 
mest i dessa affärer är bland annat förtroende (Sternhufud 1998). Att dessa studier visar 
samma resultat kan förklaras med det Oakes (1990) menar, vilket är att förtroendet i 
relationen är speciellt viktigt vid personlig försäljning vilket en bostadsförsäljning är.  
  
Förtroende har visat sig vara av betydelse för relationer. Hart & Johnsson (1999) 
 menar att det är viktigt för företag att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer och 
Kramer & Cooks (2004) beskriver att basen för fungerade relationer är förtroende. 
Karantinou & Hogg (2009) beskriver att kunder vill skapa förtroende gentemot säljare för att 
kunna skapa en relation. Utifrån tolkningen av Karantinou & Hogg (2009) menar vi att detta 
är relevant då kunder i denna form utav försäljningar kan tolkas som fastighetsmäklaren och 
säljare kan tolkas som bostadssäljare. Fisher (2001) beskriver att relationen mellan köpare 
och säljare blir av betydande vikt i situationer där produkten eller tjänsten är en viktig del av 
konsumentens liv, dessa köp är dessutom oftast relativt dyra köp. Dessa köp kan liknas med 
bostadsaffärer vilket innebär att kundrelationen i dessa säljprocesser kan ha betydelse för 
tilliten som byggs upp mellan parterna. Det är fördelaktigt om bostadssäljaren som anlitar en 
fastighetsmäklare känner tillit till denne. Samtidigt är det betydelsefullt att också 
fastighetsmäklaren kan lita på bostadssäljaren tillbaka.  
  
Tillförlitlighet är en central faktor vid studier av relationer i tjänsteföretag, vilket 
fastighetsmäklaryrket är en del av. Morgan och Hunt (1994) beskriver tillförlitlighet i en 
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relation som en följd av att parterna finner förtroende i den andra parten med avseende på 
trovärdighet och integritet. Liang & Wang (2006) menar att tillförlitlighet spelar en 
avgörande roll i alla relationer och de menar vidare att detta är särskilt viktigt i ett tidigt 
skede av relationen. Att tillförlitlighet är en särskilt viktig aspekt i relationen i en 
tjänstebaserad bransch beror på att tjänstebranschen kan ses som abstrakt. Detta i och med 
svårigheter som kan finnas när tjänster ska utvärderas (Ostrom & Iacobucci, 1995). Selnes 
(1998) menar att tillförlitlighet i form av säkerhet och trovärdighet är viktigt då det reducerar 
riskerna som kunde kan komma att uppleva. Kundens bristande kompetens inom området där 
tjänsteleverantören är expert kan skapa svårigheter för kunden att bedöma tjänstens kvalitet, 
vilket bidrar till att skapa en känsla av osäkerhet. Berry (1995) menar att denna osäkerhet kan 
mildras genom att parterna har en förtroendefull relation. Denna relation kan vidare byggas 
genom att parterna har ett samspel mellan varandra.  
  
Det sociala samspelet som sker mellan köpare och säljare är betydande för relationen. 
Kunden kan ha som mål att känna tillit och förtroende gentemot säljaren (Campbell & Davis, 
2006). Dessa två egenskaper beskriver Campbell & Davis (2006) som två viktiga egenskaper 
som efterfrågas hos en säljare. Luhmann (1979) beskriver att anledningen till varför just 
förtroende är viktigt är att det utgör grunden för samarbete. Det kan dock vara nödvändigt att 
fundera på det Schoorman et al. (2007) beskriver, vilket är att även om alla faktorer för att 
skapa förtroende samspelar finns det ingen garanti för att förtroende faktiskt uppstår.  
  
  
2.5 Analysmodell  
  
Vår analysmodell grundar sig i säljprocessen och dess sju steg varav säljprocessen blev 
modellens rubrik. Vidare grundar sig analysmodellen i de parter som vi identifierat som 
relevanta för vår studie utifrån problemformuleringen, nämligen fastighetsmäklare och 
bostadssäljare. Denna process och dess parter presenterades i avsnitt 2.1. Analysmodellen 
syftar vidare till att visa på faktorer vi valt att undersöka som respektive part i processen har 
eller vill ha. Utifrån problemformuleringen blev detta kommunikativa färdigheter och 
förtroende. För att ytterligare tydliggöra modellen vill vi betona att vi nu söker vilken 
betydelse fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter har för förtroendet hos 
bostadssäljare. 
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3. METOD 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta tredje kapitel förklarar och motiverar vi de metodval som gjorts under studiens gång. 
Vi beskriver forskningsdesignen och vår litteraturstudie samt vårt urval. Vi förklarar vidare 
vår datainsamlingsmetod och vår analysmetod. Valet av metod för insamling har alltid 
konsekvenser för resultatet av en undersökning. Vi vill därför vara tydliga med våra val kring 
metod, men samtidigt påpeka att vi är medvetna om de brister som finns med respektive 
metod.  
 
Vi vill i denna uppsats studera betydelsen av fastighetsmäklares personliga kommunikativa 
färdigheter då vi menar att de kommunikativa färdigheterna kan ha betydelse för förtroendet 
mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare vid en bostadsförsäljning. 
 
 
3.1 Forskningsdesign 
 
Vår studie är en kvalitativ fallstudie då frågeställningen kombinerat med den teoretiska 
referensramen fordrar en studie med personliga intervjuer, istället för exempelvis enkäter, då 
vi undersökte kommunikationens betydelse. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa 
metoden är flexibel och föränderlig, vilket vi menar är fördelaktigt till den studie vi valt att 
genomföra. Det finns flera olika sätt att genomföra en kvalitativ datainsamling (Jacobsen 
2002). Jacobsen (2002) menar att för att uppnå̊ bästa möjliga resultat är observation och 
öppna intervjuer att föredra. Vi valde utifrån detta att genomföra vår studie med hjälp av 
individuella, öppna intervjuer (3.3.3). 
 
Vi menar att vår studie lämpade sig bäst för en kvalitativ undersökning då vi ville undersöka 
få antal respondenter med personliga intervjuer. Vi var intresserade av att få en förståelse för 
respondenternas åsikter och syn på vårt problem för att de skulle kunna hjälpa oss att få svar 
på vår frågeställning. Den kvalitativa metoden får kritik eftersom studier visar att forskaren 
inte klarar av att få med all information som framkommer i en intervju på grund av 
begränsningar i forskarens sinne (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa forskningen bygger även 
på̊ forskarens uppfattning av vad som är viktigt och betydelsefullt (Jacobsen, 2002). Vi 
hanterade detta genom att undervåra intervjuer försöka vara så objektiva som möjligt med ett 
öppet sinne. Vi menar också att det var en form av säkerhet då vi var två stycken som 
genomförde intervjuerna. Vi hade därför möjlighet att diskutera våra uppfattningar efter 
intervjuerna. Respondenterna fick också möjlighet att läsa igenom våra sammanställningar 
och ge respons på dessa för att säkerställa att vi uppfattat deras svar på rätt sätt. 
 
Enligt Kvale & Brinkman (2009) kan forskare analysera sitt material genom att använda sig 
utav en induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Vår studie är av abduktiv karaktär då vi ser 
det som fördelaktigt med en flexibel ansats, vilket den abduktiva ansatsen är. Denna tillåter 
oss att arbeta parallellt med teori, empiri och analys, vilket vi menar leder till ett bättre 
slutresultat. Vi menar vidare att vid användandet av den abduktiva ansatsen är det mindre risk 
att missa viktiga reflektioner då vi som uppsatsskribenter har möjligheten att gå tillbaka och 
redigera både teori, empiri och analys. Fördelen är alltså att ansatsen tillät oss att utveckla den 
befintliga teorin vid behöv allt eftersom arbetet med empirin fortlöper. 
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3.2 Litteraturstudie 
 
Nyckelord; kommunikation (communication), förtroende (trust), relationer (relations, 
relationship), kommunikativa färdigheter (communication skills, communication 
capabillities), fastighetsmäklare (real estate agent), kunder (customers), säljare (seller), 
säljprocessen (sales process). 
 
Genom uppsatsprocessen har vi studerat vårt ämnesområde genom att läsa böcker och tidigare 
forskning i vetenskapliga tidskrifter, som behandlar det aktuella området. Genom att använda 
oss av referenslistorna hos de artiklarnas vi läst utvidgade vi också litteraturbasen. 
Referenslistan med de referenser vi använt oss av genom arbetet finner ni i slutet av denna 
uppsats. 
 
Inledningsvis i denna uppsats studerade vi mäklarsamfundets branschrapport på deras 
hemsida för att få en bild av hur bostadsmarknaden ser ut i nuläget. Vi sökte sedan på 
begreppet fastighetsmäklare i Högskolan i Halmstads databas Summon och när vi läste om 
yrket var kommunikation ett återkommande nyckelord. Därför fortsatte vi inledningsvis att 
söka på även begreppet kommunikation och vidare också på kommunikativa färdigheter för 
att förstå betydelsen av detta i olika branscher. När vi gjorde detta blev förtroende ett 
återkommande begrepp då det i andra branscher beskrivs som fördelaktigt med 
kommunikativa färdigheter för att bygga förtroende. Denna kombination var framförallt inom 
sjukvården och skolan ett studerat begrepp, dock inte inom fastighetsmäklarbranschen vilket 
vi blev intresserade av att studera. Vi valde därför att vidare även söka på begreppet 
förtroende. På så sätt fann vi, genom våra inledande sökningar, vår kunskapslucka som vi 
blev intresserade av att fylla. 
 
När vi gjorde våra inledande sökningar valde vi att utesluta allt utom vetenskapliga tidskrifter 
för att få ett så trovärdigt material som möjligt utan att behöva undersöka irrelevant forskning. 
För att få ner antalet träffar i denna fas av uppsatsarbetet då vi hade relativ få sökord 
inledningsvis valde vi att anpassa vår sökning utefter att sökorden även skulle finnas med i 
titeln. 
 
Vid skrivandet av den teoretiska referensramen började vi med att söka på kombinationer av 
våra nyckelord. Vi sökte på kombinationer som exempelvis; 
 
real estate agent + communication 
real estate agent + communication skills 
real estate agent + trust 
real estate agent + relations 
customers + relations 
sales process + customers 
communication + trust 
communication skills + trust 
communication + relations 
 
Vi inriktade sedan sökningen ännu mer genom att använda oss utav tre av våra nyckelord i 
samma sökning i olika kombinationer för att få fram ännu mer exakt material utifrån vår 
frågeställning. Även vid dessa mer specifika sökningar valde vi att utesluta allt utom 
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vetenskapliga tidskrifter för att få ett så trovärdigt material som möjligt utan att behöva 
undersöka irrelevant forskning. Vi anpassade inledningsvis även här vår sökning efter att 
finna nyckelorden i titeln. Detta gick vi sedan ifrån för att få fler träffar då vi la till fler sökord 
för att återigen utöka sökresultatet. 
 
För att få fram så trovärdigt material som möjligt har vi försökt att mestadels använda oss av 
litteratur från 2000-talet. På de ställen vi använt äldre litteratur i vår teoretiska referensram 
har vi försöka väga upp denna trovärdighet med att finna nyare artiklar som säger delvis eller 
exakt samma sak. Dock har vi inte ansett detta som relevant alla gånger då författarna 
beskrivit att teorin inte förändrats drastiskt sedan den kom. Exempelvis likt det Moncrief & 
Marshall (2005) menar när det gäller teorin kring säljprocessen då de beskriver att modellen 
är från 20-talet. 
 
 
3.3 Empirisk studie 
 
3.3.1 Operationalisering 
Inledningsvis identifierade vi, genom vår problemformulering, våra teoretiska begrepp som 
kommunikativa färdigheter och förtroende. Dessa begrepp har vi sedan, i vårt teoretiska 
ramverk, beskrivit var och en för sig. Utifrån våra undersökningar har vi identifierat de 
kommunikativa färdigheterna som konsten att tala, konsten att lyssna och konsten att skriva. 
Förtroendet har vi undersökt genom att studera förtroendes innebörd, förtroendeskapande 
faktorer och förtroendets betydelse. 
 
Syftet med operationaliseringen är att utifrån vår teori skapa lättförståeliga frågor att ställa till 
respondenterna för att på så vis få svar som hjälper oss att svara på vår problemformulering. 
 
Frågeunderlaget i har delats in i fyra huvuddelar. Allmänt, säljprocessen, kommunikation och 
förtroende för att sedan ytterligare delas in i olika kategorier. Intervjuguiden innehåller frågor 
som via en operationaliseringsprocess tagits fram för att återkoppla till materialet i den 
teoretiska referensramen. Teoridelen har varit vägledande i utformningen av frågorna som 
gjort så heltäckande som möjligt. Intervjuguiden fungerar även som en säkerhet för oss så att 
vi inte glömt ställa frågor kring något av de ämnen vi är intresserade av. 
 
Den fullständiga intervjuguiden återfinns i bilaga ett och två. Se även 
operationaliseringschema i bilaga fem. 
 
3.3.2 Urval 
Valet av respondenter har stor betydelse för en undersöknings tillförlitlighet och trovärdighet 
(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) beskriver att vi aldrig kan vara säkra på att 
intervjuobjekten talar sanning, och när det handlar om intervjuer måste vi vara 
uppmärksamma på vilka personer vi talar med. Vi vill med detta betona vår medvetenhet om 
att det kan finnas tvivelaktigheter i intervjuerna på grund av intervjupersonerna. Vi har därför 
försöka skapa en personlig kontakt med intervjuobjekten för att minska risken för osanningar 
i intervjuerna då vi menar att intervjuer bli bättre om respondenterna är fast medvetna om att 
de faktiskt vill hjälpa oss genom denna studie. 
 
Jacobsen (2002) beskriver urvalsprocessen i tre steg; 1) ”Skaffa överblick av alla som du 
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skulle vilja undersöka om du hade obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter” 
(Jacobsen, 2002). Vår frågeställning syftar tydligt till vilket urval vi ville undersöka, 
nämligen fastighetsmäklare och bostadssäljare. Enligt 2014 års branschrapport för 
fastighetsmäklare såldes det under 2013, 148 000 bostäder (Mäklarsamfundet, 2014). Det 
innebär att det borde finnas minst lika många bostadssäljare. Branschrapporten visar också att 
det i januari 2014 fanns 6 690 registrerade fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014), 
fastighetsmäklare som vi hade kunnat intervjua. Då vi vill ha en så aktuell studie som möjligt 
ville vi intervjua bostadssäljare som sålt en bostad under det senaste året (2014). 
 
2) ”Dela in populationen i undergrupper” (Jacobsen, 2002). Vi har utgått från att välja 
erfarna mäklare då vi tror att de, med sin erfarenhet, kan ha mer att tillföra vår studie. Vi har 
därför också utgått från att respondenterna ska vara i 40-års-åldern samt vara från Halmstad. 
Vi har också valt att intervjua en manlig och en kvinnlig fastighetsmäklare. Vi vill dock 
betona att vi inte gjort detta val för att visa på skillnader i svaren, utan detta är enbart ett val 
vi har gjort. Jacobsen (2002) menar att det inte är någon mening att dela in populationen i 
män och kvinnor om vi inte vill hitta skillnader mellan dem. Jacobsen (2002) menar också att 
det är svårt att vidare applicera detta steg på kvalitativa studier då antalet respondenter blir 
allt för stort om Jacobsens (2002) teorier följs (Jacobsen, 2002). 
 
3) ”Välj kriterier för urval av respondenter” (Jacobsen, 2002). De enda preferenserna vi 
utgått från när vi gjort vårt urval är att fastighetsmäklarna skulle vara erfarna och verkande i 
Halmstad. Gällande Bostadssäljarna hade vi endast som krav att de skulle ha sålt en bostad 
med hjälp av en fastighetsmäklare under det senaste året. Vi menar därför att vi gjort ett 
slumpmässigt urval med vissa systematiska kriterier. 
 
Vi började vårt urval med att söka på olika fastighetsmäklarbyråers hemsida. Många gånger 
finns det en liten beskrivning om varje mäklare med lite information. Vi började gå igenom 
dessa och hittade vår första respondent, Carlsson. Carlsson har arbetat som mäklare sedan 
1996 och är bosatt i Halmstad vi ansåg därför att hon skulle passa bra in i vår studie. Carlsson 
är även en av två ansvariga fastighetsmäklare på byrån där hon arbetar. Inledningsvis 
kontaktade vi Carlsson via mail. I mailet beskrev vi vilka vi var och varför vi kontaktade 
respektive mäklare (Se mail i Bilaga 3). Vi beskrev vidare kort vad syftet med vår uppsats är 
och vad en eventuell intervju skulle komma att handla om. Genom vår kontakt med Carlsson 
fick vi även kontakt med fastighetsmäklare Davidsson, då Carlsson rekommenderade honom 
och hjälpte till med kontakten. Vi gick då till hans arbetsplats och förklarade kort syftet med 
intervjun och bokade en tid direkt på plats veckan efter. 
 
Angående urvalet av bostadssäljare har vi kontaktat personer vi känner till, som nyligen varit 
i kontakt med en fastighetsmäklare då de det senaste året sålt sin bostad. Våra respondenter är 
personer som vi är bekanta med, men inte ur vår närmsta bekantskapskrets. Vi tror därför inte 
heller att vår bekantskap har påverkat resultatet av intervjuerna. Vi tog kontakt med 
respondenterna via telefon och bestämde en tid för intervjun. Denna intervju genomfördes 
sedan i respondentens hem för att göra det så lätt som möjligt för respondenten. Jacobsen 
(2002) menar också att svaren intervjuaren får av respondenten blir ärligare om intervjun sker 
på en plats där respondenten känner sig bekväm. Vi hade även detta i åtanke när vi valde att 
intervjua bostadssäljarna i deras hemmiljö. 
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3.3.3 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss utav intervjuer då vi önskar en empirisk studie där det handlar om att 
studera ett ämne från respondenternas perspektiv. En kvalitativ metod kan bygga på både 
ostrukturerade och strukturerade intervjuer, där forskaren styr så lite som möjligt under 
intervjun och ger respondenten ordentligt med utrymme att själva formulera sig (Jacobsen, 
2002). Utifrån denna information valde vi ett tillvägagångssätt där respondenterna, så mycket 
som möjligt, själva får formulera sina svar. För att öka trovärdigheten i vår studie har vi 
skapat vår intervjuguide med hjälp av den teoretiska referensramen samt våra nyckelord och 
centrala begrepp. Vid varje intervju använde vi oss av den här intervjuguiden med bestämda 
ämnen för att få fram lika information vid de olika intervjuerna. Vi var också tydliga med 
begrepp som kunde uppfattas som otydliga. Innan varje intervju förklarade vi för 
respondenten vad vår studie syftar till och hur vi har tolkat de olika centrala begreppen som vi 
ställde frågor kring Detta för att minska riskerna för att få olika resultat. Vi har använt oss av 
ett intervjuunderlag med cirka 15 frågor vi varje intervju. Dessa frågor utgick vi ifrån för att 
sedan under intervjun lägga till och ta bort relevanta och irrelevanta frågor. Vi har därför 
använt oss av en semistrukturerad intervju. 
 
Den individuell öppna intervjun kännetecknas av en öppen dialog där parterna samtalar om 
olika förhållanden (Jacobsen, 2002). Vi kommer i denna studie använda oss utav relativt få 
intervjuobjekt då den kvalitativa metoden kan vara mycket tidskrävande. Vårt mål är att lägga 
mycket tid på respondenterna och lägga vikt vid respondenternas svar då vi är intresserade av 
vad den enskilda individen säger. Jacobson (2002) menar också att individuella, öppna 
intervjuer är lämpliga för att få fram enskilda individers tolkning av ett fenomen och hur 
enskilda individer uppfattar olika situationer. Jacobsen (2002) menar att det är enklare för två 
personer att få personlig kontakt när de fysiskt sitter mittemot varandra samt att det är lättare 
att få raka och ärliga svar i en personlig intervju. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att 
kortvariga kontakter inte är tillräckligt för att etablera ett förtroende och sätta sig in i den 
undersöktas situation. 
 
För att få fram så trovärdig informations som möjligt av våra intervjuer har vi valt att 
genomför minst en fysisk intervju med varje respondent. Vi hade även möjlighet att utveckla 
dessa intervjuer vid behov vilket vi gjorde gällande bostadssäljarna då vi efter våra intervjuer 
med fastighetsmäklarna kom fram till att vi behövde fler uttömmande svar från bostadssäljare. 
Vi kontaktade därför dessa igenom och gjorde en andra kompletterande intervju. För att förstå̊ 
individer och hur de tolkar verkligheten behöver vi studera dem i den natur där de rör sig och 
trivs, och framförallt låta intervjuobjekten få tala med sina egna ord (Jacobsen, 2002). Vi vill 
med hänsyn taget till detta intervjua de olika fastighetsmäklarna och bostadssäljarna på platser 
de är vana vid, valet blev fastighetsmäklarnas egen arbetsplats samt deras egna hem för 
bostadssäljarna. 
 
Jacobsen (2002) menar att intervjuaren lätt kan bli tagen av stundens allvar och tappa fokus 
under intervjun, vilket kan leda till att intervjuaren mister sin förmåga att analysera 
situationen kritiskt, samt med en analytisk och objektiv hållning. Vi hade som avsikt att vara 
så alerta som möjligt under intervjun. Vi menar även att då vi var två som deltog under 
intervjun var det inte direkt trovärdigt att vi både skulle tappa fokus samtidigt. Vi valde därför 
att båda två tog anteckningar istället för att spela in respondenterna då Jacobsen (2002) menar 
att inspelningen kan påverka respondenten negativt på så vis att respondenten blir mer 
eftertänksam kring sina svar och kanske inte heller vågar säga vad hen egentligen tycker. 



 27 

Detta på grund av att respondenterna kan känna sig stressade då de vet om att de blir 
inspelade (Jacobsen, 2002). Även tekniken kan ställ till det vid inspelningar. Om intervjuarna 
vet att intervjun spelas in kan risken finnas att de blir slarvigare med att föra anteckningar. 
Skulle det sedan visa sig att det uppkommit problem med inspelningen kan på så vis viktiga 
reflektioner falla bort. Dock vill vi betona att det också finns fördelar med inspelningar. 
Exempelvis är det enklare att gå tillbaka att gå tillbaka och kontrollera respondenternas svar. 
Vi har dock minskat risken för missförstånd genom att låta respondenterna läsa igenom vår 
slutgiltiga empiriska data för att säkerställa informationen. 
	  
3.3.4 Analysmetod 
Vi använde oss av en analysmodell i form av tre steg. Enligt Jacobsen (2002) består en analys 
av; beskrivning (I), systematisering och kategorisering (II) samt kombination (III) (Jacobsen, 
2002). Jacobsen (2002) beskriver vidare att dessa faser inte nödvändigtvis följer varandra 
utan kan istället illustreras som en uppåtgående spiral. För att förhindra utelämnande av 
information höll vi inledningsvis analysen så öppen som möjligt för att därefter bilda en 
analystratt (Jacobsen, 2002). 
 
I) Första delen i beskrivningen är att renskrivna intervjuer (Jacobsen, 2002). Nästa uppgift 
blir att kommentera de enskilda intervjuerna för att vi ska få en förståelse för dem. Jacobsen 
(2002) förklarar vidare att sista steget är att annotera data vilket innebär att beskriva en kort 
sammanfattning av en större helhet. Det görs då en sammanfattning av varje intervju 
(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) detta görs för att få en översiktligare bild och 
lättillgängligare massa. När vi har gjort om vår data till läsbar form inleddes den första 
analysen. Vi analyserade de enskilda fallen var för sig för att på så vis kunna sätta oss in i 
varje intervju. Vi sammanställde sedan intervjuerna från bostadssäljare och analyserade dessa 
för att vidare göra likadant med fastighetsmäklarna. 
 
II) Efter att vi samlat in vår data genomförde vi en kategorisering likt den Jacobsen (2002) 
beskriver. Det innebär att vår insamlade primärdata samt sekundärdata delades in i olika 
kategorier för att skapa en förenklad och mer detaljerad data. Vi har då delat in dessa utifrån 
vår analysmodell och använt oss av säljprocessen som grund för att analysera de 
kommunikativa färdigheter och förtroende. Därmed behövde vi inte hantera den totala 
datamängden i vår fortsatta analys. Våra kategorier skapades genom de huvudämnena vi valt 
att studera i vår teoretiska referensram. 
 
III) Med kombinationen ville vi hitta samband mellan olika kategorier och visa hur dessa 
hänger samman. Ofta sker detta med hjälp av modeller som grafiskt visar hur kategorierna 
hänger samman (Jacobsen, 2002). Detta visar vi främst på i vår slutsats då vi diskuterar 
sambandanden mellan bostadssäljare och fastighetsmäklare. 
 
 
3.4 Validitet och Reliabilitet 
 
All slags empiri bör uppfylla två krav. Empirin måste vara giltig och relevant (valid), samt 
tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2002).  
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3.4.1 Validitet 
Vi var intresserade av att få en förståelse för respondenternas åsikter och syn på vårt problem. 
Vi har arbetat med den kvalitativa metoden vilket vi menar skapar högre intern giltighet, då vi 
arbetat med att undersöka detaljer och den riktiga förståelsen av respondenternas uppfattning 
och deras svar, än om vi valt den kvantitativa metoden.  
 
När vi beskriver giltighet och relevans menar vi att vi faktiskt mäter det vi bestämt oss för att 
mäta samt att det som vi mätt är relevant för studien. Det som vi författare har mätt hos några 
få enheter ska även gälla för flera andra (Jacobsen, 2002). När vi genomförde intervjuerna var 
vi tydliga med att vi ville få fram respondenternas egna erfarenheter och tankar. Jacobsen 
(2002) menar att det bland annat är detta den individuella intervjun syftar till. En högre tilltro 
sätts även till förstahandskällor kring personliga hädelser (Jacobsen, 2002). Då 
respondenterna berättade om deras egna erfarenheter och hur de arbetar, samt har uppfattat 
fastighetsmäklarens arbete, anser vi att intervjuerna har hög validitet 
  
Vi har använt oss av Jacobsens (2002) analysmodell som består av; beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombination (Jacobsen, 2002). Vi menar att  
kategorisering i vår intervjuguide hjälpte oss att vara säkra på att vi undersökte det vi ville 
undersöka.  
 
Vi menar vidare att valet av att arbeta med en studie av abduktiv karaktär bidrar till högre 
validitet.  Denna tillåter oss att arbeta parallellt med teori, empiri och analys, vilket vi menar 
leder till ett bättre slutresultat. Vi menar, som vi tidigare beskrivit, att vid användandet av den 
abduktiva ansatsen är det mindre risk att missa reflektioner då vi som uppsatsskribenter har 
möjligheten att gå tillbaka och redigera både teori, empiri och analys.  
 
 
3.4.2 Reliabilitet 
En studie och undersökning måste gå att lita på vilket innebär tillförlitlighet och trovärdighet 
och Jacobsen (2002) menar vidare att det råder ett stort samband mellan metodval och 
tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi genom ett tydligt metodkapitel kring hur vi har 
gått tillväga under studiens gång ökar reliabiliteten.  
 
Vi anser vidare att tillförlitligheten av vår studie är hög, bland annat på grund av vårt 
empiriska material. Vi har under intervjuerna varit noga med att föra diskussionen som ett 
samtal och inte endast ställa formella frågor. Detta kan innebära att vi som forskare tappar 
fokus på det viktiga i intervjun, men vi menar att det även kan innebära att respondenten 
känner sig trygg och lugn. I detta fall anser vi att fördelarna överväger nackdelarna. Vi menar 
vidare även att Jacobsens (2002) analysmodell har hjälpt oss att hålla oss till de rätta ämnena 
för år studie.  
 
Vi menar vidare att intervjuerna är tillförlitliga då vi var två intervjuare som aktivt lyssnade 
samt antecknade. Jacobsen (2002) menar att intervjuerna kan anses som ett hot mot 
trovärdigheten då forskarna kan slarva med anteckningar. En nackdel kan dock vara vårt val 
att inte spela in intervjuerna vilket har diskuterats tidigare. Vi menar som sagt ändå att våra 
intervjuer kan anses vara trovärdiga då vi efter sammanställningen låtit respektive respondent 
läsa det empiriska materialet och efter det fylla i, göra ändringar och lämna åsikter kring 
materialet. 
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Intervjuerna vi gjorde med fastighetsmäklarna ägde rum på deras arbetsplats, vilket de själva 
valde. Vi menar att detta innebar att respondenterna kände sig trygga och avslappnade under 
intervjuerna Jacobsen (2002) menar att undersökningens tillförlitlighet kan påverkas av den 
plats där intervjun äger rum och att personer kan ändra sitt beteende efter den omgivning de 
befinner sig i (Jacobsen, 2002). 
 
 
3.5 Generalisering 
 
Då vi använt oss av den kvalitativa metoden är vår möjlighet till generalisering bland annat av 
begreppsmässig karaktär. Med hjälp av begreppsmässiga generaliseringar får undersökaren en 
inblick och förståelse för särskilda fenomen som sedan utvecklas till nya begrepp. Statistiska 
generaliseringar som görs vid en kvantitativ studie utgår från ett representativt urval (Yin, 
1994). Vårt urval i denna kvalitativa studie består istället av ett fåtal respondenter där vi vill 
förstå̊ representanternas likheter och skillnader om förtroende och kommunikativa färdigheter 
för att skapa begrepp och ett teoretiskt ramverk kring detta. Vår förhoppning är att detta kan 
appliceras, bland annat på andra former av säljande yrken, i vidare studier. Vi har i vår studie 
skapat ett ramverk som beskriver betydelsen av fastighetsmäklares kommunikativa 
färdigheter för bostadssäljarnas förtroende. Vi har intervjuat två fastighetsmäklare och två 
bostadssäljare med olika ålder, olika kön och olika erfarenheter. Vi menar att detta skapar en 
möjlighet att begreppsmässigt generalisera detta ramverk 
 
 
3.6 Etik 
 
Etik handlar om att visa på medvetenhet kring frågor som handlar om hur personer bör 
behandlas (Vetenskapsrådet, 1990). Syftet med de forskningsetiska principerna är att skapa 
normer för förhållandet mellan forskare och respondenter. Dessa principer ses som 
vägledning och inte som tvång, då problemen kan variera avsevärt från fall till fall. Syftet är 
att ge underlag för forskarens egna reflexioner och insikter i sitt ansvarstagande 
(Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Dessa forskningsetiska principer kan delas i in fyra huvudkrav på forskningen vilka vidare 
också kan specificeras ytterligare (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa huvudkrav kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka 
kommer att presenteras nedan (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 1990, sid. 7). 
 
Då vi sökt upp våra respondenter skickade vi ut ett standardiserat mail till dem där vi 
presenterade oss själva samt vårt syfte med uppsatsen (se bilaga 3). Detta gjorde vi för att 
respondenterna skulle ha så mycket information som möjligt innan de bestämde sig för att 
medverka i vår studie. Vi menar också att detta mail skulle vara intresseväckande för deras 
deltagande i vår studie. 
 
Samtyckeskrav: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
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medverkan “ (Vetenskapsrådet, 1990, sid. 9). 
 
Som tidigare nämnt fick respondenterna information kring studien redan innan de valde att 
delta. Vi gav i detta inledande mail information kring deras medverkan gällande tider och 
datum för intervjuer. Dessa tider och datum var dock inga krav utan önskemål och förslag 
från vår sida. I slutändan var det respondenterna själva som fick bestämma detta. Då de våra 
fastighetsmäklare arbetar på provision ville vi inte heller att intervjun skulle ta för mycket av 
deras arbetstid vara av vi erbjöd oss att göra endast en face-to-face intervju med eventuellt 
kompletterande frågor via mail eller telefon. 
 
Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på̊ ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 1990, sid. 12). 
 
Vi gav alla våra respondenter möjligheten att vara anonyma i vår studie. Tre av fyra valde att 
vara det. Den fjärde menar att det var okej att använda hans namn i studien om har själv fick 
godkänna materialet vi sammanfattat från intervjun med honom. Vi har dock ändå valt att låta 
alla våra respondenter vara konfidentiella för att få en enhetlig utformning i arbetet. Detta 
innebär att våra respondenters namn i denna uppsats går under pseudonym, samt att vi försökt 
undvika att avslöja större information kring deras arbete och dess arbetsplats framförallt när 
det gäller fastighetsmäklarna. Vi har därför istället valt att kalla bostadssäljarna för Andersson, 
Bengtsson och fastighetsmäklarna för Carlsson och Davidsson. 
 
Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 1990, sid. 14). 
 
Materialet vi samlar in av oss till denna studie kommer endast användas i denna studie utan 
vidare överläggning med våra respondenter. Vi kommer använda detta material i 
uppsatsskrivandet samt presentera detta vid våra olika seminarier, vilket alla våra 
respondenter är medvetna om. Materialet kommer användas för att svara på vår frågeställning 
samt fylla vår kunskapslucka. Vi menar vidare även att detta nyttjandekrav mildras genom att 
våra respondenter är anonyma. De behöver därför aldrig vara oroliga över att se sina namn 
någonstans, varken i detta arbete eller i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 31 

4. EMPIRI  
___________________________________________________________________________  
 
I detta kapitel presenterar vi resultaten av våra intervjuer vi gjort med två bostadssäljare och 
två fastighetsmäklare. Vi presenterar deras åsikter kring framförallt kommunikation och 
förtroende. Alla våra respondenter är anonyma och vi har därför valt att kalla dem för fiktiva 
namn.  
  
  

4.1 Intervju  
- Bostadssäljare Andersson  
  
Vi inledde intervjun med att be Andersson berätta kort om sin sålda bostad. Andersson 
berättade att bostaden hon sålde var en bostadsrätt i Linköping. En fin, nyrenoverad etta på 
36 kvm som hon trivdes bra i. När hon började närma sig slutet av sin utbildning tog hon 
beslutet att sälja sin bostad.   
  
När Andersson tagit beslutet att sälja sin bostad började sökandet efter en fastighetsmäklare. 
Andersson läste om olika fastighetsmäklare och liknande försäljningar som gjorts i området 
tidigare och kontaktade sedan den fastighetsmäklaren som valet föll på. Fastighetsmäklaren 
som Andersson till slut valde var en ung, alert och nyutexaminerad fastighetsmäklare som 
ville skapa sig ett namn för framtiden. Fastighetsmäklaren hade även kontakter och 
eventuella intressenter från tidigare försäljningar hon gjort.  
  
Andersson kände att hennes fastighetsmäklare var energisk, pålitlig, engagerad, 
tillmötesgående och kände välvilja gentemot henne som bostadssäljare, vilket hon menar är 
de egenskaper en fastighetsmäklare bör ha. Andersson beskriver att ” jag och 
fastighetsmäklaren fick en bra relation och vi blev kompisar på en professionell nivå”. 
Denna relation ansåg Andersson vara viktig och Andersson upplevde inte heller att denna 
relation förde med sig något negativt, eller att den påverkade fastighetsmäklarens arbete.  
  
Andersson menar att en av anledningarna till deras goda relation var kommunikationen. 
Andersson menar att fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter var goda. Andersson 
beskriver vidare att ”det var ju hennes goda kommunikation som gjorde att jag uppfattade att 
hon var kunnig och bra på att svara på frågor”. De kommunikativa färdigheterna ledde även 
till att Andersson fick ett förtroende för fastighetsmäklaren.    
  
Fastighetsmäklaren var noga med att lyssna på hur Andersson ville genomföra försäljningen 
och uppmuntrade hela tiden henne samt gav Andersson råd under försäljningens gång. Då 
detta var Anderssons första försäljning menar hon att ”jag ställde många tröga frågor som 
fastighetsmäklaren ändå svarade proffsigt på, hon var verkligen mån om att vilja hjälpa 
mig”. Andersson menar vidare att fastighetsmäklaren var tydlig i sin kommunikation då hon 
förmedlade information både via sms, telefonsamtal, mail samt under de personliga mötena. 
Andersson såg det som positivt att fastighetsmäklaren använde sig utav olika 
kommunikationskanaler då hon vidare menar att olika budskap bör levereras på olika vis. 
Andersson menar att för att leverera budskap med viktig och betydande innebörd gällande 
försäljningen krävs det personliga samtal. Vidare menar Andersson att när småsaker, som 
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exempelvis tider ska bestämmas, är det lättare att göra det via något av de digitala 
kommunikationsverktygen, då det hade tagit tid att ha personliga möten varje gång en sådan 
sak skulle bestämmas.  
  
Andersson menar vidare att fastighetsmäklaren även var en god lyssnare och lyssnade noga 
på Anderssons önskemål. ”Jag hade ganska begränsade möjligheter till att träffa 
fastighetsmäklaren, och när jag skulle skriva papper var mamma tvungen att vara med då 
hon stod som ägare. Eftersom mamma bor långt härifrån var det viktigt att 
fastighetsmäklaren var så flexibel kring datum och tider som hon var”. Andersson beskriver 
också att hon kände viss oro kring eventuell fukt i lägenheten. Denna information lyssnade 
fastighetsmäklaren på och talade därefter lugnade till Andersson som blev mindre orolig inför 
försäljningen.    
  
Andersson förklarar vidare att genom att fastighetsmäklaren var en god lyssnare skapades 
även ett förtroende gentemot fastighetsmäklaren. Andersson menar att ”en 
bostadsförsäljning är en stor affär som man vill ha koll på utan att behöva sköta själv”. 
Andersson menar att detta var speciellt viktigt eftersom detta var hennes första 
bostadsförsäljning. Andersson var till en början skeptisk och ifrågasatte allt, men hon menar 
att det skapades förtroende gentemot fastighetsmäklaren genom arbetet som 
fastighetsmäklaren gjorde med försäljningen. Förtroendet skapades även genom att 
fastighetsmäklaren framstod som kunnig i sina svar samt svarade på ett sätt som Andersson 
förstod. Fastighetsmäklaren visade då upp sina kommunikativa färdigheter.  
  
Andersson menar att hon redan från början fick en bra bild av fastighetsmäklaren som gav 
henne en bild av sig själv men också av marknaden. Andersson menar vidare att det blev fina 
foton samt att fastighetsmäklaren marknadsförde hennes bostad och att det var sådana 
småsaker som påverkade förtroendet som skapades. ”När försäljningen var över kände jag 
verkligen att jag hade fått något för mina pengar och jag var verkligen nöjd med 
fastighetsmäklarens arbete”.  
  
Efter försäljningen fortsatte Andersson hålla kontakten med fastighetsmäklaren. “Vi blev bra 
kompisar under försäljningar och vi ses fortfarande ibland och tar en fika. Jag förklara ofta 
om hur nöjd jag är över det arbete som hon gjorde under min bostadsförsäljning” Då menar 
Andersson framförallt fastighetsmäklarens sätt att agera och lyssna på hennes önskemål 
under bostadsförsäljningen.   
  
  

4.2 Intervju  
- Bostadssäljare Bengtsson  
  
Vi inledde intervjun med att be Bengtsson berätta kort om sin sålda bostad. Bengtsson 
berättade att bostaden hon sålde var en enplansvilla med källare i en liten ort i Hässleholms 
kommun. Hon bestämde sig för att sälja sin bostad då hon blev sambo med en man som även 
han ägde ett hus.  
  
När Bengtsson tagit beslutet att sälja sin bostad började sökandet efter en fastighetsmäklare. 
Bengtsson valde inte någon speciell fastighetsmäklare. ”Jag skickade in en ansökan om att 
jag behövde en fastighetsmäklare till en fastighetsbyrå som jag visste fanns inne i stan”. 
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Byrån hon valde var också samma som hennes bank har samarbete med, men annars var det 
inget annat som gjorde att hon valde just den. ”När fastighetsbyrån sett över min ansökan 
ringde det upp en fastighetsmäklare och vi bestämde oss för att träffas i min bostad”.  
  
Fastighetsmäklaren Bengtsson blev tilldelad var pigg och glad med endast ett par års 
erfarenhet.  Bengtsson beskriver att: ”en fastighetsmäklares viktigaste egenskaper är att den 
är engagerad, kunnig, professionell, säljande och talför men jag tycker också det är viktigt 
att fastighetsmäklaren är nåbar”. Oavsett när Bengtsson skickade ett sms eller ett mail så 
svarade fastighetsmäklaren. Detta är egenskaper Bengtsson menar att hennes 
fastighetsmäklare hade och utnyttjande väl och hon är mer än nöjd med hennes arbete trots 
att försäljningen drog ut på tiden. ”Jag har absolut inget negativt att säga om henne, hon var 
jätteduktig”. Bengtsson menar då att hennes fastighetsmäklare var jätteduktig både på att 
guida henne som säljare genom försäljningen samt att hon alltid var närvarande och svarade 
på frågor så fort det var något Bengtsson undrade över.  
  
Bengtsson menar att fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter är viktiga då det är 
kommunikationen som bidrar till att bygga upp ett förtroende gentemot henne som 
säljare. ”Jag tror att förtroendet man får för fastighetsmäklaren är viktigt i dessa typer av 
försäljningar som har så pass stor betydelse för den som ska sälja”. Bengtsson menar att en 
fastighetsmäklare ska vara verbalt säljande och dessutom kunna tala för sig själv och ett 
objekt.  
  
Bengtsson menar vidare att den muntliga kommunikationen helt klart är viktigare än den 
skriftliga i denna form utav säljprocesser. Bengtsson menar att hennes fastighetsmäklare hade 
kommunikativa färdigheter då hon var duktig på att presentera bostaden. ”Jag tycker också 
att hon gjorde ett mycket bra jobb med den skriftliga beskrivningen av bostaden, då den blev 
väldigt tydlig och målande”.  
  
Bengtsson beskriver vidare att hon fick en relation med sin mäklare och att hon kände 
förtroende till henne vilket Bengtsson beskriver som ytterst viktigt.  Bengtsson beskriver 
att ”detta förtroende som fastighetsmäklaren byggde upp skapades på grund av att hon var 
så otroligt kunnig. Hon svarade tydligt och lättförståeligt på alla frågor”.   
  
Bengtsson förklarar även att hon anser att denna relation ledde till att fastighetsmäklaren blev 
mer engagerad och mer villig att verkligen vilja sälja hennes bostad. Bland annat upplevde 
hon denna relation som positiv i budgivningen. ”Jag fick ett riktigt skambud som jag inte 
ville gå med på. Fastighetsmäklaren var då helt på min sida och jobbade hårt för att försöka 
få alla inblandade parter nöjda”. Bengtsson menar att om hon och fastighetsmäklaren inte 
haft denna relation hade det varit lättare för fastighetsmäklaren att bara försöka få henne att 
acceptera skambudet direkt. I denna del av processen använde sig också fastighetsmäklaren 
utav sina kommunikativa färdigheter då hon försökte övertala intressenten att lägga ett högre 
bud.  
  
Under hela säljprocessen användes flera olika kommunikationskanaler men de som användes 
mest var mail och sms. ”När det var viktigare frågor som behövde diskuteras brukade vi ta 
det antingen på telefon eller så träffades vi och hade ett möte”.  
  
Bengtsson har inte haft någon kontakt med sin fastighetsmäklare efter bostadsförsäljningen.  
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“Jag fick ett mail, som verkade vara ett standardiserat mail, från byrån där min 
fastighetsmäklare arbetade. De ville att jag skulle svara på några frågor om hur jag hade 
uppfattat försäljningen och om det var något de, eller fastighetsmäklaren, hade kunna göra 
annorlunda för att jag skulle blivit ännu mer nöjd med bostadsförsäljningen”.   
  
  
4.3 Intervju    
- Fastighetsmäklare Carlsson  
  
Vi kommer till fastighetsmäklare Carlssons arbetsplats tidigt en onsdagsmorgon. Vi hälsar, 
presenterar oss och blir direkt bjudna på kaffe. Vi sätter oss sedan i ett mötesrum och 
småpratar lite innan vi börjar med intervjun.  
  
Carlsson beskriver att fastighetsmäklaryrket handlar om att ta eget ansvar för sitt arbete. 
“Vissa fastighetsmäklare är aldrig lediga och svarar alltid när det ringer eller när de får sms 
eller mail, trots att de egentligen är lediga”.  Carlsson beskriver att hon stänger av telefonen 
och att hon inte kollar sina mail när hon kommer hem från jobbet. ”Detta kan såklart 
bostadssäljare uppfatta som negativt, men jag tycker att man måste sätta gränsen någonstans”  
  
Fastighetsmäklare Carlsson beskriver att ingen dag är den andra lik och att en 
fastighetsmäklare måste vara flexibel i sitt arbete. En vanlig dag kan börja med att hon går 
igenom sin mail. ”Jag tycker det är viktigt att alla får ett snabbt svar på sina frågor om de 
undrar något”. Om hon har något kundbesök senare under dagen börjar hon med att gå 
igenom statistik från tidigare försäljningar i det aktuella området och funderar på vilket pris 
hon kan tänka sig för just den bostaden. Detta gör hon innan hon åker ut till fastigheten och 
träffar säljaren. ”För att kunna skapa ett förtroende gentemot parterna är det viktigt att jag 
som fastighetsmäklare är påläst, annars kommer de aldrig känna förtroende för mig”. Hon 
anser även att det är viktigt att en fastighetsmäklare är påläst för skapa förtroende inför 
bostadssäljaren.  
  
En bostadssäljare tar kontakt med en fastighetsmäklare på olika vis. Antingen till byrån eller 
direkt till den fastighetsmäklaren som bostadssäljaren vill ha. Därefter sker det första mötet 
ansikte mot ansikte då fastighetsmäklaren åker ut till bostaden som ska säljas för att göra en 
första värdering. ”Jag tycker det första mötet som jag har med kunden är viktigt eftersom det 
är där vi inleder en relation med varandra”. Carlsson anser att det är viktigt att hon som 
fastighetsmäklare låter bostadssäljaren få den tid som den personen behöver vid det första 
mötet. Carlsson beskriver att en del bostadssäljare kan bli känsliga vid en försäljning av deras 
bostad. Carlsson förklarar att fastighetsmäklare ibland även får ta på sig rollen som psykolog. 
Carlsson menar att bostadssäljare ibland kan bli känslosamma vid försäljning av sin bostad, 
om de till exempel bott i huset i hela sitt liv och de har gemensamma minnen därifrån. ”I 
dessa lägen måste jag kunna anpassa sättet jag pratar med bostadssäljarna på och därför 
måste jag också kunna läsa av både människor och situationer. Det är här psykologen 
kommer in i bilden”.  
  
Vid det första mötet med en bostadssäljare gör hon, tillsammans med bostadssäljaren, en 
säljplan, tidsplan och andra underlag som hon tänkt igenom redan innan mötet. ”Även om jag 
redan innan mötet har en ganska tydlig bild över hur denna försäljning ska läggas upp är det 
viktigt att jag lyssnar på bostadssäljarens önskemål för att kunna göra de så nöjd som 
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möjligt”. Carlsson anser därför att det är viktigt att hon som fastighetsmäklare lyssnar på 
bostadssäljarna.  
  
Carlsson beskriver att en fastighetsmäklare bör vara en god lyssnare och visa förståelse mot 
sina kunder, då hon anser det vara viktigt att vara tillmötesgående. ”Det är bland annat 
viktigt att, vid exempelvis en fotografering, lyssna på säljaren så att jag som 
fastighetsmäklare får med allt det som säljaren önskar”. Skulle inte bostadssäljaren vara 
nöjd med bilderna skickar Carlsson ut fotografen igen så att bilderna kan tas om. Därför är 
det viktigt att bostadssäljaren har ett förtroende för fastighetsmäklaren så att hen vågar säga 
ifrån om det är något som den inte är nöjd med. ”Jag tror att det är en nyckelfaktor till en 
god relation”. Carlsson visar på så sätt att hon har lyssnat på bostadssäljaren och har tagit till 
sig av deras synpunkter.  
  
Carlsson menar att det är viktigt att lyssna på säljaren och förstå hur de vill ha det för att få 
bostadssäljarna att känna sig delaktiga i säljprocessen. ”Samtidigt tycker jag också det är 
viktigt att tydligt förklara för bostadssäljaren hur jag ska göra för att uppnå deras önskemål 
med försäljningen. Därefter är det ju såklart ännu viktigare att jag håller vad jag har lovat, 
och att jag gärna gör det lilla extra för dem. Detta menar Carlsson innebär att vara tydlig i 
sin kommunikation med hur säljprocessen kommer att gå till så att säljaren kan känna sig 
trygg och delaktig.  
  
Vid första mötet diskuterar Carlsson och bostadssäljaren även fram vad som ska stå i 
bostadsbeskrivningen. Carlsson lyssnar då på hur bostadssäljaren beskriver fastigheten och 
försöker skriva beskrivningen så bostadssäljaren blir nöjd, men hon måste samtidigt göra en 
egen säljande text utav beskrivningen för att locka till sig köpare. ”Min uppgift är ju att 
försöka få fastigheten att låta så lockande som möjligt med skrivna ord, även om det inte 
alltid finns jättemånga fördelar med en bostad”. Carlsson menar att detta kan vara ett sätt att 
lugna bostadssäljare som är nervösa över att deras bostad inte ska lyckas bli såld. Carlsson 
menar då att hon genom en bra bostadsbeskrivning kan visa dem att det finns fördelar med 
deras objekt. Avslutningsvis i detta avsnitt (4.3) diskuterar vi bostadssbeskrivningar skrivna 
av Carlsson.  
  
Fastighetsmäklare Carlsson har tidigare gått en utbildning i hur texter bör skrivas, vilket hon 
menar att hon har användning av i sitt arbete. Utöver den utbildningen har hon även gått en 
utbildning i säljprogram som alla på byrån går igenom när byrån anställer en ny 
fastighetsmäklare.  
  
Carlsson förklarar att budgivningen sker automatiskt via sms, hon behöver alltså inte sitta och 
ta emot buden och sedan förmedla dessa vidare. ”Jag brukar ändå ringa upp bostadssäljaren 
och informera om läget om vi får in ett seriöst bud”. På så vis håller hon bostadssäljaren 
kontinuerligt uppdaterad med information. Carlsson anser att bostadssäljarna kan få ett ökat 
förtroende för henne då hon är noga med att hålla bostadssäljarna uppdaterade. Carlsson är 
även noga med att ringa runt till budgivare för att informera alla parter om hur det ligger till i 
säljprocessen. ”Jag tycker det är viktigt att alla parter som är inblandade i en köp- och 
säljprocess hela tiden hålls informerade om försäljningen”. Denna kommunikation sker 
oftast via telefon. ”Ibland tycker vissa av mina kunder till och med att jag hör av mig lite för 
mycket” säger Carlsson med ett skratt.   
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Carlsson menar att det är genom den muntliga kommunikationen under de personliga mötena 
som hon som fastighetsmäklare kan bygga upp ett förtroende gentemot bostadssäljarna. ”I 
dessa möten måste jag vara tydlig så att både jag och säljaren uppfattar saker som vi 
diskuterar på samma sätt”. Kommunikation kring objektet som ska säljas gör Carlsson gärna 
inledningsvis muntligt då hon menar att relationen gentemot bostadssäljaren byggs genom 
förtroende, och förtroendet skapas genom kommunikationen. ”Sen tycker jag ändå att den 
muntliga kommunikationen bör kompletteras med skriftlig då det finns viktigt information i 
dessa typer av försäljningar. Information som helt enkelt måste vara skriftlig men som det 
ändå är viktigt att vi diskuterar”. Carlsson gör detta för att bostadssäljarna ska bli nöjda. 
  
För att en försäljning ska anses som lyckad anser Carlsson att både köpare och säljare ska 
vara nöjda. Hon menar vidare att en försäljning är lyckad om säljaren säger att hen kan tänka 
sig att sälja genom henne igen. Det samma gäller köparen. Om köparen när hen ska sälja 
bostaden kontaktar henne och vill att hon ska sköta försäljningen åt dem. ”Sen är det såklart 
alltid viktigt och framför allt roligt när det kommer kunder som säger att mina gamla 
bostadssäljare har rekommenderat mig”. Bostadssäljare kan även se en försäljning som extra 
lyckad om det blir budgivning och priset blir högre än vad utgångspriset var. ”Sen blir jag 
alltid glad när bostadssäljare säger att de är nöjda med försäljningen på grund av mitt 
arbete. Det borde ju innebära att jag har tagit till mig av bostadssäljarnas önskemål och 
arbetat utifrån de jag har lovat”. Vilket Carlsson anser kan leda till en lyckad försäljning.  
  
Om bostadssäljaren däremot inte är nöjd med försäljningen kan det till exempel bero på att en 
köpare drar sig ur försäljningen i sista sekunden. ”Då får jag snabbt försöka ringa runt till 
tidigare intressenter som har varit på visningar och kanske till och med varit med i 
budgivningen”. Carlsson försöker också snabbt ordna en ny visning av bostaden för att på så 
vis locka till sig nya intressenter och få bostadssäljaren nöjd med sin försäljning.  
  
Under hela intervjun sitter fastighetsmäklare Carlsson lätt framåtböjd med kutad rygg. Hon 
tänker noga igenom sina svar och pratar tyst och lugnt. Samtidigt som hon känns försiktig 
och eftertänksam verkar hon vara en hjälpsam person som det går att lita på. Enligt oss var 
hon inte alls en typisk säljare vilket hon också bekräftade själv vid något tillfälle under 
intervjun.  
  
För att vidare kunna analysera den kommunikativa färdigheten, konsten att skriva, har vi 
studerat olika bostadsbeskrivningar av Carlsson på Hemnet. Nedan följer två av dessa 
bostadsbeskrivningar:   
  
”Med en ostörd baksida, i utkanten av området, njuter du av ditt lättskötta boende 
både från soligt trädäck och inglasad altan. Från vardagsrum och två av sovrummen har 
du fri utsikt mot grönskan! Både kök och badrum är renoverade och här ges goda 
förvaringsmöjligheter. Dessutom är garageplats inkluderat i avgiften. Området är otroligt 
barnvänligt, på den bilfria gården ligger en lekplats och det är nära både till skola och dagis. 
Varmt välkommen till omtyckta Pålsbo”!  
  
”Välkommen till Brf BoKlok Sofieberg fr. 2012! Känslan av nyskick finns bevarad i denna 
otroligt fina hörnlägenhet i markplan. Här bor du bekymmersfritt och kan ägna din tid åt lata 
dagar på det utbyggda soldäcket med sol från tidig förmiddag till kvällen. Lägenheten är 
extrautrustad utöver standard med snyggt garderobssystem med skjutdörrar i det stora 
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sovrummet, diskmaskin, torktumlare samt mikrovågsugn. Det ingår egen parkeringsplats och 
gott om förvaringsmöjligheter i klädkammare och förråd. Här är det lätt att trivas! Området är 
mycket lugnt och du bor nära både strövområdet i Vapnödalen och Halmstad centrum. Inom 
behagligt räckhåll finns busshållplats, vårdcentral, skola och dagis.  
  
  

4.4 Intervju    
- Fastighetsmäklare Davidsson  
  
Vi kommer till fastighetsmäklare Davidssons arbetsplats en solig måndagseftermiddag. Vi 
hälsar, presenterar oss och blir visade till ett konferensrum där vi håller intervjun. Redan 
innan vi börjar ställa våra frågor har vi fått svar på flera av dem genom småpratet innan 
intervjun. Davidsson är pratglad och energisk, och vi ser direkt säljaren i honom.   
  
För Davidsson har ett arbete inom byggbranschen alltid varit ett självklart val. Davidsson 
arbetade inledningsvis som byggnadsingenjör vilket han menar att han har nytta av i sitt 
arbete som fastighetsmäklare då han har byggtekniska kunskaper. “Jag tror att mina 
kunskaper om byggnationer kan bidra till att mina kunder ser mig som kunnig och att det kan 
leda till ett ökat förtroende hos dem”.  
  
Davidsson beskriver fastighetsmäklaryrket som fritt men samtidigt låst vilket innebär att han 
som fastighetsmäklare måste vara flexibel. Det förklarar han som att arbetet är fritt och han 
kan planera dagen själv utifrån sina samtal med kunderna. Däremot är han alltid kontaktbar 
vilket innebär att han aldrig är ledig och på så vis är han också låst. Detta menar Davidsson är 
både roligt och ansträngande. ”Jag försöker att alltid vara tillgänglig. Jag svarar på samtal, 
mail och sms så fort som möjligt oavsett om det är vardagskväll eller lördagsförmiddag”. 
Detta menar Davidsson är en viktig del av mäklaryrket för att visa att han är engagerad samt 
att kunderna ska känna sig trygga genom försäljningen.   
  
Davidsson menar att en av de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare är att hen är 
kunnig inom sitt område, något Davidsson menar att han är, bland annat med tanke på sin 
byggtekniska bakgrund och sin erfarenhet i den branschen. Han menar att denna kunnighet 
kan bidra till ett ökat förtroende hos bostadssäljarna. Han förklarar också att en 
bostadsförsäljning är en stor affär där bostadssäljarna har stor osäkerhet kring området och att 
hans jobb är att göra så att bostadssäljarna kan känna sig trygga genom försäljningsprocessen, 
genom att bidra med kunskap.   
  
Davidsson menar vidare att för att vara en bra säljare inom mäklaryrket bör mäklaren ha 
viljan att få köpare och säljare att förstå hur hus fungerar. ”Jag tycker det är viktigt att hjälpa 
både köpare och säljare att se möjligheter med bostaden. Samtidigt som jag måste försöka ge 
säljare så bra betalt som möjligt måste det ske till, för köpare, en så låg kostnad som möjlig”. 
Davidsson menar att det är detta som är svårighet med yrket och att det är detta som är att 
vara en opartisk mellanman, vilket en fastighetsmäklare bör vara.  
  
Davidsson är noga med att betona att han bryr sig om sina bostadssäljare och att han gärna 
ställer frågor om hur de vill att försäljningen ska gå till. ”Många gånger kan jag sitta och 
prata med en säljare i över två timmar och när jag går därifrån inser jag att vi inte pratat om 
någonting som har med försäljningen att göra” Han menar att det ibland kan vara minst lika 
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viktigt att sitta en stund och prata om allt annat utom försäljningen för att skapa ett förtroende 
för sina bostadssäljare och på så vis också visa att han bryr sig om dem. Davidsson lägger 
stor vikt vid det första mötet med en bostadssäljare. Han menar att det är här de skapar en 
relation med varandra och att förtroende är en bidragande faktor till att kunna skapa en 
relation.  
  
Davidsson lägger stor vikt vid det första mötet med bostadssäljaren då han menar att det är 
här de inleder en relation, i vilken förtroendet har en bidragande faktor. Davidsson försöker 
vara tydlig i sin kommunikation redan från början för att undvika missförstånd. ”Det är 
viktigt att göra ett bra intryck på bostadssäljaren för jag vet aldrig vad relationen kan leda 
till i framtiden”.  
  
Fastighetsmäklare Davidsson menar att när han skapat sig en uppfattning om sina 
bostadssäljare försöker han göra ett så bra jobb som möjligt utifrån deras önskemål, på så vis 
skapas ett förtroende i form av att han håller vad han lovar i säljprocessen, vilket han lägger 
stor vikt vid. Han betonar också vikten av att höra av sig och att alltid var tillgänglig och 
alert. ”När en säljare ringer måste jag direkt veta vem det är och kunna koppla denne till rätt 
försäljning. Davidsson menar dock att genom att ha all den rätta informationen när en 
bostadssäljare ringer skapar han ett förtroende gentemot bostadssäljarna. Han menar också att 
detta ger en trygghet hos bostadssäljarna genom att veta att han alltid är nåbar. Davidsson 
menar även att det är viktigt att hela tiden höra av sig till inblandade parter så att de hela 
tiden känner sig uppdaterade. Han förklarar vidare att för att skapa en trygghet hos 
bostadssäljarna är det viktigt att få dem att förstå att inga frågor är dumma även om han 
svarat på samma fråga flera gånger.  
  
Davidsson beskriver att efter många år i branschen har han slutat tänka efter på hur han 
bemöter en kund, allt går helt enkelt genom automatik. Han betonar dock att det är viktigt att 
kunna anpassa sitt beteende och sin kommunikation beroende på vem mottagaren är och att 
det är något han lärt sig med tiden. Han menar vidare att vissa bostadssäljare gärna vill sitta 
länge och prata och dricka kaffe. Davidsson lyssnar då på bostadssäljarna och visar på så vis 
intresse för andras välbefinnande, en kommunikation Davidsson beskriver som 
viktig. ”Bostadssäljarna måste få den tid med mig som de känner att de behöver oavsett om 
jag får agera psykolog eller prata om byggtekniska frågor. Detta tycker jag är oerhört 
viktigt”. Davidsson tänker även på hur han själv vill bli behandlad och försöker sedan 
behandla sina kunder på samma vis. ”Jag hade en gång en chef som sa att ett säljsamtal inte 
fick ta mer än 30 minuter, men det funkar inte, som sagt så måste bostadssäljaren få den tid 
som de behöver”. Davidsson menar att detta innebär att bostadssäljarna får en positiv 
uppfattning om honom och att det kan leda till ett långsiktigt förtroende vilket i sin tur kan 
leda till att bostadssäljarna kommer välja honom även nästa gång de ska sälja en bostad.  
  
Samtidigt menar Davidsson att de som fundera på att anlita honom inte ska känna sig 
tvingade till att göra det ”Jag tycker bara det är bra om säljarna även kontaktar andra 
fastighetsmäklare så att de kan göra sin bedömning och värdering av bostaden”. Davidsson 
menar att när bostadssäljarna sedan inser att han gjort samma bedömningar som andra 
fastighetsmäklare ökar det trovärdigheten för honom som i sin tur kan leda till att 
bostadssäljarna får ett långsiktigt förtroende för honom.  
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Davidsson berättar att han inte gått några speciella kurser inom kommunikation eller ledning 
av människor. Dock är det något han tror att han hade kunnat ha stor användning av i sitt 
yrke. Alla på byrån där han arbetar får gå en internutbildning när de börjar arbeta där, de får 
lära sig hur deras företag fungerar. De har även egna säljcoacher som kan hjälpa till att guida 
nya fastighetsmäklare för att de ska få en så lyckad karriär som möjligt.  
  
Davidsson anser en affär som lyckad då både köpare och säljare är nöjda med slutresultatet.  
”Är de inblandade parterna nöjda är jag också nöjd”, menar Davidsson. En nöjd 
bostadssäljare till Davidsson beskriver att Davidsson tog sig tid att lyssna på henne och att de 
hade roligt tillsammans både på ett privat och affärsmässigt plan. Bostadssäljaren beskriver 
vidare Davidsson som professionell och att han hade ett bra bemötande samtidigt som han 
höll vad han lovade med försäljningen. Den nöjda säljaren beskriver också att Davidsson var 
bra på att förmedla information mellan köpare och säljare vilket hon ser som en god 
egenskap.  
  
En misslyckad affär beskriver Davidsson som motsatsen. Alltså att någon av de inblandade 
parterna är missnöjda med affären. Davidsson menar att det kan bero på att affären tar lång 
tid och att priset ändras dramatiskt ”Detta kan dock snabbt vändas till en lyckad affär om allt 
till slut ändå går i lås och avslutas. Här spelar ju jag en stor roll då det är mitt jobb att göra 
mina kunder så nöjda som möjligt”. Davidsson beskriver dock skräckscenariot som att de 
inblandade parterna är så pass missnöjda att de behöver anlita advokater och att det blir ett 
rättsfall av affären, vilket dock Davidsson beskriver som ovanligt.  
  
Som vi beskriv inledningsvis ser vi direkt säljaren i Davidsson och detta är något som följer 
med genom hela intervjun. Vi sitter länge och pratar utan att vi egentligen behöver ställa våra 
frågor utan han pratar fritt om det vi är intresserade av. Davidsson gestikulerar när han pratar 
och är fylld av energi. Men samtidigt som Davidsson pratar på är han noga med att verkligen 
betona det han tycker är viktigt.  
  
För att vidare kunna analysera den kommunikativa färdigheten, konsten att skriva, även hos 
Davidsson har vi också här studerat olika bostadsbeskrivningar på Hemnet. Nedan följer två 
av dessa bostadsbeskrivningar:   
  
”Härligt lantlig tomt med nära till Haverdals GK och havet! En golfsving från Haverdals 
GK och med behagligt cykelavstånd ner till salta bad har vi nu nöjet att erbjuda en lantlig 
tomt för dig som hellre vill bygga nytt än renovera! 1 050 naturskönt belägna kvm med 
möjlighet att bygga såväl 1 plans- eller 1 1/2 plansvilla, positivt förhandsbesked från 
byggnadsnämnden finns gällande byggrätt om 200 kvm bostad samt 50 kvm garage”.  
  
”Stor tomt ev lämplig för avstyckning mellan Steninge och Steninge kyrkby! Här finns 
stor tomt för alla som drömmer om att kunna bygga hus med närhet till Steninge, skola, 
naturen & havet! PRIS ENLIGT ANBUD”!  
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4.5 Sammanställning och jämförelse av empiri 
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5. ANALYS  
___________________________________________________________________________  
 
I denna analys kopplar vi först och främst samman våra intervjuer med bostadssäljarna för 
att kunna koppla dessa med relevant teori. Vidare kopplar vi samman intervjuerna med 
fastighetsmäklarna och applicerar sedan relevant teori på dessa. Vi diskuterar 
kommunikativa färdigheter och förtroende i relationen mellan fastighetsmäklare och 
bostadssäljare genom säljprocessen.  
  
Säljprocessen sju steg utgör grunden för vår analysmodell. Moncrief & Marshall (2005) 
menar att det som ska genomsyra alla sju steg i säljprocessen är förtroende. Nedan 
presenteras därför dessa sju steg kopplade till förtroende och hur det kan skapas genom 
fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter.   
  
  

5.1 Bostadssäljare  
  
5.1.1 Steg ett - Prospektering  
Sökandet efter en fastighetsmäklare kan ske på olika vis. En del bostadssäljare väljer noga ut 
sin fastighetsmäklare. Andra blir slumpmässigt tilldelade en fastighetsmäklare utav en 
fastighetsbyrå. Tomas et al. (2009) menar att förtroende skapas genom information och 
föreställningar om den andra parten. Detta bör innebära att förtroendet i relationen mellan 
bostadssäljarna vi studerat och deras fastighetsmäklare skapades i olika faser utav 
säljprocessen.  
  
Moncrief & Marshall (2005) beskriver det första steget i säljprocessen som 
prospekteringsfasen. Moncrief & Marshall (2005) menar vidare att detta steg används av 
säljare för att söka nya kunder. Detta steg menar vi kan vändas åt två håll. Andersson valde 
att söka information om olika fastighetsmäklare och genomförde därför prospekteringsfasen 
som säljare där hon sökte upp fastighetsmäklaren som en kund. Bengtsson valde en 
fastighetsmäklarbyrå och blev därefter uppsökt av den fastighetsmäklare som skulle ha hand 
om försäljningen.  I Bengtssons fall skulle prospekteringsfasen därför kunna vändas till att 
fastighetsmäklaren var säljaren som sökte upp bostadssäljaren, vilken i detta fall är kunden.   
  
Då Tomas et al. (2009) som vi tidigare beskrivit menar att förtroendet skapas genom 
information om den andra parten, kan det vara möjligt att förtroendet mellan Andersson och 
hennes fastighetsmäklare skapades tidigare än förtroendet mellan Bengtsson och hennes 
fastighetsmäklare, då Bengtsson inte genomförde något sökande efter information om hennes 
fastighetsmäklare. Detta gjorde däremot Andersson grundligt.   
  
Precis som att all kommunikationen kan ske på olika vis kan kommunikationen i 
prospekteringssteget ske på olika vis. Tidigare studier inom kommunikation har visat på 
vilka medier eller kommunikationskanaler som är lämpade för särskilda 
kommunikationsändamål. Denna teori antar att konsumentens eller mottagarens behov, så 
som krav på information, kunskap och förståelse, kan uppfyllas genom olika 
kommunikationskanaler i varierande utsträckning. Anderssons första kontakt med 
fastighetsmäklaren skedde via telefon då hon kontaktade den fastighetsmäklare hon valt. 
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Bengtssons första kontakt skedde via mail då hon mailade en fastighetsbyrå med en 
intresseanmälan. Den första riktiga kontakten Bengtsson hade med fastighetsmäklaren 
skedde dock även den via telefon då hon blev kontaktad efter det att hon blivit tilldelad en 
fastighetsmäklare av fastighetsmäklarbyrån.  
  
5.1.2 Steg två - Förberedelser  
Moncrief & Marshall (2005) beskriver det andra steget i säljprocessen som förberedelser. I 
detta steg förbereder sig säljaren inför mötet med kunden. Dessa förberedelser presenters i 
analysen om fastighetsmäklare i avsnitt 5.2. Detta på grund av att förberedelserna är svåra att 
applicera på bostadssäljarna då de vi intervjuat inte gjorde några vidare förberedelser inför 
deras möte med fastighetsmäklaren. Därav beskriver vi istället detta steg vidare i avsnitt 5.2, 
då vi menar att fastighetsmäklare är säljaren och bostadssäljaren är kunden. Det vi kan säga 
om detta steg är att bostadssäljare Andersson sökte information om sin fastighetsmäklare som 
vi beskrivit i föregående steg, prospekteringen.  
  
5.1.3 Steg tre - Tillvägagångssätt  
Tillvägagångssättet är det tredje steget i säljprocessen. Detta steg innebär att säljaren jobbar 
för att etablera och bygga en relation med kunden (Moncrief & Marshall, 2005). I detta 
avsnitt tolkar vi säljaren som fastighetsmäklare och kunden som bostadssäljare.    
  
Campbell & Davis (2006) menar att det är av betydelse att ha en personlig relation och 
kontakt med kunden för att kunna lyckas under säljprocessen. Tidigare forskning visar också 
att relationer bygger på förtroende (Fisher, 2001; Geyskens et al., 1996; Kramer & Cooks, 
2004; Oakes, 1990). Både Andersson och Bengtsson beskriver att de fick en relation med 
sina fastighetsmäklare och att de blev kompisar på en professionell nivå. Andersson och 
Bengtsson menar att de byggde upp denna förtroendefulla relation med sina 
fastighetsmäklare genom deras kommunikation. Ingen av bostadssäljarna menar heller inte 
att denna relation bidrog till något negativt utan att relationen endast hade positiva effekter 
på säljprocessen. Bengtsson förklarar även att hon anser att deras relation ledde till att 
fastighetsmäklaren blev mer engagerad och mer villig att verkligen vilja sälja Bengtsson 
bostad.   
  
Tidigare forskning visar att kundrelationer är betydelsefulla komponenter vid säljprocesser. 
Flera tidigare studier visar även att denna relation är extra betydelsefull inom tjänstesektorn 
och vid personliga försäljningar (Bejou et al., 1998; Ostrom & Iacobucci, 1995; Karantinou 
& Hogg, 2001; Oakes, 1990). Då en bostadsförsäljning kan klassas som en personlig 
försäljning är alltså kundrelationen av betydande vikt vid bostadsförsäljningar. Både 
Andersson och Bengtsson menar att deras fastighetsmäklare hanterade deras relation på ett 
sätt som gjorde att de kände sig nöjda under säljprocessen.   
  
Sharma & Patterson (1999) beskriver att kommunikation är den mest kraftfulla faktorn i en 
relation. Enligt Pinto (2000) finns det fem nyckelfaktorer för att kunna skapa en relation, 
varav just kommunikation beskrivs som en av dem. Andersson menar att en av anledningarna 
som spelade roll för den relationen hon fick med fastighetsmäklaren var kommunikationen 
och sättet som hennes fastighetsmäklare kommunicerade på.  

Något som också diskuteras i detta steg är att säljaren måste förstå vad kunden har för 
förväntningar på försäljningen. Vidare beskriver McNerney (1994) de tre kommunikativa 
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färdigheterna, varav en är konsten att lyssna. Enligt Weger et al. (2010) är effektivt lyssnande 
en av de bästa men samtidigt mest kritiska förmågorna för att nå framgångsrik försäljning. 
Det kan därför vara nödvändigt för fastighetsmäklaren att både lyssna och ställa frågor för 
att få fram information av bostadssäljaren som kan ha betydelse för försäljningen. Erasmie &  
Pihlsgård (2000) menar att kunden alltid ska känna sig i centrum vid mötet med 
fastighetsmäklaren. Kunden ska få känslan av att fastighetsmäklaren lyssnar på dess 
önskemål och engagerar sig i affären. Det är därför viktigt att fastighetsmäklare och 
bostadssäljaren för en dialog där båda parter får säga sitt under säljprocessen.  

Andersson betonar flera gånger att hennes fastighetsmäklare lyssnade på hennes önskemål 
samt gav henne råd under säljprocessen. Andersson menar att hon på så vis fick ett förtroende 
för fastighetsmäklaren. Ett förtroende hon lägger vikt vid då detta var hennes första 
bostadsförsäljning. En bostadsförsäljning Andersson själv beskriver som “en stor affär som 
man vill ha koll på utan att behöva sköta själv”. Bengtsson lägger dock större vikt vid andra 
kommunikativa färdigheter, såsom konsten att tala och konsten att skriva.   
  
5.1.4 Steg fyra - Presentation  
Det fjärde steget i sjustegs-modellen om säljprocessen beskrivs av Moncrief & Marshall 
(2005) som presentationen. Detta steg går ut på att fastighetsmäklaren har definierat 
bostadssäljarens behov. Då säljaren anpassar sig efter kundens behov kan det leda till ett ökat 
förtroende och vidare även till att kundens önskemål uppfylls (Erasmie & Pihlsgård, 2000; 
Grönroos, 2008). Under första mötet men fastighetsmäklaren fick båda bostadssäljarna 
uppfattningen om att fastighetsmäklarna lyssnade på deras önskemål. Storbacka & Lehtinen 
(2000) beskriver att redan under första mötet med bostadssäljaren bör fastighetsmäklaren 
förklara	   	  	  	  vilken roll hen som fastighetsmäklare har samt vilka förväntningar som kan 
sättas på hen. Om inte fastighetsmäklaren gör det kan det leda till att bostadssäljaren blir 
missnöjd med försäljningen på grund av att hen fått fel uppfattning om det som 
fastighetsmäklaren sagt. Båda respondenterna menar dock att de redan från början fick en 
positiv bild utav sina fastighetsmäklare och dennes arbete samt att de fick en relation redan 
vid första mötet. Bostadssäljarna menar vidare att då fastighetsmäklarna visade intresse för 
dem och deras bostad fick de även ett förtroende för fastighetsmäklarna, vilket 
bostadssäljarna menar är viktigt vid en försäljning av deras bostad.  
  
5.1.5 Steg fem - Invändningar  
Det femte steget i säljprocessen handlar om invändningar. Dessa invändningar behöver inte 
tvunget vara något negativ utan kan bidra till att hitta bostadssäljarens verkliga behov då 
fastighetsmäklaren lyssnar på bostadssäljaren. En säljare kan även visa att säljaren lyssnar 
genom att ställa frågor (Moncrief & Marshall, 2005). Vi har tidigare, i steg tre, diskuterat 
vikten av att fastighetsmäklaren lyssnar på bostadssäljaren. I det avsnittet fokuserade vi på 
konsten att lyssna i förhållande till att kunna skapa en förtroendefull relation mellan parterna 
i säljprocessen. När vi talar om konsten att lyssna i detta steg menar vi konsten att lyssna på 
invändningar    
  
Echeverri & Edvardsson (2002) beskriver skillnaden mellan tjänster och produkter. Vid 
konsumtion av produkter vet konsumenten i förväg vad den kommer att få. Vid försäljning 
av en tjänst vet inte köparen vad den får förrän affären är avslutad. Vid våra intervjuer med 
bostadssäljare får vi dock reda på att både Andersson och Bengtsson är nöjda med sina 
fastighetsmäklares arbeten och ingen av dem har något att klaga på. Detta kan bero på att 
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båda bostadssäljarna fick sina fastigheter sålda relativt enkelt enligt oss. Andersson fick en 
höjning av sitt utgångspris med över 100 procent vilket, för henne som student, kan tänkas 
vara otroligt. Bengtsson sålde under helt andra förutsättningar. Bengtsson hade ingen 
tidspress för att sälja bostaden och hon kände inte heller en press på att få ut ett så högt pris 
som möjligt, även om det kan vara målet med en försäljning. Detta kanske inte var lika 
viktigt för henne med fast inkomst och ett färdigt hus att flytta in i som vi kan tänka oss det 
var för Andersson som hade höga studielån efter sina år som student. Vi menar därför att det 
kan vara tänkbart att Bengtsson blev nöjd bara genom att få sin bostad såld till ett rimligt pris. 
Utifrån detta menar vi att eftersom båda respondenterna fick ut vad de hade som mål med 
försäljningarna kan det vara möjligt att de redan har glömt det som de inte var nöjda med 
under försäljningen. På så vis kan deras svar ha blivit vinklade av deras lyckade slutresultat.   
  
Berry (1995) menar att kundens bristande kompetens inom ett visst område kan skapa 
svårigheter i säljprocessen vilket kan bidra till en osäkerhet kring försäljningen. McNerney 
(1994) menar att det därför kan vara fördelaktigt om en säljare låter kunden ställa frågor för 
att klargöra otydligheter. Andersson menar att hennes fastighetsmäklare behandlade denna 
osäkerhet på ett betryggande sätt. Andersson beskriver fastighetsmäklaren som proffsig och 
hjälpsam och fastighetsmäklaren svarade alltid på hennes frågor. Anderssons menar att då 
detta var hennes första bostadsförsäljning hade hon många ”tröga frågor”.   
  
Lika viktigt som det är för bostadssäljaren att göra invändningar under säljprocessen, lika 
viktigt kan det vara att bostadssäljaren hela tiden hålls uppdaterad av fastighetsmäklaren. På 
så vis kan det även uppstå nya invändningar. Erasmie & Pihlsgård (2000) beskriver att om 
fastighetsmäklaren och bostadssäljaren håller regelbunden kontakt kan det bidra till ett 
förtroende mellan parterna. Som tidigare nämnt fick både Andersson och Bengtsson 
förtroende för sina fastighetsmäklare. Detta fick de genom att hela tiden känna att 
fastighetsmäklarna var närvarande och anträffbara om de hade frågor och funderingar. 
Andersson ansåg att hennes fastighetsmäklare uppdaterade henne effektivt då hon kontaktade 
Andersson varje gång det kom fram något nytt i försäljningen. Exempelvis nya bud eller 
frågor från potentiella köpare. Detta är något som båda bostadssäljarna menar är viktigt för 
relationen med fastighetsmäklaren.  
  
5.1.6 Steg sex - Avslut  
Avslutet i bostadsförsäljningar kan tolkas som den tidpunkt då bostadsköparen ber om ordern. 
Här kommer alltså en ny part med i säljprocessen i form av bostadsköparen, en part vi inte 
tidigare inkluderat i denna studie. Vi menar alltså att det är bostadsköparen som ber om orden. 
Dock kan resterande del av det avslutande steget appliceras på de parter vi tidigare valt att 
studera, bostadssäljare och fastighetsmäklare. Då fokus enligt Moncrief & Marshall (2005) 
bör ligga på att skapa ett långsiktigt värde för bostadssäljaren genom de målen som har satts 
upp med fastighetsmäklaren. Andersson och Bengtsson kan ses har fått ett långsiktigt värde 
då målen som de satte upp med sina respektive fastighetsmäklare uppfylldes.   
  
5.1.7 Steg sju - Uppföljning  
Det sjunde och sista steget i säljprocessen enligt Moncrief & Marshall (2005) är 
uppföljningen och handlar om att fortsätta arbetet trots att affären är avslutad för att försäkra 
sig om vad kunden är nöjd samt missnöjd med. Efter försäljningen fortsatte Andersson hålla 
kontakten med sin fastighetsmäklare och hon beskriver att de efter försäljningen till och med 
har blivit vänner. Andersson fortsätter därför berömma sin fastighetsmäklare varje gång de 
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ses, men nu som vänner. Att denna bostadsförsäljning ledde till en fortsatt vänskap borde 
vara bevis på att det verkligen skapades ett förtroende mellan Andersson och hennes 
fastighetsmäklare, fastighetsmäklaren som numera är hennes vän.   
  
Moncrief & Marshall (2005) beskriver vidare att det är användbart att få feedback oavsett om 
den är positiv eller negativ. Bengtsson beskriver att hon efter bostadsförsäljningen fick ett 
standardiserat mail där hon fick ge feedback på bostadsförsäljningen. Bengtsson fick då 
frågor om vad hon tyckte var bra med försäljningen och vad hon tyckte var mindre bra, samt 
vad hon tyckte kunde förbättras.   
  
5.1.8 Avslutande analys - Bostadssäljare  
Avslutningsvis gällande alla sju steg menar Moncrief & Marshall (2005) att det som ska 
genomsyra hela säljprocessen är som vi tidigare nämnt förtroende. Kunder kommer vidare 
bedöma säljaren utifrån hur väl säljaren kommer att kunna bygga ett förtroende för kunden. 
Utifrån våra intervjuer verkar både Andersson och Bengtssons fastighetsmäklare lyckats 
skapa en förtroendefull relation och vidare verkar detta vara något som bostadssäljarna har 
uppskattat under säljprocessen. Båda respondenterna beskriver att deras förtroende bland 
annat skapades genom den kommunikation som bostadssäljaren och fastighetsmäklaren hade 
med varandra.   
  
Vi menar att vårt resultat utifrån bostadssäljarnas perspektiv kan anses som trovärdigt då 
bostadssäljarna ger i princip samma svar på våra frågor. Trots att bostäderna som våra 
bostadssäljare beskriver är olika. Den ena är en liten etta i en storstad och den andra en villa i 
en liten by. Vi menar att en annan skillnad i intervjuerna är att anledningarna till 
försäljningarna var olika. Trots detta svarar alltså Andersson och Bengtsson likvärdigt på 
våra frågor vilket vi menar talar för att vi kommit fram till ett trovärdigt resultat.   
  
När vi analyserar fastighetsmäklarnas kommunikativa färdigheter utifrån intervjuerna med 
Andersson och Bengtsson kommer vi fram till att alla färdigheter vi undersökt, konsten att 
tala, konsten att lyssna samt konsten att skriva, har betydelse för den förtroendeskapande 
processen under försäljningen. Andersson och Bengtsson är överens om att 
fastighetsmäklarens muntliga kommunikativa färdighet	   	  	  	  är viktig då det är 
kommunikationen som bidrar till att bygga upp ett förtroende gentemot säljaren. Andersson 
lägger stor vikt vid konsten att lyssna medan Bengtsson beskriver sin fastighetsmäklares 
kunskaper inom konsten att tala samt konsten att skriva.  
  
Anderssons åsikter kring hennes fastighetsmäklares färdigheter inom konsten att lyssna har 
diskuterats tidigare i denna analys. Bengtssons fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter 
har dock inte fått lika mycket utrymme då dessa färdigheter inte är något som direkt beskrivs 
i säljprocessen av Moncrief & Marshall (2005). Vi menar ändå att dessa färdigheter kan ha 
betydelse för förtroendet i säljprocessen.   
  
Enligt Sisko et al. (2014) är skriftlig kommunikation sällan det bästa sättet att förmedla ett 
budskap på men ändå betonar bostadssäljaren Bengtsson att hennes fastighetsmäklare gjorde 
ett jobb med den skriftliga bostadsbeskrivningen som hon uppfattade som fördelaktigt för 
hennes försäljning. Även Andersson nämner att hon fick förtroende för sin fastighetsmäklare 
bland annat på grund av bostadsbeskrivningen.   
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Den kommunikativa färdighet som det kanske först ägnas en tanke åt vid begreppet 
kommunikativa färdigheter är konsten att tala. Denna färdighet läggs det dock inte vidare vikt 
vid under intervjuerna. Bengtsson nämner dock vid något tillfälle att hon tycker att en 
fastighetsmäklare bör vara talför något som kan kopplas till konsten att tala. Andersson säger 
att hennes fastighetsmäklare talade lugnande till henne och svarade professionellt på hennes 
frågor, något som också kan tolkas som att fastighetsmäklaren hade färdigheten konsten att 
tala.   
  
  
5.2 Fastighetsmäklare  
  
Enligt Fastighetsmäklarlagens 8 paragraf (SFS 2011:666): ”Mäklaren ska ta tillvara både 
säljarens och köparens intresse.” Acharya et al (2010) menar att fastighetsmäklarens roll 
som mentor är påtagligt viktig och att mäklarens arbete är att guida köpare och säljare genom 
säljprocessen.   
  
5.2.1 Steg ett – Prospektering   
Det första steget i säljprocessen är prospektering. Enligt Moncrief & Marshall (2005) 
används det av säljare för att söka nya kunder. Enligt våra intervjuer med Carlsson och 
Davidsson söker inte de själva upp bostadssäljare utan det är bostadssäljarna som söker upp 
dem. Bostadssäljare söker antingen upp fastighetsmäklarna personligen på fastighetsbyrån 
via telefon eller mail, om bostadssäljarna har önskemål om att ha just dem som 
fastighetsmäklare. Annars lämnas en förfrågan om en värdering till fastighetsbyrån och då 
blir bostadssäljaren slumpmässigt tilldelad en fastighetsmäklare.   
  
5.2.2 Steg två – Förberedelse  
Det andra steget i säljprocessen beskrivs som förberedelser och det innebär enligt Moncrief & 
Marshall (2005) att säljaren undersöker kundernas behov, för att sedan kunna anpassa sig 
utifrån dessa under säljprocessen. Kamp (1999) menar att för att en fastighetsmäklare ska 
kunna kommunicera effektivt är det viktigt att hen förbereder sig väl. Utifrån intervjuerna 
kan vi utläsa att både Carlsson och Davidsson lägger vikt vid detta steg. Innan Carlsson och 
Davidsson åker ut till det första mötet med bostadssäljaren förbereder de sig genom att bland 
annat läsa på om tidigare försäljningar i det området som bostadssäljaren bor för att få en 
tydligare bild om pris och läge. De följer då andra steget i säljprocessen och efter 
förberedelserna åker de ut till bostadssäljaren för att ha det första mötet med bostadssäljaren. 
Det första steget är något som Davidsson lägger stor vikt vid då han menar att det är här de 
inleder en relation.   
  
5.2.3 Steg tre – Tillvägagångssätt  
Det tredje steget i säljprocessen är tillvägagångsättet. Enligt Moncrief & Marshall (2005) är 
det den taktik eller strategi som säljaren använder under mötet med kunden för att ge dem en 
bild av försäljningen. Både Carlsson och Davidsson betonar att en fastighetsmäklare bör vara 
en god lyssnare. De anser att det är viktigt att de som fastighetsmäklare är noga med att 
lyssna på sina bostadssäljare för att förstå behoven som bostadssäljarna har. McNerney 
(1994) menar att en avgörande faktor för framgång är just förmågan att kunna lyssna. Genom 
lyssnaförmågan kan människor förstå de verkliga behoven hos berörda parter samt hitta 
lösningar. Enligt Lind & Lisper (1999); Nilsson & Waldermarson (1993) är det viktigt att en 
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person följer upp lyssnandet genom att ställa frågor och kommentera det som personen har 
sagt. Carlsson och Davidsson betonar vikten av att lyssna på bostadssäljaren och sedan ställa 
frågor till dem för att säkerställa att de har uppfattat det som bostadssäljaren sa på rätt sätt. 
Davidsson påpekar även att det är viktigt att bostadssäljaren vågar ställa frågor till honom. 
Enligt Rosell (2006) ökar chansen till kommunikation genom att fastighetsmäklaren aktivt 
lyssnar på bostadssäljaren vilket i sin tur sedan leder till att bostadssäljaren lyssnar bättre på 
fastighetsmäklaren vid ett samtal. Rosell (2006) menar att det är viktigt att hålla 
kommunikationen levande genom att ställa frågor när något är oklart så att bostadssäljaren 
förstå att fastighetsmäklaren lyssnar på hen. Genom att lyssna på bostadssäljaren förstår 
fastighetsmäklaren bostadssäljarens behov och önskemål.  
  
Moncrief & Marshall (2005) menar vidare att detta tredje steg i säljprocessen innebär att ge 
kunden en bild av försäljningen. Detta behöver tvungen inte bara innebär att förklara hur 
försäljningen ska gå till utan kan även innebära att fastighetsmäklaren håller bostadssäljaren 
uppdaterade under säljprocessen för att en långsiktig relation. Enligt Erasmie & Pihlsgård 
(2000) är det viktigt att en fastighetsmäklare hela tiden uppdatera bostadssäljaren om hur det 
går i säljprocessen. Carlsson betonar även hon vikten av att uppdatera en säljare om hur det 
går i säljprocessen för att bostadssäljaren ska känna sig trygg under säljprocessens gång.    
  
Moncrief & Marshall (2005) beskriver vidare att det tredje steget i säljprocessen även innebär 
att säljaren ska skapa en relation och bygga en stadig grund med kunden. Davidsson lägger 
vikt vid det första mötet med en bostadssäljare. Han menar att här skapar de en relation med 
varandra. Även Carlsson tycker första mötet är viktigt. Då det är där som hon och 
bostadssäljaren inleder en relation mellan varandra. Både Carlsson och Davidsson förklarar 
att det första mötet med bostadssäljaren sker ansikte mot ansikte. Davidsson menar att det är 
under det första mötet som han har sin chans till att skapa ett förtroende hos bostadssäljarna 
och att förtroendet sedan är en bidragande faktor till att kunna skapa en relation med varandra. 
Vid det första mötet med bostadssäljaren låter Carlsson bostadsäljaren stå i centrum genom 
att låta bostadssäljaren prata och hon som fastighetsmäklare mest sitter tyst och lyssnar på 
bostadssäljaren för att få reda på så mycket information som möjligt. På så vis menar hon att 
hon bygger upp en stadig grund med bostadssäljaren då hon söker efter bostadssäljarens 
behov genom att lyssna på dem. På så vis följer Carlsson det tredje steget i säljprocessen 
enligt Moncrief & Marshall (2005).   
  
Det tredje steget i säljprocessen handlar om att fastighetsmäklaren bör arbeta för att etablera 
och bygga en stadig grund med bostadssäljaren. Vi ser detta som att fastighetsmäklaren 
arbetar för att skapa ett långvarigt förtroende hos bostadssäljaren som ska hålla under hela 
säljprocessen.   
  
Det tredje steget handlar om att utveckla en långsiktig relation mellan parterna (Moncrief & 
Marshall, 2005). Sharma & Patterson (1999) beskriver att kommunikation är den mest 
kraftfulla faktorn i en relation. Pinto (2000) beskriver fem nycklar som kan användas för att 
skapa en relation, där den femte nyckeln är kommunikation. Alltså kan kommunikation 
användas för att skapa en relation mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare. 
Kommunikation handlar enligt (Nationalencyklopedin AB, 2015; Tonnquist, 2014; 
Luhrmann, 1992) om att överföra information i en tvåvägsprocess. Tidigare forskning 
beskriver också vikten av att genomföra personliga möten, ansikte mot ansikte, för att kunna 
skapa ett förtroende (Kamp, 1999; Blomqvist & Haeger, 2004; Wheelwright, 1992). 
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Kommunikationen kan vidare även innebära ett ökat medvetande hos fastighetsmäklaren 
gällande bostadssäljarens behov och värderingar som på sikt även kan leda till ökat 
förtroende.   
  
5.2.4 Steg fyra – Presentation  
Det fjärde steget i säljprocessen är presentation. Enligt Moncrief & Marshall (2005) handlar 
detta steg om att säljaren ska kunna anpassa sig och vara flexibel i sitt arbete då det rådet 
konkurrens på marknader. Enligt vår tolkning av Moncrief & Marshall (2005) bör 
fastighetsmäklaren vara en flexibel person som kan anpassa sig utifrån bostadssäljarens 
önskemål då konkurrensen på bostadsmarknaden är hård och det är enkelt för bostadssäljaren 
att hitta en ny fastighetsmäklare som är villig att genomföra försäljningen utifrån 
bostadssäljarens önskemål.   
 
Både Carlsson och Davidsson beskriver att det måste vara flexibla gentemot bostadssäljarna 
gällande deras önskemål för att de ska bli så nöjda som möjligt. Denna flexibilitet kan också 
innebära att fastighetsmäklaren är flexibel i sin kommunikation. Juhlin (2005) menar att en 
fastighetsmäklare måste anpassa språket efter mottagaren så att informationen når 
bostadssäljaren på rätt sätt. Även Carlsson beskriver att en fastighetsmäklare bör anpassa sin 
kommunikation efter vem bostadssäljaren är. Ibland har bostadssäljarna intresse av att veta 
allt som rör bostadsförsäljningen och då får fastighetsmäklarna anpassa sin kommunikation 
efter det. Carlsson beskriver vidare att hon ibland måste agera psykolog och tala lugnande 
med bostadssäljaren då de ibland kan bli känslosamma vid en försäljning och Davidsson 
beskriver att det ibland kan vara minst lika viktigt att dricka kaffe och prata om sådant som 
inte har med försäljningen att göra. På så vis får fastighetsmäklarna även ta på sig rollen som 
psykolog. Fastighetsmäklarna har då, enligt det fjärde steget i säljprocessen av Moncrief & 
Marshall (2005) anpassat sig efter bostadssäljaren. För att kunna göra detta menar Carlsson 
att det är det viktigt att kunna känna av situationer och personer för att på så sätt anpassa 
kommunikationen efter personen.   
  
Flexibiliteten hos fastighetsmäklare kan vidare även kopplas till den flexibilitet vi definierat 
genom att fastighetsmäklarna bör vara tillgängliga. Här finner vi en skillnad mellan de båda 
fastighetsmäklarna. Carlsson stänger av telefon och mail när hon är ledig medan Davidsson 
enligt oss är mer flexibel gällande detta då han är en fastighetsmäklare som alltid är i arbete. 
Detta kan leda till att han får ett ökat förtroende och att han skapar en trygghet hos 
bostadssäljarna då de vet att Davidsson alltid är tillgänglig. Davidsson menar även att han 
måste vara påläst om alla försäljningar han arbetar med, om det skulle ringa någon då han är 
ledig. Han måste då veta vilken fastighet kunden kontaktar honom om för att på så sätt få 
kunden att känna sig unik. Enligt Rosell (2006) bör en fastighetsmäklare arbeta för att få 
varje kund att känna sig unik under säljprocessen.   
  
Detta fjärde steg tolkas vidare som att fastighetsmäklaren ska presentera sin uppfattning av 
bostadssäljarens önskemål. Sternhufud (1998) menar att det är viktigt att fastighetsmäklaren 
är tydlig i sin kommunikation för att bostadssäljaren ska känna sig trygg. Även Pipas (2010) 
beskriver att det är viktigt med tydlighet i kommunikationen för att underlätta för mottagaren. 
Carlsson menar att hon inledningsvis låter bostadssäljare förklara vad de förväntar sig av 
försäljningen vilket hon tar till sig genom att lyssna på dem. Hon menar sedan att det som är 
ännu viktigare är att hon tydligt förklarar för bostadssäljarna hur hon ska arbeta för att uppnå 
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deras förväntningar med försäljningen, på så vis arbetar hon även med det fjärde steget i 
säljprocessen.  
  
5.2.5 Steg fem – Invändningar  
Det femte steget i säljprocessen innebär att köparen förklarar sina invändningar. Enligt 
Moncrief & Marshall (2005) är det bästa sättet att reducera invändningar genom att lyssna på 
kunden och ställa frågor för att förstå deras behov. Vår tolkning av det femte steget är att 
fastighetsmäklaren ska lyssna på bostadssäljarens frågor och även ställa frågor till 
bostadssäljaren för att säkerställa hur de uppfattat bostadssäljarnas behov.  
  
Både Carlsson och Davidsson samt Whitener et al. (1998) beskriver vikten av att lyssna på 
bostadssäljarna då en stor del av det förtroendeskapande beteendet är uppvisandet av intresse 
i andras välbefinnande. Carlsson och Davidsson menar att de visar intresse för sina 
bostadssäljare genom att lyssna och småprata med sina bostadssäljare. En av Davidssons 
bostadssäljare beskriver att hon kände att hon fick ett förtroende för honom då han tog sig 
tiden att sitta ner och prata med henne samt han lyssnade henne. Davidsson menar att han på 
så vis får en förståelse för sina bostadssäljare.   
  
Moncrief & Marshall (2005) beskriver vidare att invändningarna inte tvunget måste vara 
något negativt utan att de kan innebära att fastighetsmäklaren förstår kundens verkliga behov. 
Enligt Grönroos (2008) är det viktigt att fastighetsmäklaren och bostadssäljaren 
kommunicerar med varandra för att få en öka förståelsen för varandra. Enligt McNerney 
(1994) kan människor genom konsten att lyssna förstå de verkliga behoven hos berörda 
parter och hitta lösningar på olika problem. Carlsson och Davidsson arbetar med att engagera 
bostadssäljarna i dialogen genom att ställa frågor till dem och lyssna på det som de som 
bostadssäljare har att säga. Carlsson och Davidsson anser att det är viktigt att de som 
fastighetsmäklare svarar på bostadssäljarnas frågor för att förstå deras behov. På så vis följer 
de det femte steget i säljprocessen när de tar till sig utav kundens invändningar.  
  
Hur mycket tillit en person känner till en annan påverkar den förtroendeskapande processen 
(Parra et al., 2011). Carlsson menar att det är viktigt att bostadssäljarna litar på henne och 
vågar säga till om det är något som de inte är nöjda med vilket hon vidare menar kräver ett 
förtroende.   
  
5.2.6 Steg sex – Avslut  
Säljprocessen sjätte steg är avslutet. Detta steg har som huvudsakligt syfte att skapa ett 
långsiktigt värde för kunden (Moncrief & Marshall, 2005). Davidsson menar att då han bidrar 
med kunskap till bostadssäljarna skapar han ett långsiktigt värde hos bostadssäljaren. Denna 
kunskap kan bostadssäljaren ha användning av i framtiden och på så vis får kunskapen 
Davidsson bidrar med ett långsiktigt värde. På så vis hoppas Davidsson att han skapat en 
långsiktig relation med en bostadsäljare. Detta förtroende fick även vi för Davidsson under 
intervjun med honom då han var självsäker i sin kommunikation vilket gjorde att vi tog till 
oss av det han sa.   
  
Avslutet handlar också om att säljaren ska be om ordern (Moncrief & Marshall, 2005). I detta 
fall tolkas säljaren som bostadsköparen, en part vi inte valt att undersöka i denna studie. 
Dock kan detta steg även innebära att bostadsköparen inte ber om orden och då kommer vi 
tillbaka till de parterna vi studerar, fastighetsmäklare och bostadssäljaren. Om en köpare drar 
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sig ur en bostadsaffär kan det leda till att bostadssäljaren blir missnöjd med 
fastighetsmäklarens arbete. Carlsson beskriver att om detta händer försöker hon så snabbt 
som möjligt hitta andra köpare genom att ringa upp personer som har varit på visningar, samt 
ordna en ny visning så fort som möjligt. Carlsson försöker då att rätta till avslutet i 
säljprocessen det genom att hitta en ny spekulant till fastigheten.   
  
5.2.7 Steg sju – Uppföljning  
Det sjunde och sista steget i säljprocessen är uppföljning. Detta steg handlar om att säljaren 
försäkrar sig om kundens uppfattning om säljprocessen (Moncrief & Marshall, 2005). Hart & 
Johnsson (1999) menar att det är viktigt för företag att skapa långsiktiga och förtroendefulla 
relationer. Davidsson anser att relationen som byggs upp mellan honom och bostadssäljaren 
är viktig då bostadssäljaren i sin tur kan rekommendera honom till andra i sin 
bekantskapskrets om bostadssäljaren är nöjd med Davidssons arbete. På så vis kan en 
långsiktig relation skapas med ett långsiktigt förtroende.  Carlsson och Davidsson anser även 
att det är viktigt att de håller vad de lovar och samtidigt gör det lilla extra för bostadssäljaren 
för att bostadssäljaren ska känna att de verkligen kan lita på dem som fastighetsmäklare och 
för att de ska vara nöjda med deras arbete under säljprocessen.   
 
5.2.8 Avslutande analys - Fastighetsmäklare  
Moncrief & Marshall (2005) menar att det som ska genomsyra alla sju steg i säljprocessen är 
förtroende. Detta på grund av att kunder kommer bedöma säljaren utifrån hur väl säljaren 
kommer att kunna bygga ett förtroende för kunden. Förtroende anses av olika författare vara 
en avgörande faktor för en fungerande relation (Bejou et al., 1998; Fisher, 2001). Förtroendet 
i relationer är vidare speciellt viktigt vid personliga försäljningar och försäljningar som rör 
stor pengasummor samt vid affärer som görs sällan (Echeverri & Edvardsson, 2002; Oakes, 
1990). En bostadsförsäljning kan tolkas som en personlig försäljning. Den rör stora 
pengarsummor och den görs inte heller speciellt ofta. Alltså innebär detta att vid 
bostadsförsäljningar kan förtroende vara helt avgörande. Både Carlsson och Davidsson anser 
att förtroendet i relationen mellan dem och en bostadssäljare är extra viktigt då en 
bostadsaffär är en stor affär som görs sällan. De menar vidare att affärer som rör stora pengar 
summor är beroende av förtroende mellan parterna i detta fall mellan bostadssäljarna och 
dem som fastighetsmäklare. Detta förtroende kan dock skapas på olika vis beroende på vem 
fastighetsmäklaren är.  
  
Under våra intervjuer med fastighetsmäklarna fick vi uppfattningen om att de var påtagligt 
olika som personer. Vi har tidigare beskrivit Carlsson som nästan försynt och dessutom 
försiktig och eftertänksam. Davidsson är däremot Carlssons motsats. Han för hela intervjun, 
trots att det kanske egentligen är vårt arbete. Vi uppfattar både honom som kunnig, energisk 
och engagerad. Trots att Carlsson inte gjorde något starkt intryck på oss under intervjun kan 
vi i efterhand säga att även hon har de egenskaper som alla respondenter beskriver som 
viktiga hos en fastighetsmäklare. Hon betonar vikten i att höra av sig, vilket vi menar tyder 
på att hon är engagerad. När vi håller intervjun framstår hon också som hjälpsam då hon 
svarar noggrant på våra frågor, för att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. 
Däremot menade vi inledningsvis att när det handlade om kommunikativa färdigheter var 
Davidsson helt klart den som stack ut genom hans sätt att vara.   
  
Både Carlsson och Davidsson betonar även vikten av att fastighetsmäklaren bör lyssna på 
bostadssäljaren. Av våra respondenters svar drar vi slutsatsen att denna kommunikativa 
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färdighet är den viktigaste för möjligheten att kunna skapa trygghet och bygga upp ett 
förtroende i relationen mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare. Detta är en 
kommunikativ färdighet som vi inledningsvis inte lade så stor vikt vid, då vi inte tänkte på 
konsten att lyssna som just en kommunikativ färdighet. Genom arbetets gång har vi dock 
insett vikten av detta för möjligheten att fylla vår kunskapslucka.   
  
Denna reflektion av oss får oss att tänka på att Davidsson kanske ändå inte är den som 
sticker ut när det gäller den kommunikativa förmågan. Vi menar nu att förmåga att kunna 
lyssna kan	   vara den viktigaste kommunikativa färdigheten i denna process. När vi tänker 
tillbaka på intervjuerna fick Davidsson upprepade gånger ställa frågan ”vad var nu frågan ni 
ställde egentligen?”. Konsten att tala har han utan tvekan, men han talade så mycket att han 
ibland glömde bort att lyssna. Kamp (1999) menar att vi måste ägna mer uppmärksamhet åt 
att säkerställa och tydliggöra kommunikationen. Detta har vi tidigare tolkat som att en 
fastighetsmäklare bör vara tydlig i sina muntliga förklaringar och beskrivningar i samtalen 
med bostadssäljarna, alltså konsten att tala. Nu kan vi dock se att detta också kan innebära att 
fastighetsmäklaren bör vara tydlig när hen lyssnar, det vill säga en annan kommunikativ 
färdighet, nämligen konsten att lyssna. Carlsson var under hela intervjun koncentrerad och 
eftertänksam och lade stor vikt vid att svara på våra frågor utifrån vad frågan faktiskt var, 
vilket vi menar visar på hennes kommunikativa färdigheter när det gäller konsten att lyssna.   
  
Gällande den tredje kommunikativa färdigheten, konsten att skriva, har vi studerat 
bostadsbeskrivningar av respektive fastighetsmäklare på Hemnet. När vi analyserat 
fastighetsmäklarnas bostadsbeskrivningar kan vi se att Carlsson gör sina beskrivningar 
målande och beskrivande. Vi får uppfattningen av att vi får en tydligare bild av Carlssons 
bostadsbeskrivningar än vad vi får av Davidssons som vi inte anser är lika beskrivande. Detta 
menar vi kan bero på att Carlsson, tillskillnad från Davidsson, har gått en skrivkurs. På så vis 
finns möjligheten att hon har lättare för att uttrycka sig i text, vilket kan bidra till att hon kan 
skapa ett större förtroende hos bostadssäljarna än vad Davidsson kan göra genom sina 
bostadsbeskrivningar.  
  
  

5.3 Sammanfattande analys  
  
Utifrån vår empiriska datainsamling har vi insett att våra respondenter har relativt lika åsikter 
kring de frågor vi ställt till dem, vilket vi menar visar på ett trovärdigt resultat. De fyra 
respondenterna, både bostadssäljare och fastighetsmäklare, har i princip samma uppfattning 
om hur en fastighetsmäklare bör vara och vilka egenskaper som är de viktigaste. De menar att 
en bra fastighetsmäklare bör vara engagerad, energisk, kunnig och hjälpsam, tillmötesgående, 
förstående samt att fastighetsmäklaren bör ha den kommunikativa färdigheten konsten att 
lyssna.  
  
Alla respondenter vi intervjuat betonar som sagt vikten av att fastighetsmäklaren bör lyssna 
på bostadssäljaren. Av våra respondenters svar drar vi slutsatsen att denna kommunikativa 
färdighet är den viktigaste för möjligheten att kunna bygga upp ett förtroende i relationen 
mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare. Detta är en kommunikativ färdighet som vi 
inledningsvis inte lade stor vikt vid, då vi inte tänkte på konsten att lyssna som en 
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kommunikativ färdighet. Genom arbetets gång har vi dock insett vikten av detta för 
möjligheten att fylla vår kunskapslucka.  
  
Avslutningsvis menar vi att fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter har märkbart stor 
betydelse för att kunna skapa ett förtroende gentemot bostadssäljaren. Ett förtroende som 
bostadssäljare värdesätter.  
 
 
5.4 Utvecklat ramverk 
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6. SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER  
___________________________________________________________________________  
 
I detta avslutande kapitel beskriver vi vad vi med denna uppsats kan bidra med. Vi förklarar 
det teoretiska bidraget, det empiriska bidraget samt det praktiska bidraget. Vidare beskriver 
vi studiens begränsningar samt förslag till framtida forskningsområden.   
  
  

6.1 Teoretiskt bidrag  
  
Vi har inledningsvis i detta arbete identifierat vår kunskapslucka genom att finna att det 
saknas forskning kring fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter samt betydelsen av 
denna för möjligheten att skapa ett förtroende gentemot bostadssäljare. Denna lucka menar vi 
att vi fyllt genom analysen av vår empiriska data. Vi har med hjälp av empiriska data samt 
relevant sekundärdata analyserat våra respondenters svar och hittat ett samband mellan de 
kommunikativa färdigheterna hos fastighetsmäklarna och förtroendet hos bostadssäljare.  
  
Detta samband grundar vi på vikten alla våra respondenter lagt vid både kommunikativa 
färdigheter och förtroende i denna säljprocess. Vi har sedan applicerat dessa reflektioner på 
tidigare insamlat material och dragit slutsatsen att fastighetsmäklarens kommunikativa 
färdigheter har betydelse för bostadssäljarens förtroende för fastighetsmäklaren under 
säljprocessen  
  
  

6.2 Empiriskt bidrag  
  
För att kunna genomföra denna studie har vi intervjuat fyra stycken respondenter. Två 
bostadssäljare och två fastighetsmäklare. Genom dessa intervjuer har vi samlat in primärdata 
om fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter och dess betydelse för bostadssäljarens 
förtroende under säljprocessen.   
  
  

6.3 Praktiskt bidrag  
  
Denna studie har fokuserat på att undersöka fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter. 
Utifrån de reflektioner vi gjort och det insamlade och analyserade materialet menar vi att 
fastighetsmäklare kan ha nytta av denna information för att på så vis kunna utveckla och 
förbättra sin egen kommunikativa färdighet. Denna studie bevisar också att 
fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter värdesätts av bostadssäljare. Detta kan vara 
information som fastighetsmäklare bör vara intresserade av då de genom denna information 
kan förbättra sina kommunikativa färdigheter.  
  
Vår analysmodell har säljprocessen som utgångspunkt. Denna analysmodell kan användas för 
att få en förståelse för betydelsen av de kommunikativa färdigheterna och förtroendet under 
säljprocessen. Denna säljprocess kan vidare även appliceras på andra yrken även om den i 
huvudsak syftar till fastighetsmäklare.    



 54 

6.4 Studiens begränsningar  
  
Utgångspunkten i denna uppsats är säljprocessen beskriven av Moncrief & Marshall (2005). 
Denna studie hade kunnat få ett annat resultat om vi istället valt att utgå från säljprocessen 
beskriven av andra författare. Vi har dock ändå valt att använda oss av denna beskrivning då 
Moncrief & Marshalls studie grundar sig i att de inte upplevt några större förändringar i 
denna säljprocess sedan 20-talet. Vi menar därför att dessa teorier har hållit länge och på så 
vid anser vi även att denna studie kan ha ett långsiktigt värde.   
  
Övrig teori kring kommunikativa färdigheter och förtroende har samlats in av olika författare 
och vi menar därför att vi fått fler infallsvinklar än om vi hade använt oss av studier från ett 
färre antal författare.  
  
En av studiens begränsningar kan vara vårt val av intervjufrågor. Vi menar dock att vi fyllt 
vår kunskapslucka vilket tyder på att våra intervjufrågor var relevanta för vår frågeställning. 
Våra intervjufrågor hade kunnat förbättras samt utökas för att få fram ännu mer uttömmande 
svar. Vi fick också göra en kompletterande intervju med bostadssäljarna vilket tyder på att vi 
missat frågor vid den första intervjun. Vi gjorde även inledningsvis valet att inte spela in våra 
intervjuer utan använde oss endast utav anteckningar. Vi står dock fast vi våra val som vi 
argumenterat för i metodavsnittet gällande inspelningar av intervjuerna.    
  
  

6.5 Framtida forskning  
 
Under denna uppsatsprocess har vi fått göra vissa val för att avgränsa vår studie. Vi har 
genom tidigare forskning först och främst kommit fram till att det finns andra faktorer än den 
kommunikativa färdighet som kan påverka förtroendet hos den andra inblandade parten. När 
vi vänder på detta resonemang kan vi även konstatera att de kommunikativa färdigheterna 
kan bidra till fler effekter än ett starkt förtroende mellan parterna i säljprocessen. Vi menar 
också att denna studie går att utveckla genom att undersöka förtroendets betydelse för 
bostadsköpare med samma kommunikativa perspektiv från fastighetsmäklarens sida som vi 
haft då vi undersökt bostadssäljarnas förtroende.  
  
En återkommande egenskap som respondenterna lägger vikt vid i intervjuerna då vi ställer 
frågor kring fastighetsmäklares viktigaste egenskaper är engagemang. Detta är en aspekt vi 
haft tankar på att undersöka men som vi valt att inte gå vidare med i denna uppsats då vi som 
tidigare nämnt valt att fokusera på kommunikativa färdigheter och förtroende. Detta menar vi 
kan vara en idé till fortsatt forskning inom ämnet.  
  
Vi har i vår studie inte stött på några större skillnader i vår empiriska data. Vi menar dock att 
dessa skillnader hade kunnat vara intressanta att undersöka. Vi kunde försökt utöka vår studie 
till att intervjua fler respondenter. Vi hade då också kunnat intervjua olika fastighetsmäklare 
som möjligt istället för så lika respondenter som vi undersökt i denna studie. På så vis hade 
studien kunnat visa på meningsskiljaktigheter och fler perspektiv istället för att fokusera på 
de betydande likheterna mellan respondenternas svar, vilket vi gjort i denna studie.  
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BILAGA 1  
Intervju ett med bostadssäljare  
  
1. Berätta kort om fastigheten du sålde?  
  
Säljprocessen  
  
2. Vad påverkade ditt val av fastighetsmäklare?  
  
3. Vad anser du vara fastighetsmäklares viktigaste egenskap? Varför?  
  
4. Är du nöjd med din fastighetsmäklares arbete? Varför/ Varför inte?  
  
5. Vad tyckte du var extra bra med din fastighetsmäklare? Varför?  
  
6. Vad tyckte du var mindre bra med din fastighetsmäklare?  
Varför?  
  
7. Beskriv den relation du och fastighetsmäklaren hade under säljprocessens 

gång.   
  
8. Tror du att din relation med fastighetsmäklaren påverkade säljprocessen? 

I så fall, hur påverkade det?  
  
Kommunikativa färdigheter  
  
9. Hur kommunicerade din mäklare med dig?  
  
10. Vad anser du om betydelsen av fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter?  
  
11. Vad anser du om din fastighetsmäklares kommunikativa färdighet?  
  
12. Vilken typ av kommunikativ färdighet anser du vara mest betydelse full vid en 

bostadsförsäljning?  
  
13. I vilken del av säljprocessen är de kommunikativa färdigheterna som viktigast? Varför 

just då?  
  
Förtroende  
  
14. Hur skapades förtroende mellan dig och fastighetsmäklare?  
  
15. Tycker du det är viktigt att ha förtroende för mäklaren under säljprocessen? I så 

fall, varför är det viktigt?  
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BILAGA 2  
Intervju ett med fastighetsmäklare  
  
1. Berätta lite om dig själv  
  
2. Berätta varför du blev mäklare.  
  
Säljprocessen  
  
3. Beskriv hur du uppfattar ditt yrke.  
  
4. Vad anser du vara den viktigaste egenskapen hos en mäklare?  
  
5. Beskriv en vanlig dag som mäklare.  
  
6. Beskriv en försäljning du upplever som lyckad.  
- Varför lyckad?  
- Vad gjorde du bra?  
 
7. Beskriv en försäljning du upplever som misslyckad.  
- Varför misslyckad?  
- Vad gjorde du mindre bra?   
 
8. Vad värdesätter du mest vid en försäljning?  
  
Kommunikativa färdigheter  
  
9. Hur ser din kommunikation gentemot säljaren ut?  
- Hur blir du kontaktad  
- Hur sker vidare kontakt  
  
10. Beskriv hur du bemöter er säljare.  
- Reflekterar du över din kommunikation vid detta möte?  
  
11. Har ni regleringar eller normer inom företaget som bestämmer hur ni ska bemöta säljare? 

- Påverkar detta er relation?  
  
12. Har du gått kurser inom kommunikation - Inom tala, skriva, lyssna?  
  
13. Hur tror du säljare upplever denna kommunikation?  
  
Förtroende  
  
14. Hur gör du för att säljare ska få förtroende för dig?  
  
15. Anser du detta förtroende vara viktigt?  
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BILAGA 3  
Intervju två med bostadssäljare  
  
Till både Andersson & Bengtsson: Gjordes det någon uppföljning efter försäljningen? Fick 
du möjlighet att lämna feedback på säljprocessen och fastighetsmäklarens arbete?  
  
Till Bengtsson: Du sa vid din inledande intervju att din fastighetsmäklare var jätteduktig. 
Skulle du kunna precisera vad det var hon var så duktig på?  
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BILAGA 4  
Mejl till respondenter  
  
Hej ”Namn”  
  
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som nu läster tredje året på bygg- och 
fastighetsekonomprogrammet. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där vi studerar 
fastighetsmäklares kommunikation. Nu söker vi respondenter, därför hör vi av oss till dig.  
  
Vi heter Caroline Svensson och Johanna Blixt, och är 23 respektive 22 år gamla. Vi har under 
våra år på Högskolan i Halmstad kontinuerligt kommit i kontakt med begreppet 
kommunikation och dess betydelse. Samtidigt är vi båda intresserade av 
fastighetsmäklaryrket och det var för oss därför ett självklart val att skriva vår 
kandidatuppsats kring detta ämne.  
  
Vi hör av oss till just dig då vi söker respondenter till vår studie som är erfarna 
fastighetsmäklare. Vi läste på er företagshemsida att du arbetat som fastighetsmäklare sedan 
XXXX och vi tycker därför du hade passat in bra i vår studie.  
  
Om du vill medverka i vår studie och hjälpa oss i vårt arbete kommer vi (om det är möjligt) 
vilja göra en inledande observation under ett samtal mellan dig och en bostadssäljare, men 
framför allt en djupare intervju om ditt arbete. Vi beräknar att denna intervju kommer ta cirka 
1,5 timmar. Möjligtvis kommer vi vilja göra en kort kompletterade intervju, men denna kan 
ske via telefon om så önskas. Vi skulle i så fall önska göra den inledande intervjun någon 
gång efter påsk, om det är möjligt.  
  
Om du är intresserad får du gärna höra av dig till oss, antingen via mejl eller telefon, så 
berättar vi mer.  
  
Tack på förhand!  
Caroline Svensson, mail:XXXX, tel; XXXX-XXXXXX  
Johanna Blixt, mail:XXXX, tel; XXXX-XXXXXX 
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