
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtroende för fastighetsmäklare 

En studie om hur konsumenters förtroende för säljare påverkas av 
säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad 

del av dessa 

Isabell Morin 940531 
Emma Sollert 950902 

2017 

Examensarbete, kandidat, 15 hp 
Företagsekonomi C 

Fastighetsmäklarprogrammet 
Examensarbete i företagsekonomi C 

 
Handledare: Jonas Kågström 
Examinator: Lars-Johan Åge 



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

 

Sammanfattning 
Titel: Förtroende för fastighetsmäklare - En studie om hur konsumenters förtroende för säljare 

påverkas av säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad del av dessa. 

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Isabell Morin och Emma Sollert 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: Maj 2017 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur konsumenters förtroende för säljare 

påverkas av säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad del av dessa. 

 

Metod: Insamling av empiriskt material har skett via en kvantitativ undersökning genom ett 

frågeformulär som har delats in i fyra teman. I den klusteranalys som utfördes uppkom sju kluster, 

varav tre har analyserats. Det har även utförts en korrelationsanalys som har diskuterats utifrån de 

teman som togs fram i frågeformuläret, och en faktoranalys som bidrog till sex faktorer som har 

diskuterats. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet av studien är att konsumenters förtroende för säljare påverkas av 

flertalet egenskaper hos säljaren, där förmåga, expertis, välvilja, pålitlighet, engagemang, rykte, 

ärlighet och integritet är framträdande. Studien visar att säljarens prissättningsstrategier är en 

integrerad del av de förtroendeskapande egenskaper säljaren uppvisar. Slutsatsen av studien är att 

konsumenter anser att det finns en relativt låg risk med att anlita fastighetsmäklare och att de 

därmed är benägna att anlita en fastighetsmäklare när de ska sälja sin bostad. 

 

Uppsatsens bidrag till ämnet: Resultatet av uppsatsen bidrar till en ökad förståelse kring vilka 

faktorer som påverkar konsumenters förtroende för säljare. Vidare bidrar studien till en förståelse 

för hur fastighetsmäklare bör arbeta med prissättningsstrategier för att förtjäna sina kunders 

förtroende, samt förståelse för att prissättning är en integrerad del av fastighetsmäklarens 

förtroendeingivande egenskaper. 
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Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att undersöka prissättningsstrategier 

och budgivningar i fastighetsmäklarbranschen ytterligare, att studera endast ett tema i taget, att 

undersöka förtroende utifrån fastighetsmäklares perspektiv samt att jämföra det aktuella ämnet 

utifrån olika demografiska faktorer. 

 

Nyckelord: Förtroende, fastighetsmäklare, säljare, egenskaper, prissättning, konsument. 
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Abstract 
Title: Trust in Real Estate Agents - A study on how consumer’s trust in sellers is affected by the 

seller’s characteristics, with pricing strategies as an integrated part of these. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Isabell Morin and Emma Sollert 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: May 2017 

 

Aim: The purpose of this study is to describe and understand how consumer’s trust in sellers is 

affected by the seller’s characteristics, with pricing strategies as an integrated part of these. 

 

Method: The collection of empirical material has been done through a quantitative survey through 

a questionnaire that has been divided into four themes. The cluster analysis contributed with seven 

clusters, three of which were analyzed. A correlation analysis has also been performed, which has 

been discussed based on the themes presented in the questionnaire, and the factor analysis 

contributed to six factors which have been discussed. 

 

Result and conclusion: This study shows that consumer’s trust in sellers is influenced by several 

characteristics of the seller, where ability, expertise, goodwill, trustworthiness, dedication, 

reputation, honesty and integrity are prominent. The study shows that the seller’s pricing strategies 

are an integrated part of the seller’s trust-building characteristics. The conclusion is that consumers 

consider hiring a real estate agent to be a relatively low risk, and they are therefore willing to hire a 

real estate agent when selling their property. 

 

Contribution of the thesis: The result contributes to an increased understanding of the factors 

affecting consumer’s trust in sellers. Furthermore, the study contributes to an understanding of how 

real estate agents should use pricing strategies to gain their customer’s trust, and an understanding 

that pricing is an integrated part of a real estate agent’s trust-building characteristics. 
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Suggestions for further research: Suggestions for future research are to further investigate pricing 

strategies and bidding in the real estate industry, to study only one theme at the time, to investigate 

trust from a real estate agent’s perspective, and to compare the current subject based on different 

demographic factors. 

 

Key words: Trust, real estate agent, seller, characteristics, pricing, consumer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förtroende är ett effektivt sätt att nå ökade intäkter, skriver Gejrot (2012, december) i tidningen 

Säljaren, och menar vidare att det krävs att parter lägger ner tid för att förtroende ska kunna byggas 

upp, vilket även Nordkvist (2016, 16 november) skriver i sin blogg via Säljarnas. För att en kund 

ska kunna bygga upp ett förtroende för en säljare krävs det enligt Nordkvist (2016, 16 november) 

att säljaren har förtjänat detta förtroende, exempelvis genom att visa intresse för kunden. I 

relationen mellan säljare och kund skriver Gejrot (2012, december) att nivån av förtroende är 

beroende av kunden, och för att skapa långsiktiga relationer menar Nordkvist (2012, 16 november) 

att det krävs att en säljare förtjänar kundens förtroende. 

 

1.2 Problemformulering 

Förtroende är enligt Lewis och Weigert (1985, s. 967) ett omskrivet ämne som flertalet forskare har 

studerat, vilket även McKnight och Chervany (1996, s. 3) samt Mayer, Davis och Schoorman 

(1995, s. 709) skriver. Meier, Lütkewitte, Mellewigt och Decker (2016) samt Wood, Boles, 

Johnston och Bellenger (2008) har utfört metaanalyser för att mäta begreppet och samla ihop den 

forskning som finns om ämnet. Meier et al. (2016, s. 229) har analyserat 64 empiriska studier om 

förtroende inom strategiska allianser, medan Wood et al. (2008, s. 263) har studerat 32 studier om 

kunders förtroende för säljare. Meier et al. (2016, s. 233) samt Wood et al. (2008, s. 265) har 

därefter tagit fram modeller och kategoriserat de inriktningar som har framkommit utifrån dessa 

analyser. Wood et al. (2008, s. 269-270) har även tagit fram modeller som visar vilka av säljarens 

egenskaper som påverkar kundens förtroende för säljaren. 

 

Enligt Gambetta (2000, s. 217) är förtroende ett svårfångat koncept, vilket även Lewis och Weigert 

(1985, s. 967) menar då de kallar förtroende för ett komplext och mångdimensionellt fenomen. 

Detta har enligt Mayer et al. (1995, s. 709) av olika anledningar varit problematiskt för forskare, 

främst på grund av svårigheten att finna en entydig definition av förtroende. Pennington, Wilcox 

och Grover (2003, s. 200) definierar förtroende som en tro på att rätt personliga strukturer har 

införts som gör det möjligt för en part att förutse framgångsrika transaktioner med en annan part, 

vilket förstärks av Mayer et al. (1995, s. 712) som menar att förtroende definieras som en parts vilja 

att vara sårbar för sin motparts handlingar, baserat på förväntan om att motparten kommer att utföra 

en särskild handling. Utifrån litteratur i socialpsykologi och marknadsföring definierar Doney och 

Cannon (1997, s. 36) förtroende som den upplevda trovärdigheten och välviljan av ett mål. 
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Det finns således flera definitioner av förtroende, vilket gör det förståeligt att ämnet är viktigt i flera 

olika situationer. Enligt McKnight och Chervany (1996, s. 3) är det viktigt att veta hur människor 

interagerar med varandra, och de nämner även att förtroende är en nyckel till positiva relationer. 

Lewis och Weigert (1985, s. 968) menar att alla slags relationer bygger på förtroende, vilket även 

Garbarino och Johnson (1999, s. 71) skriver då de betraktar förtroende som en viktig komponent i 

framgångsrika relationer. Även tillit till andra är enligt Batsaikhan (2017, s. 368) en viktig del av 

sociala interaktioner och är något som kan lösa sociala dilemman. 

  

Vidare nämner McKnight och Chervany (1996, s. 3) att förtroende är en central komponent i 

effektiva arbetsrelationer, vilket förstärks av Ganesan (1994, s. 1) som menar att ett högt förtroende 

mellan två parter är en stor konkurrensfördel för företag och individer, samt att det är något som kan 

skapa långsiktiga relationer. Sako (2006, s. 2) skriver att ett växande intresse för att bygga 

förtroende mellan organisationer härstammar från tron att förtroende är något som ökar ett företags 

resultat. Enligt Sako (2006, s. 2) är förtroende också betydelsefullt för att upprätthålla en hög 

kvalitet, samt för att göra partnerskap och nätverk framgångsrika. Garbarino och Johnson (1999, s. 

71) skriver att forskning visar att ärlighet och integritet är viktigt för att känna förtroende för 

exempelvis en säljare, vilket även Pennington et al. (2003, s. 199) nämner då de anser att förtroende 

är en viktig beståndsdel i marknadsförhållanden. 

  

Hawes, Mast och Swan (1989, s. 4-5) kom i sin forskning fram till att kompetens, pålitlighet, 

omtyckbarhet och välvilja är viktiga faktorer för att en kund ska känna förtroende för en säljare, 

vilket Pennington et al. (2003, s. 199) förstärker med argumentet att en säljares förväntade 

tillförlitlighet kan leda till framgångsrika samarbeten och överenskommelser mellan två parter. På 

samma sätt nämner Doney och Cannon (1997, s. 41) att en kunds förtroende för säljaren påverkar 

engagemanget i relationen, samt att förtroende kan bidra till en framtida samverkan. 

  

Enligt Hawes et al. (1989, s. 1) är förtroende grundläggande i produktiva relationer mellan kunder 

och säljare, men det måste ske ömsesidigt för att ett effektivt utbyte ska kunna ske. Vidare menar 

Hawes et al. (1989, s. 1) att en säljares framgång är beroende av dennes förmåga att förtjäna, 

förbättra och behålla sina kunders förtroende, vilket även innebär att säljaren bör agera på ett sätt 

som främjar detta. Forskning visar enligt Hawes et al. (1989, s. 2) att förtroende underlättar 

samarbeten, samt att det leder till att säljare är mer benägna att få information om kundens framtida 

köpbehov. 
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Wu, Vassileva, Noorian och Zhao (2015, s. 36) skriver att en produkts pris kan vara viktigt för att 

kunden ska utvärdera framtida produkter, då pris är en faktor som påverkar kundens förtroende för 

säljaren. Joo (2015, s. 40) menar vidare att en kunds förtroende för en säljare är viktigare ju dyrare 

produkten i fråga är, samt att förtroendet är viktigare än köpesumman vid en större affär. Dessutom 

sänker säljare enligt White och Yuan (2012, s. 1) ofta priset på en produkt för att potentiella kunder 

ska förknippa dem med lägre priser. Anledningen till detta är enligt White och Yuan (2012, s. 1) att 

många kunder söker så låga priser som möjligt. 

  

Det finns flera olika slags strategier en säljare kan använda för att prissätta en produkt eller tjänst. 

Hess och Gerstner (1987, s. 358) skriver att återförsäljare ofta använder sig av lockpriser, vilket 

innebär att det annonserade priset på en produkt eller tjänst ligger under det egentliga 

marknadsvärdet. Anledningen till att återförsäljare väljer att annonsera ett lägre pris är enligt Hess 

och Gerstner (1987, s. 358) för att locka kunderna till att besöka deras butik, och när de väl besöker 

butiken kommer kunderna troligen även att köpa andra produkter, vilka säljs till ordinarie pris. Lal 

och Matutes (1994, s. 365) skriver att säljare som emellanåt använder sig av lockpriser kan vinna 

kundens förtroende eftersom de erbjuder billiga produkter av hög kvalitet, vilket leder till att 

kunden återkommer till deras butik. 

 

Vi har med ovanstående problemformulering som grund valt att fördjupa oss i hur kunders 

förtroende till en säljare påverkas av säljarens egenskaper och de prissättningsstrategier säljaren 

använder sig av. Hess och Gerstner (1987, s. 358) menar att företag emellanåt använder sig av 

prissättningsstrategin lockpriser. I de fall lockvarorna tar slut, erbjuder företagen innestående 

rabatter som ett löfte till konsumenterna om att de ska få ta del av det rabatterade priset i framtiden. 

Detta tolkar vi som att företag och dess säljare bör uppvisa ett förtroendefullt beteende med 

förtroendeingivande egenskaper för att konsumenterna ska lita på att dem. McMahon-Beattie 

Yeoman, Palmer och Mudie (2002, s. 30) förstärker detta med att det även finns 

prissättningsstrategier som kan bidra till misstro och tvivel för säljare, och att det därför är viktigt 

för en säljare att uppvisa förtroendeingivande egenskaper. Därmed har vi valt att integrera 

prissättning som en del av de egenskaper säljaren uppvisar. Vi har även upptäckt att tidigare 

forskning inte inriktar sig på en enskild bransch, och med detta som grund har vi valt att undersöka 

ämnet i en specifik bransch. 
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Figur 1 (Egen) - Sammanfattning av problemformulering 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur konsumenters förtroende för säljare 

påverkas av säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad del av dessa. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att besvara uppsatsens syfte har vi arbetat utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka egenskaper påverkar konsumenters förtroende för säljare? 

• På vilket sätt påverkas konsumenters förtroende för säljare av säljarens egenskaper, med 

prissättningsstrategier som en integrerad del av dessa? 

• Vilka delar av säljarens prissättningsstrategier interagerar med det förtroende konsumenter 

har för säljare? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till en bransch där vi anser att det saknas en tillräcklig 

mängd forskning om ämnet. Vi kommer endast att undersöka förtroende utifrån konsumentens 

perspektiv samt inrikta oss på fastighetsmäklarbranschen. Vi avgränsar oss därmed från andra 

branscher samt från att undersöka ämnet från fastighetsmäklarens perspektiv. Detta gör vi med 
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Svenskt Kvalitetsindex (2017) som grund, då den branschmätning de har utfört visar att 6 av 10 

personer övervägde att använda sig av andra alternativ än en fastighetsmäklare vid försäljningen av 

sin bostad, samt att endast 16 % skulle kunna tänka sig att rekommendera sin fastighetsmäklare 

vidare till andra. Mätningen visar även regionala skillnader i kundnöjdhet till en fastighetsmäklare 

då den är lägre i större städer. Slutligen visar Svenskt Kvalitetsindex (2017) att parterna i en 

bostadsförsäljning är i genomsnitt mer nöjda med affären när slutpriset på en bostad 

överensstämmer med utgångspriset, vilket innebär att de inte förespråkar lockpriser eller 

vilseledande prissättning från fastighetsmäklarens sida. Av denna anledning har vi valt att 

undersöka förtroende för fastighetsmäklare, där vi dels har fokuserat på fastighetsmäklares 

prissättning av bostäder men även kunders villighet att anlita en fastighetsmäklare. 

 

Enligt Ganesan (1994, s. 15) bör framtida forskning behandla konsumenters beslut att nå en 

långsiktig relation med en säljare, och vi har därmed avgränsat oss till denna rekommendation för 

att undersöka vilka faktorer som bidrar till långsiktiga relationer mellan fastighetsmäklare och kund. 

Därefter föreslår Brashear, Boles, Bellenger och Brooks (2003, s. 196) att framtida forskning kan 

behandla den förtroendebyggande processen och vilken risk detta innebär för parterna, och vi har 

därmed avgränsat oss till detta för att undersöka ifall konsumenter anser att det finns en risk att 

anlita en fastighetsmäklare. Vidare uppmanar Wood et al. (2008, s. 280) att framtida forskning bör 

behandla skillnader mellan förtroende på individ- och organisationsnivå, men detta har vi valt att 

avgränsa oss från för att endast fokusera på det förtroende konsumenter känner för 

fastighetsmäklare. 

 

1.6 Disposition 
Nästkommande kapitel är den teoretiska referensramen i vilken vi presenterar tidigare forskning, 

som först behandlar definitionen av förtroende och faktorer som påverkar förtroende positivt och 

negativt, innan vi går över till prissättningsstrategier och hur dessa påverkar förtroende. Detta följs 

av kapitel tre som behandlar vilka metodval och kvalitetskriterier studien utgår från. I det fjärde 

kapitlet presenterar vi resultatet från den undersökning vi har utfört, i form av en klusteranalys, 

korrelationsanalys samt faktoranalys. I det avslutande kapitlet diskuterar vi sedan den forskning 

som har genomförts och presenterar våra slutsatser, och vi redogör även för uppsatsens bidrag samt 

förslag på framtida forskning innan vi slutligen presenterar arbetets samtliga referenser samt 

bilagor. 
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Figur 2 (Egen) - Disposition 

 

1.7 Nyckelord 

Förtroende, fastighetsmäklare, säljare, egenskaper, prissättning, konsumenter. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Definition av förtroende 
Förtroende är ett komplext, svårfångat och mångdimensionellt koncept och fenomen vars definition 

varierar hos olika forskare (Gambetta, 2000, s. 217; Lewis & Weigert, 1985, s. 967). En av de mest 

utpräglade definitionerna av förtroende som återkommer i många studier är att förtroende är en 

parts sårbarhet för att de handlingar en motpart utför ska stämma överens med ens förväntningar 

(Mayer et al., 1995, s. 712). En ytterligare definition av begreppet förtroende är i vilken 

utsträckning en person är villig att tillskriva goda avsikter till samt ha förtroende för ord och 

handlingar av andra människor (Cook & Wall, 1980, s. 39). Förtroende kan även definieras som en 

persons förväntningar, antaganden eller föreställningar om en annan människas beteende som 

kommer att gynna ens intressen (Robinson, 1996, s. 576; Gabarro, 1978, s. 294). Vidare definieras 

förtroende som viljan att öka sårbarheten för en motpart vars beteende är bortom ens egen kontroll, 

i en situation där motpartens missbrukande av denna sårbarhet kan bidra till att den tänkbara vinsten 

blir mindre än den tänkbara förlusten (Zand, 1996, s. 91). Förtroende ses dessutom som en tro på att 

rätt personliga strukturer har införts, vilka gör det möjligt för en part att förutse framgångsrika 

överenskommelser med en annan part (Pennington et al. 2003, s. 200). Förtroende är associerat med 

förväntningar gällande andras val av åtgärder (Dasgupta, 2000, s. 51), och har studerats från olika 

disciplinära perspektiv (Bhattacharya, Devinney & Pillutla, 1998, s. 459). Centralt för dessa och 

andra definitioner är att förtroende är viljan en part har att göra sig sårbar för en motpart i 

kombination med en viss förväntan eller hopp om positiva resultat från denna åtgärd (Lewicki, 

Tomlinson & Gillespie, 2006, s. 1014). Detta stämmer dessutom överens med definitionen som 

säger att ömsesidigt förtroende innebär att ingen part utnyttjar den andres svagheter (Barney & 

Hansen, 1994, s. 176). 

 

En ytterligare definition av förtroende är att det är en kunds tro på att en säljare, en produkt eller ett 

företag kommer att leva upp till de förväntningar kunden har på dem (Comer, Plank, Reid & 

Pullins, 1999, s. 62). Vidare är förtroende en människas benägenhet att lita på en motpart 

(Moorman, Zaltman & Deshpandé, 1992, s. 315), och en viktig aspekt i denna definition är 

begreppet förtroende som en tro, känsla eller förväntan om att en motpart fungerar som resultatet av 

ens kompetens, avsiktlighet och tillförlitlighet (Ganesan, 1994, s. 3). 

 

Definitionen av förtroende reflekteras i två distinkta komponenter; trovärdighet och välvilja 

(Ganesan, 1994, s. 3). Trovärdighet är baserat på i vilken utsträckning en part litar på att en motpart 
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har den kunskap som krävs för att utföra ett jobb effektivt och tillförlitligt, medan välvilja bygger på 

i vilken utsträckning en part tror att den andra parten har avsikter och motiv som är välgörande för 

den första parten när nya förhållanden uppstår (Ganesan, 1994, s. 3). 

 

Enligt Bhattacharya et al. (1998, s. 461) framträder förtroende när det ska uppstå ett betydande 

utbyte, och med anledning av att individer måste agera förtroendeingivande för att förtjäna 

motpartens förtroende, krävs det även att de har en uppfattning om hur mycket de ska lita på en 

annan part. Bhattacharya et al. (1998, s. 461) menar att förtroende är en risk baserad på fördelningar 

av åtgärder och resultat, samt en förståelse för åtgärder och resultat av andra människor. Vidare 

skriver Bhattacharya et al. (1998, s. 460) att Oxford English Dictionary definierar förtroende som 

en tillit på en viss kvalitet, egenskap eller sanning hos en person eller sak, vilket enligt Rotter (1967, 

s. 651) går i linje med påståendet att förtroende är en generaliserad förväntan som innehas av en 

person eller en grupp av människor som kan hänvisa till löften genom muntlig eller skriftlig 

redogörelse för en annan individ eller grupp. Anderson och Narus (1990, s. 45) fokuserar på det 

upplevda utfallet av förtroende och definierar det som ett företags övertygelse om att ett annat 

företag kommer att utföra åtgärder som resulterar i positiva resultat för parterna. 

 

Förtroende har därutöver varit en viktig konstruktion i teorier och litteratur inom 

relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt, 1994, s. 23). Utifrån ett försäljningsperspektiv är 

förtroende definierat som tron att en försäljare kommer att uppfylla de skyldigheter och 

förväntningar som förväntas av en köpare (Comer et al. 1999, s. 62). Försäljare kommer vidare att 

uppfattas som pålitliga om deras handlingar uppfattas som välvilliga av mottagaren och köparen 

(Lindskold, 1978, s. 773). I denna definition av förtroende fokuserar forskare på individens 

förtroende för en annan individ (Ganesan, 1994, s. 3). Förtroende är dessutom en förväntan av en 

konsument att en säljare kommer att engagera sig i åtgärder som främjar konsumentens intressen 

(Wood et al., 2008, s. 264), samt är identifierat att vara den kritiska faktorn som särskiljer effektiva 

och ineffektiva försäljningsrelationer från varandra (Smith & Barclay, 1997, s. 4). 

 

Enligt Bhattacharya et al. (1998, s. 462) är det övergripande problemet med de flesta definitioner av 

förtroende att flera forskare strävar efter att göra konceptet förtroende för precist, vilket kan strypa 

rikedomen i det grundläggande fenomenet. Bhattacharya et al. (1998, s. 471) visar i sin forskning 

att förtroende kan ha olika definitioner i olika förhållanden, men att det trots detta kommer vara mer 

generellt. Av den anledningen kan utfallet av förtroende visa att begrepp som förutsägbarhet och 

sårbarhet ofta hittas i litteratur och forskning, enligt Bhattacharya et al. (1998, s. 471). Därtill har 



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

9 

flera andra forskare, som exempelvis Gambetta (2000, s. 219) och Good (2000, s. 32), definierat 

förtroende som en kombination av förutsägbarhet och väsentlighet. 

 

Trots att sociala forskare har uppmärksammat problemet med att definiera förtroende, har en precis 

och allmänt accepterad definition av begreppet inte framkommit (Kramer, 1999, s. 571). 

Följaktligen har termen förtroende använts i en mängd olika distinkta och inte alltid 

överensstämmande sätt inom organisationsforskning, men trots skillnader i användningen av 

begreppet är de flesta forskare överens om att förtroende i grunden är ett psykologiskt tillstånd 

(Kramer, 1999, s. 571). 

 

2.2 Förtroende och samarbete 
En konceptuell svårighet med att studera och forska kring förtroende är att det enligt Bateson (2000, 

s. 14) ofta förväxlas med samarbete. Att ha förtroende för någon innebär enligt Gambetta (2000, s. 

217) att sannolikheten att en person kommer att utföra en åtgärd som är till nytta, eller åtminstone 

inte skadlig, för en annan part är tillräckligt hög för att överväga att delta i någon form av samarbete 

med den personen. Därtill menar Mayer et al. (1995, s. 712) att skillnaden mellan förtroende och 

samarbete är otydlig. Trots att förtroende ofta kan leda till ett samarbetande beteende är förtroende 

inte nödvändigtvis ett tillstånd där samarbete uppstår, med anledning av att samarbete inte alltid 

sätter en part i en riskabel situation, vilket förtroende enligt Mayer et al. (1995, s. 712) ofta gör. 

Vidare skriver Mayer et al. (1995, s. 713) att även om förtroende och samarbete ibland behandlas 

som synonymer, är det viktigt att skilja dem åt, då det går att samarbeta med någon trots att det inte 

finns ett förtroende för personen i fråga. 

 

Enligt Hawes et al. (1989, s. 2) visar tidigare forskning att förtroende underlättar samarbeten. 

Nooteboom (1996, s. 992) menar att förtroende är associerat med osjälviska samarbeten genom etik, 

vänskapsband eller släktskap snarare än tvång eller materiellt egenintresse. Vidare menar 

Nooteboom (1996, s. 991) att om förtroende är förknippat med en subjektiv sannolikhet att en 

partner inte kommer att missbruka ens beroende, skulle något som bidrar till en sådan subjektiv 

sannolikhet tillhöra ett förtroende. Nooteboom (1996, s. 992) skriver även att människor tenderar att 

lita på en person som sannolikt kommer att samarbeta, även om personen i fråga inte tvingas göra 

det och inte har ett direkt materiellt intresse av att göra det. 

  

Vidare anser Poon, Albaum och Chan (2012, s. 590) att förtroende bidrar till ett mer positivt och 

effektivt utbyte mellan två parter. Detta går i linje med vad Lewis och Weigert (1985, s. 968) 
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skriver om att alla slags relationer bygger på förtroende, vilket förstärks av Garbarino och Johnson 

(1999, s. 71) som skriver att de betraktar förtroende som en viktig komponent i alla framgångsrika 

relationer. Enligt Blomqvist (1997, s. 283) krävs förtroende i en relation för att parterna ska kunna 

kommunicera med varandra, och för att kunna bibehålla detta förtroende är det väsentligt att 

parterna behandlar eventuella risker och sårbarhet med stor säkerhet för att det inte ska påverka 

förtroendet till det sämre. Här belyser Morgan och Hunt (1994, s. 31) att engagemang och 

förtroende är nyckeln i relationer som kräver samarbeten. Enligt Nooteboom (1996, s. 993) kräver 

förtroende ömsesidig förståelse och förtrogenhet, och är därmed beroende av tid och sammanhang i 

en relation. För att förbättra en relation, menar Smith och Barclay (1997, s. 17) att en av parterna i 

en relation måste visa och besvara ett förtroendefullt beteende genom att investera tid och kraft i 

relationen samt vara öppen mot den andra parten. Därutöver menar Brashear et al. (2003, s. 197) att 

gemensamma värderingar och respekt är positivt relaterade till graden av förtroende i en relation, 

där gemensamma värderingar har en stark påverkan på förtroendet. Innebörden av detta är enligt 

Brashear et al. (2003, s. 197) att gemensamma värderingar bör vara huvudfokus i uppbyggnaden av 

förtroende. 

 

2.3 Förtroende som en process 

Enligt Magrath och Hardy (1989, s. 390) samt Blomqvist (1997, s. 283) är det vanligt att förtroende 

ses som ett resultat av en process där förtroende gradvis utvecklas inom relationer. Även Miranda 

och Klement (2009, s. 37) menar att det inte är möjligt att nå ett fullt förtroende i en relation på en 

gång, utan att förtroende är något som byggs upp över tid och som kräver att båda parter anstränger 

sig. Miranda och Klement (2009, s. 37) menar också att människor tenderar att lita på andra i sin 

närhet, och att förtroende av den anledningen kan byggas upp genom rekommendationer från 

människor vi har förtroende för. Här skriver Blomqvist (1997, s. 280) att ett första intryck och en 

persons rykte är viktiga komponenter i uppbyggandet av förtroende eftersom människor i många 

fall inte får en andra chans att bevisa sin trovärdighet. Således kan förtroende enligt Blomqvist 

(1997, s. 280) ses som en dynamisk process och ett statiskt koncept, samt att nivån på förtroende i 

en relation ständigt förändras. Detta menar Blomqvist (1997, s. 280) exempelvis sker genom att 

organisationskulturer utvecklas och förändras eller att människor ändrar sitt beteende på grund av 

negativa erfarenheter eller en felaktig uppfattning av någon annans trovärdighet. 

  

Vidare skriver Magrath och Hardy (1989, s. 391) att den förtroendeskapande processen är 

kontinuerlig samt att varaktigheten i en relation direkt påverkar förtroendet. Magrath och Hardy 

(1989, s. 391) menar att detta beror på att parter som räknar med att deras relation ska vara 
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långsiktig, i allmänhet lär sig att lita på varandra mer än parter som inte förväntar sig att relationen 

ska fortgå. Enligt Blomqvist (1997, s. 283) ses den förtroendeskapande processen som en 

självupprätthållande process där förtroende skapar förtroende medan misstro skapar misstro. Den 

förutsagda grunden av förtroendeskapande som har testats genom uppfattningar av respekt, är enligt 

Brashear et al. (2003, s. 195) relaterad till uppfattningar om förtroende, vilket stödjer påståendet att 

det inte nödvändigtvis är mängden av interaktioner som är viktig, utan kvaliteten på interaktionerna 

mellan parter. Vidare skriver Fletcher och Peters (1997, s. 537) att en förståelse för den 

förtroendebyggande processen är avgörande för utvecklingen av relationer. 

2.3.1 Förtroendebyggande faktorer 

Miranda och Klement (2009, s. 30) menar att förtroende skapas över tid, och sker som en 

konsekvens av de handlingar en part utför. Miranda och Klement (2009, s. 30) menar vidare att 

förtroende är den tro en part har på att motparten ska bete sig på ett sätt som förväntas. Enligt 

Bhattacharya et al. (1998, s. 469) är det viktigt att parterna är försiktiga i en relation för att kunna 

öka det förtroende motparten känner för dem. 

  

Utifrån den metaanalys Wood et al. (2008, s. 265) har skrivit, framkommer det att ett flertal 

forskare har funnit faktorer som kan påverka förtroende. Mayer et al. (1995, s. 717) skriver att 

forskare har kommit fram till att de egenskaper och handlingar som karaktäriserar en person bidrar 

till att denne blir mer eller mindre förtjänt av förtroende. Denna slags forskning bidrar till att 

forskare kan få fram resultat på varför somliga personer inger mer förtroende än andra. Resultatet 

av denna forskning är enligt Mayer et al. (1995, s. 717) att en persons förmåga, välvilja och 

integritet är det som har starkast påverkan på förtroendet. En person som anses ha hög förmåga, kan 

enligt Mayer et al. (1995, s. 717) få förtroende att exempelvis arbeta med eller vara ansvarig över de 

specifika områden personen har kunskap inom. Välvilja är en förtroendeskapande faktor som enligt 

Mayer et al. (1995, s. 718) innebär att en person eftersträvar att skapa ett förtroende genom att göra 

det som är rätt i en specifik situation. Även integritet anses enligt Mayer et al. (1995, s. 719) vara en 

grund för förtroende då det innebär att en person följer de principer som förväntas följas. Då 

samtliga av dessa faktorer uppfylls menar Mayer et al. (1995, s. 721) att en person kan anses vara 

förtroendeingivande, oberoende av hur hög nivå av faktorerna som uppfylls. Vidare anser Mayer et 

al. (1995, s. 722) att dessa förtroendebyggande faktorer är olika viktiga i olika delar av relationen. I 

början av en relation menar Mayer et al. (1995, s. 722) exempelvis att integritet är en viktig faktor, 

medan välvilja spelar större roll i ett senare skede av relationen. 
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Även Lount och Pettit (2012, s. 21) samt Blomqvist (1997, s. 277) beskriver välvilja som en 

förtroendeskapande faktor. Lount och Pettit (2012, s. 21) nämner detta i relation till en parts status 

då de menar att status har betydelse för att förtroende i ett inledande skede ska bildas. Att inneha en 

viss status påverkar enligt Lount och Pettit (2012, s. 21) dessutom hur en part uppfattar sin motparts 

intentioner och motiv. Blomqvist (1997, s. 277) skriver att det finns flera faktorer utöver välvilja 

som påverkar huruvida en part uppfattas som trovärdig. Ärlighet, pålitlighet och förutsägbarhet är 

exempel på sådana faktorer eftersom detta enligt Blomqvist (1997, s. 277) leder till att dessa 

personer utstrålar trovärdighet, vilket i sin tur är en förtroendeskapande faktor. Utöver detta menar 

Ganesan (1994, s. 5) att det är viktigt för en parts trovärdighet att denne har ett gott rykte, vilket 

successivt byggs upp över tid, men att ryktet inte kan påverka en parts välvilja då detta sker från fall 

till fall och inte kan överföras mellan händelser. 

2.3.2 Förtroenderubbande faktorer 

Eftersom det finns flera faktorer som bidrar till ett ökat förtroende, är det troligt att anta att det även 

finns faktorer som minskar förtroendet mellan parter. Ganesan (1994, s. 5) skriver att förtroende 

kan skadas genom att en parts rykte försämras, antingen genom att parten självmant avslutar 

relationer eller genom att parten visar att denne endast är intresserad av sin egen vinning istället för 

att fokusera på sin motpart. Under tiden förtroende byggs upp menar Nicholson, Compeau och Sethi 

(2001, s. 12) att det finns risk att detta förtroende både ökar och minskar vilket emellanåt kan bidra 

till tvivel hos en part, och detta förstärker Ganesan (1994, s. 5) med argumentet att en part som 

känner sig orättvist behandlad i en relation tenderar att bygga upp en ilska som kan leda till tvivel, 

vilket i sin tur leder till att förtroendet mellan parterna kan förstöras. Smith och Barclay (1997, s. 4) 

beskriver att det tvivel som kan uppstå mellan parter ofta beror på att parterna har olika tankar om 

sina respektive mål och strategier för den verksamhet de gemensamt bedriver. Även en motparts 

omedvetna signaler kan påverka en parts intention att lita på motparten, vilket enligt Lount och 

Pettit (2012, s. 16) kan leda till att parterna förlorar förtroendet för varandra. 

 

2.4 Förtroendes påverkan 

Fletcher och Peters (1997, s. 526) skriver att en naturlig påverkan av förtroende är möjligheten att 

bygga upp en långsiktig relation mellan två parter, vilket enligt Ganesan (1994, s. 5) är viktigt 

eftersom parter som känner sig orättvist behandlade har en tendens att bygga upp ett missnöje som 

påverkar förtroendet negativt. För att inte förlora ett förtroende menar Miranda och Klement (2009, 

s. 43) att det krävs kontinuitet, och att den största konkurrensfördelen för ett företag är att ständigt 

bevara förtroendet hos kunden. Miranda och Klement (2009, s. 46) skriver även att företag kan nå 
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fördelar med att utvärdera sitt eget förtroende eftersom en av människans största utmaningar är att 

bygga upp och behålla förtroendet hos en motpart. 

  

Generellt sett leder förtroende enligt Kramer (1999, s. 584) till att individer tenderar att öppna upp 

för samverkan med andra människor, vilket Lount och Pettit (2012, s. 15) förstärker med 

argumentet att individer mer naturligt interagerar med andra människor ifall det finns ett förtroende 

mellan parterna. Förtroende har enligt Ganesan (1994, s. 3) även en påverkan på affärsrelationer då 

parterna är mer benägna att förbise orättvisor på kort sikt ifall de arbetar för att skapa en långsiktig 

relation, eftersom detta innebär att orättvisorna på sikt kommer att jämnas ut. Ganesan (1994, s. 12) 

menar fortsättningsvis att parter som har ett förtroende för att de tillsammans ska skapa en 

långsiktig relation tenderar att fokusera på ett gemensamt framtida mål som gynnar dem båda. 

2.4.1 Förtroende och risk 

En viktig faktor för att förtroende ska kunna bildas är enligt Mayer et al. (1995, s. 724) att det finns 

en del risk i processen. En parts uppfattning och förväntan om hur motparten kommer att agera i 

riskfyllda situationer, är enligt Susan och Holmes (1991, s. 194) själva definitionen av förtroende. I 

situationer då risken blir alltför hög menar däremot Mayer et al. (1995, s. 726) att parterna tenderar 

att inte utveckla den relation som har skapats eftersom det kan skada dem. Förtroende innebär att en 

part är villig att förutsätta att det kan finnas en risk, men själva förtroendet i sig är inte en risk, utan 

det är enligt Mayer et al. (1995, s. 724) istället parternas beteende och deras ambition att utstråla 

sårbarhet som är den verkliga risken, vilket förstärks med argumentet att en part inte utsätter sig för 

risk genom att endast ha förtroende för sin motpart. 

 

2.5 Förtroende i affärsrelationer 

Förtroende är enligt Miranda och Klement (2009, s. 29) en väsentlig del i samverkan mellan två 

parter både i personliga och affärsmässiga relationer. Blomqvist (1997, s. 283) menar att förtroende 

handlar om hur en part förväntar sig att motparten ska agera i en viss situation, vilket baseras på 

tidigare erfarenheter. Enligt McKnight och Chervany (1996, s. 3) är förtroende en central 

komponent i effektiva affärsrelationer, vilket Sako (2006, s. 2) förstärker med argumentet att det 

växande intresset att bygga förtroende mellan organisationer härstammar från tron att förtroende är 

något som ökar ett företags resultat. I affärsmässiga relationer är förtroende enligt Miranda och 

Klement (2009, s. 33) den grundläggande faktor som bidrar till ett bra samarbete, och i relationen 

mellan kund och säljare är det viktigt att kunden har förtroende för att säljaren kan uppvisa en hög 

expertis inom sitt område. 
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Blomqvist (1997, s. 283) menar att parter inom affärsrelationer ofta är intresserade av en långsiktig 

relation, vilket enligt Ganesan (1994, s. 2) leder till att parterna blir medvetna om att det gynnar 

deras gemensamma resultat att intressera sig för motparten. När parterna bryr sig om motpartens 

resultat, kan de tillsammans fokusera på ett framtida mål, vilket enligt Ganesan (1994, s. 3) inte är 

aktuellt för kortsiktiga relationer där parterna endast är intresserade av att nå ett högt resultat i nutid. 

En långsiktig relation som bygger på förtroende har enligt Miranda och Klement (2009, s. 35) 

dessutom större chans att klara sig igenom en eventuell kris, eftersom den samarbetspartner som 

känner förtroende och lojalitet för ett företag tenderar att hålla sig kvar vid dem under en kris för att 

de vill vara trygga i vad de får istället för att prova något nytt. Detta förstärks av Ganesan (1994, s. 

3) som menar att parter i en långsiktig relation har förtroende för att själva relationen ska bidra till 

vinster istället för att endast förlita sig på den aktuella marknaden. 

 

2.6 Förtroende i konsumentrelationer 

Sirdeshmukh, Singh och Sabol (2002, s. 17) definierar konsumentförtroende som de förväntningar 

en konsument har på att den som utför en tjänst är pålitlig och kan förlitas att uppfylla sina löften. I 

konsumentförhållanden skriver Kennedy, Ferrell och LeClair (2001, s. 81) att förtroende influerar 

köpavsikt och lojalitet, och Morgan och Hunt (1994, s. 23) menar vidare att förtroende är den 

förväntan en konsument har på att en säljare kommer att engagera sig i åtgärder som stödjer 

konsumentens intressen. Enligt Doney och Cannon (1997, s. 40) kan en konsument nå denna 

slutsats genom bedömning av säljaregenskaper som exempelvis kompetens, ärlighet, ansvar, 

rättvisa och hjälpsamhet, vilket är en samlad bedömning av trovärdighet. För att förtroende ska ske i 

ett utbyte med en konsument, skriver Wood et al. (2008, s. 264) att konsumenten måste lita på att 

säljaren medvetet överväger och agerar för konsumentens intresse i relationen. Wood et al. (2008, s. 

264) skriver även att säljarens intressen antingen ska stämma överens med konsumentens, 

alternativt att säljaren ska ha intresse i relationen och sätta vikt på konsumentens välbefinnande för 

att förtroende mellan parterna ska uppstå. Enligt Wood et al. (2008, s. 264) kan förtroende endast 

uppkomma när en konsument drar slutsatsen att säljaren är engagerad i konsumentens intressen. 

  

Urban, Sultan och Qualls (2000, s. 40) föreslår att konsumentförtroende är en viktig del i att bygga 

starka kundrelationer och en hållbar marknad, vilket stämmer överens med vad Reichheld och 

Schefter (2000, s. 107) skriver om att det krävs förtroende för att kunder ska känna lojalitet. Doney 

och Cannon (1997, s. 40) finner även att förtroende påverkas positivt av hur mycket konsumenten 

tycker om säljaren, frekvensen av affärskontakt, samt av att konsumenter och säljare finner likheter 
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mellan sig. Enligt Kennedy et al. (2001, s. 73) är förtroende i konsumentförhållanden ett resultat av 

flera faktorer hos säljaren, såsom kompetens, servicekvalitet och en allmän tendens att lita på andra. 

 

2.7 Förtroende för säljare 

Som tidigare nämnt är förtroende en viktig komponent i alla slags relationer, och Brashear et al. 

(2003, s. 189) menar att detta även gäller i relationen mellan kunder och säljare. Enligt Hawes et al. 

(1989, s. 1) är en säljares framgång beroende av dennes förmåga att förtjäna, förbättra och behålla 

sina kunders förtroende, vilket även innebär att säljaren bör agera på ett sätt som främjar detta 

förtroende. På samma sätt nämner Doney och Cannon (1997, s. 41) att kunders förtroende för 

säljare påverkar engagemanget i relationen, samt att förtroende kan bidra till en framtida 

samverkan. Ett av de mål som är gemensamt för flertalet säljare är enligt Swan, Trawick, Rink och 

Roberts (1988, s. 1) att grunda en långsiktig relation med sina kunder. Det händer att säljare ställs 

mot varandra när kunder gör ett val om vilken säljare de ska anlita, och Swan et al. (1988, s. 1) 

menar då att det förtroende kunden har för säljarna kan bli direkt avgörande för vilken säljare som 

anlitas. Poon et al. (2012, s. 590) har undersökt kunders förtroende för säljare inom 

direktförsäljning genom att observera deras köpbeteenden och menar att förtroende är speciellt 

viktigt i en situation då kunden köper en produkt eller tjänst där försäljningen inte sker i butik. 

Detta förtroende är enligt Poon et al. (2012, s. 589) grundläggande för en långsiktig relation mellan 

parterna, vilket förstärks av Swan et al. (1988, s. 1) som belyser vikten av förtroende i personlig 

försäljning. Enligt Adiwijaya (2014, s. 192-193) litar kunder generellt sett på en säljares 

prestationer och har tillit till dem, vilket avspeglas i samtliga indikatorer för förtroende. 

 

Vidare finns det ett flertal faktorer som påverkar konsumenters förtroende för säljare. Wood et al. 

(2008, s. 266) skriver att de säljare som är genuint intresserade av sina kunder och visar 

uppriktighet, har större chans att få nöjda och återkommande kunder. Det är enligt Wood et al. 

(2008, s. 266) även väsentligt att säljaren agerar ärligt och rättvist mot sina kunder, vilket Swan et 

al. (1988, s. 8) förstärker med argumentet att förtroende är relaterat till att säljaren ses som ärlig, 

pålitlig och ansvarstagande. Även Garbarino och Johnson (1999, s. 71) skriver att forskning visar 

att ärlighet och integritet är viktigt för att konsumenter ska känna förtroende för en säljare, vilket 

även Pennington et al. (2003, s. 199) nämner då de anser att förtroende är en viktig beståndsdel i 

marknadsförhållanden. Wood et al. (2008, s. 266-267) skriver att kunder utvärderar och bedömer 

säljare utifrån deras agerande och att de faktorer som främst bedöms är säljarens trovärdighet och 

expertis. Hawes et al. (1989, s. 4-5) skriver i sin forskning att kompetens, pålitlighet och att säljaren 

uppfattas som omtyckt är viktiga faktorer för att en kund ska känna förtroende för en säljare.  
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En återkommande faktor som benämns vara av stor vikt för att förtroende ska skapas är enligt 

Wood et al. (2008, s. 267) säljarens trovärdighet som identifieras genom ärlighet, uppriktighet och 

pålitlighet. Jap (2001, s. 96) menar att det är väsentligt att säljaren på ett godtagbart sätt kan utföra 

sitt arbete för att tillgodose kundens behov, och för att detta ska kunna ske krävs det enligt Wood et 

al. (2008, s. 268) att säljaren anses vara trovärdig. Vidare är det viktigt att kunden har en tro på att 

säljaren inte undanhåller sådan information som kan vara negativ för kunden, eftersom detta enligt 

Wood et al. (2008, s. 267) istället minskar det förtroende kunden känner för säljaren. Genom att 

säkerställa för kunden att säljaren har en välvilja att utföra affären på bästa sätt, menar Wood et al. 

(2008, s. 268) att förtroendet mellan dem ökar. 

 

En av de faktorer som påverkar hur kunder uppfattar säljare är expertis, vilket i sin tur påverkar 

förtroendet mellan dem eftersom kunder enligt Wood et al. (2008, s. 268) förväntar sig att säljarens 

expertis ska gynna dem båda. Wood et al. (2008, s. 268) menar att kunden gör en bedömning av 

huruvida säljaren kommer att agera i kundens intresse, och denna bedömning ligger sedan till grund 

för säljarens trovärdighet. Trots att expertis enligt Wood et al. (2008, s. 268) är en direkt 

påverkande faktor för förtroende, gäller dock inte detsamma för expertisens påverkan på säljarens 

pålitlighet. 

 

Ju mer kunden tycker om säljaren, desto mer anser Nicholson et al. (2001, s. 5) att förtroendet 

mellan dem förstärks. I relationen mellan kund och säljare finns det ett personligt samspel som 

enligt Nicholson et al. (2001, s. 7) baseras på att säljaren är fortsatt omtyckt av kunden. Att detta 

tycke är oberoende av hur länge relationen mellan kund och säljare har funnits innebär enligt 

Nicholson et al. (2001, s. 10) att den har en direkt påverkan på förtroendet mellan parterna. Oavsett 

hur förtroendet uppkommer, utvecklas relationen mellan parterna mer effektivt om de fattar tycke 

för varandra, menar Nicholson et al. (2001, s. 13) och förstärker detta med argumentet att det kan ta 

lång tid för en kund att bygga upp förtroendet för en ny säljare ifall ett samarbete av någon 

anledning avslutas. Nicholson et al. (2001, s. 12) menar nämligen att all slags förtroende och 

omtyckbarhet är en långsiktig process som kräver en insats från båda parter. 

  

Poon et al. (2012, s. 598) har analyserat kunders avsikt att återkomma till säljaren för framtida köp 

och samverkan, och resultatet av denna analys visade att det inte finns en hög korrelation mellan 

kunders förtroende till säljaren och deras avsikt att återkomma till säljaren för en framtida affär. Det 

som enligt Poon et al. (2012, s. 598) påverkar detta är produktens eller tjänstens pris och kvalitet 

snarare än nivån av förtroende kunden känner för säljaren. 
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2.8 Förtroende för prissättning 

Det finns flera strategier en säljare kan använda för att prissätta en produkt eller tjänst. På 

österländska marknadsplatser prissätts varor generellt sett genom förhandling och köpslående, en 

prissättningsstrategi som McMahon-Beattie et al. (2002, s. 28-29) menar att även organisationer i 

dagens samhälle har börjat tillämpa. Att sätta ett fast pris på varor uppkom först vid större tillväxt 

då företag sålde stora mängder varor till en stor mängd kunder, och McMahon-Beattie et al. (2002, 

s. 29) menar att detta endast skedde som en förenkling för dessa företag. I dagsläget är det många 

säljare som väljer att tillämpa förhandling och köpslående för att prissätta varor och tjänster 

beroende på den aktuella kunden, vilket enligt McMahon-Beattie et al. (2002, s. 29) kräver ett stort 

förtroende hos kunderna. 

  

Det finns enligt White och Yuan (2012, s. 2) flertalet återförsäljare och säljare som använder sig av 

diverse lågpris för att sälja produkter och tjänster, vilket kan påverka det förtroende kunden känner 

för säljaren, och med anledning av detta är det är viktigt att säljaren uppvisar förtroendeingivande 

egenskaper. White och Yuan (2012, s. 2) menar vidare att det kan påverka kundens förtroende 

negativt ifall de uppfattar att säljaren har möjlighet att sänka ett pris ytterligare, men väljer att inte 

göra det. Kunder anses ha ett lägre förtroende för de säljare vars varor eller tjänster har en stor 

prisspridning, och även om Wu et al. (2015, s. 43) menar att själva prisspridningen inte bidrar till ett 

minskat förtroende, kan det påverka kunderna positivt ifall säljaren är uppriktig och ärlig med 

varför denna prisspridning finns. 

  

De kunder som har ett generellt förtroende för en yrkeskår av säljare, upplever enligt Wu et al. 

(2015, s. 43) ett större värde av affären och är i större mån benägna att lita på att säljaren är expert 

på prissättning och utifrån detta kan prissätta en vara utifrån varans värde. Wu et al. (2015, s. 44) 

menar dock att det är väsentligt för kundens förtroende att en vara eller tjänst varken är för högt 

eller för lågt prissatt, eftersom detta leder till misstankar hos kunden, vilket i sin tur bidrar till att en 

säljare som inte kan uppvisa expertis kring prissättning får ett lägre förtroende. Kunder kan ha en 

plan på vilka produkter de är intresserade av att köpa, men det händer enligt Lal och Matutes (1994, 

s. 350) att de ångrar sig ifall de blir negativt överraskade av säljarens prissättning. Om kundernas 

förväntningar däremot stämmer överens med verkligheten kan deras köpplan enligt Lal och Matutes 

(1994, s. 350) övergå till ett köpbeslut, och med anledning av detta är det väsentligt att säljaren i ett 

tidigt skede är ärlig angående en produkts prissättning. Även White och Yuan (2012, s. 10) menar 

att det förtroende kunden har för säljaren påverkar kundens köpavsikt, och Joo (2015, s. 40) skriver 

dessutom att ju dyrare en produkt är, desto viktigare är kundens förtroende för säljaren, eftersom 
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förtroendet är viktigare än köpesumman vid en större affär. Wu et al. (2015, s. 36) skriver dessutom 

att en produkts pris kan vara viktigt för att kunden ska utvärdera framtida produkter. 

 

2.9 Prissättning i fastighetsmäklarbranschen 

De prissättningsstrategier som säljare använder har olika stor inverkan på konsumenters förtroende. 

En prissättningsstrategi som ofta skapar misstro och tvivel hos konsumenter är enligt McMahon-

Beattie et al. (2002, s. 30) rörlig prissättning, där priset kan variera beroende på tid och plats, och 

där det ofta finns en brist på öppenhet i prissättningen. I en sådan prissättningsstrategi är det viktigt 

för säljaren att uppvisa förtroendeingivande egenskaper för att undvika misstro och tvivel från 

konsumenter. McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30) skriver vidare att reaktioner från konsumenter 

på en prisförändring inte endast beror på storleken eller riktningen i förändringen, utan på 

konsumenternas uppfattning om de omständigheter och motiv som leder till förändringen. Därtill 

skriver McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30-31) att konsumenter vanligtvis uppfattar en prishöjning 

som rättvis om det är en reaktion på en ökning av säljarens kostnader, men som orättvis om det är 

en reaktion på en ökad efterfrågan från konsumenterna, vilket bidrar till att det är viktigt att säljaren 

är ärlig och uppriktig med vad en prisförändring beror på. Här anser McMahon-Beattie et al. (2002, 

s. 32) att det är viktigt att företag och branscher som ägnar sig åt rörlig prissättning är noggranna 

med att använda det på ett sätt som inte minskar konsumenternas förtroende för dem. En av de 

branscher där rörlig prissättning förekommer är enligt Fisher, Gatzlaff, Geltner och Haurin (2003, s. 

269) fastighetsmäklarbranschen där varierande värderingar och flytande priser som är beroende av 

tid och plats är vanligt förekommande. Istället för att använda sig av en bestämd prislista, menar 

McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30) att det är vanligt att företag som arbetar med rörlig 

prissättning erbjuder offerter samt varierande priser beroende på tidpunkt. 

 

Ytterligare en prissättningsstrategi som används inom fastighetsmäklarbranschen är enligt 

Northcraft och Neale (1987, s. 85) ankring, vilket är särskilt relevant i en förhandlingssituation som 

exempelvis vid köp av en bostad, där marknadsvärdet av egendomen inte objektivt kan fastställas 

och där en budgivningsprocess används för att komma fram till bostadens faktiska försäljningspris. 

Därutöver skriver Northcraft och Neale (1987, s. 85) att det första värdet i budgivningen, vilket ofta 

är bostadens utgångspris, kan användas som ett ankare eftersom det på ett effektivt sätt bestämmer 

rimliga priser för efterföljande prisförhandlingar på bostäder i närområdet. För att kunna sätta ett 

rimligt pris behöver säljaren kunskap och expertis om marknaden och området, egenskaper som 

enligt Hawes et al. (1989, s. 4-5) är förtroendeingivande. Bokhari och Geltner (2011, s. 642) menar 

även att psykologiska ankare i prissättning kan påverka värderingen av en bostad och att ett 
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utgångspris kan fungera som ett ankare för att en köpare ska kunna bedöma värdet av en bostad. 

Utgångspriset för en bostad kan enligt Northcraft och Neale (1987, s. 86) ses som säljarens och 

fastighetsmäklarens antagande av bostadens marknadsvärde, och som utgångspunkt i processen att 

prisförhandla om en bostad, bör det slutliga försäljningspriset återspegla avståndet mellan det 

ursprungliga utgångspriset och marknadsvärdet. 

  

Northcraft och Neale (1987, s. 86) menar vidare att ett utgångspris kan förlora sin trovärdighet som 

en korrekt bedömning ju mer försäljningspriset avviker från marknadsvärdet, vilket kan påverka 

säljarens pålitlighet negativt. En hypotes i Northcraft och Neales (1987, s. 86) studie är att all över- 

eller undervärdering av en bostad, då utgångspriset är högre eller lägre än det förväntade 

försäljningspriset, kan påverka en köpares uppskattning av värdet och därmed ha en effekt på det 

efterföljande transaktionspriset. Bokhari och Geltner (2011, s. 642-643) skriver att resultatet av 

denna hypotes visar att manipulerade utgångspriser, exempelvis över- och undervärderingar, 

påverkar både köparens öppningserbjudande och eventuella transaktionspriser, vilket följaktligen 

tyder på en stark ankareffekt av utgångspriset. Vidare föreslår Yavas och Yang (1995, s. 350-352) 

en teoretisk modell där säljaren strategiskt listar ett utgångspris som återspeglar hans eller hennes 

förhandlingsposition i ett försök att signalera detta till vissa typer av köpare, en prissättningsstrategi 

som kan innebära att säljaren agerar oärligt. 

2.9.1 Dynamisk prissättning 

Köp och försäljning av varor och tjänster på marknader där priser är fria att anpassas utifrån utbud 

och efterfrågan är enligt Garbarino och Lee (2003, s. 496) definitionen av dynamisk prissättning. 

Denna prissättningsstrategi kan innehålla en mängd olika modeller där parterna i princip kan sätta 

sitt eget pris, och den form av dynamisk prissättning som enligt Garbarino och Lee (2003, s. 496) 

lockar flest återförsäljare är förmågan att använda ny tillgänglig information om marknaden för att 

sätta individuella priser baserat på vad en viss kund är villig att betala. Eftersom bostadsmarknaden 

enligt Mäklarsamfundet (2016) påverkas av utbud och efterfrågan hos konsumenterna, är 

fastighetsmäklarbranschen en bransch där en form av dynamisk prissättning förekommer. 

 

Enligt Garbarino och Lee (2003, s. 498) har forskare funnit att konsumenter främst accepterar 

prisvariationer i situationer där kostnaderna vanligtvis skiljer sig, exempelvis då läsk har ett högre 

pris på restauranger än i butiker, eller när sociala normer för föredragen behandling har utvecklats, 

exempelvis vid rabatter för barn eller äldre. Dessutom har enligt Garbarino och Lee (2003, s. 498) 

geografiskt baserad prisdiskriminering varit effektiv, men en sådan form av prisdiskriminering 
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förlitar sig generellt sett mer på kundernas brist på medvetenhet av priser på andra marknader eller 

vid andra tidpunkter än på ett accepterande av praxis i prissättning. Prisskillnader som bygger på 

förändringar i efterfrågan är enligt Garbarino och Lee (2003, s. 498) i allmänhet inte är acceptabelt 

hos konsumenterna. Om kunder blir medvetna om att dynamisk prissättning baseras på deras 

efterfrågan, kommer det enligt Garbarino och Lee (2003, s. 501) sannolikt uppfattas som negativt 

och då även ha en negativ påverkan på det övergripande förtroendet, och därför är det väsentligt att 

säljare uppvisar ärlighet och expertis mot kunderna för att kunna stärka förtroendet. 

2.9.2 Lockpriser 

Hess och Gerstner (1987, s. 358) skriver att återförsäljare ofta använder sig av lockpriser, vilket 

innebär att det annonserade priset understiger det egentliga marknadsvärdet. Denna 

prissättningsstrategi innebär enligt Hess och Gerstner (1987, s. 358) att säljare sätter ett lågt pris, 

ofta under marknadsvärdet, för att locka kunder till sin butik. Dessutom sänker säljare enligt White 

och Yuan (2012, s. 1) ofta priset på en produkt för att potentiella kunder ska förknippa dem med 

lägre priser. Detta är en strategisk sänkning som inte beror på att säljaren inte har kunskap nog att 

kunna prissätta en vara marknadsmässigt, utan endast på att många kunder enligt White och Yuan 

(2012, s. 1) söker så låga priser som möjligt, och säljaren kan då tillgodose detta genom att använda 

sig av lockpriser. 

 

Även Lal och Matutes (1994, s. 345) skriver att det är vanligt att återförsäljare sänker priset på en 

viss vara för att få kunder att bli intresserade av att besöka deras butik, och denna 

prissättningsstrategi kallas för lockpriser eftersom syftet är att locka kunder till att besöka butiken 

och köpa fler produkter till originalpris när de väl är i butiken. Lal och Matutes (1994, s. 346) 

menar att detta är en prissättningsstrategi som skiljer sig från övriga marknadsföringsstrategier, och 

fungerar enligt Lal och Matutes (1994, s. 364) beroende på kundernas låga kunskap om 

produktpriser, marknadsföring och konkurrens. Enligt Mäklarsamfundet (2014, 8 december) 

förekommer lockpriser även i fastighetsmäklarbranschen, där det innebär att det slutliga priset för 

en bostad avsevärt överstiger utgångspriset på bostaden och där denna prisskillnad inte beror på en 

tillfällighet i ökad efterfrågan eller en särskilt unik bostad. 
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2.10 Teorisammanfattning 

 

Figur 3 (Egen) - Förtroendebyggande faktorer, egen bearbetning av Wood et al. (2008, s. 269) 

 

Ovanstående figur visar de egenskaper och faktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

konsumenters förtroende för säljare. I studiens frågeformulär har dessa grupperats in i fyra olika 

teman; Förmåga och expertis, Välvilja och pålitlighet, Status och rykte samt Ärlighet och integritet. 

Under rubriken Prissättningsstrategier grupperas fyra av de prissättningsstrategier som säljare enligt 

tidigare forskning kan använda sig av och som har en påverkan på säljarens förtroende. 

 

  



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

22 

3. Metod 

3.1 Val av metod 
För att uppnå en hög kvalitet på den undersökning som utförs, skriver Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2014, s. 27) att det är viktigt att ha goda kunskaper om olika slags metoder, vilket förstärks av 

Jacobsen (2002, s. 20) som menar att det finns risk för att metodvalet bidrar till att undersökningens 

resultat påverkas. Därför är det enligt Jacobsen (2002, s. 18) viktigt att forskaren är medveten om 

vilka brister metodvalet har för att kunna redogöra detta, eftersom samtliga forskningsmetoder har 

svagheter. Den metod som används ska enligt Eliasson (2013, s. 31) passa till den aktuella 

forskningen, och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 28) menar vidare att ett lyckat metodval 

kan bidra till att en undersökning blir mer effektiv. Slutligen skriver Bryman och Bell (2013, s. 15) 

att en medvetenhet om olika metoder bidrar till att forskaren kritiskt kan granska sin undersökning, 

och därför har vi noggrant valt ut den metod vi har använt i vår undersökning. 

3.1.1 Kvantitativ metod 

I vår studie har vi har valt att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod med ett deduktivt 

tillvägagångssätt. Enligt Bryman (1997, s. 20) förknippas kvantitativ forskning med ett antal olika 

metoder för insamling av information. Surveymetoden är en huvudsaklig metod för datainsamling 

inom kvantitativ forskning, och detta är metoden vi har valt att tillämpa på vår studie. En 

surveyundersökning har enligt Bryman (1997, s. 20) förmågan att generera mätbar data från ett stort 

antal människor som är representativa för en större population, i syfte att pröva hypoteser och 

teorier. 

 

Vidare skriver Bryman och Bell (2013, s. 162) att kvantitativ forskning handlar om insamling av 

numerisk data, att förhållandet mellan forskning och teori är av deduktivt slag, att synen på 

verkligheten är objektiv samt att det naturvetenskapliga synsättet, speciellt i fråga om positivismen, 

är att föredra. Vid en översiktlig beskrivning av de mest väsentliga delarna i en kvantitativ 

undersökning sägs det enligt Bryman och Bell (2013, s. 163) att en hypotes deduceras från teorin 

och därefter prövas. 

 

En kvantitativ analys måste enligt Eggeby och Söderberg (1999, s. 20) vara grunden för att kunna 

bedöma omfattningen av företeelser vid en viss tidpunkt och kvantitativa metoder är ofta till stor 

hjälp om struktur i data efterfrågas. Ytterligare en fördel med kvantitativa metoder är enligt 

Jacobsen (2002, s. 146) att de standardiserar information och gör den enkel att bearbeta med hjälp 
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av datorer, vilket även gör att undersökningen blir enklare att avgränsa eftersom kvantitativa 

metoder har en tydligare start- och slutpunkt än kvalitativa metoder. 

 

Enligt Frances och Paap (2001, s. 10) är syftet med en kvantitativ metod att sammanfatta relevant 

data för att komma fram till en slutsats. Detta förstärks av Bryman (2016, s. 150) som menar att en 

kvantitativ process utgår från teori, och för att forskaren ska komma fram till en slutsats krävs det 

att det finns en genomtänkt undersökningsdesign, att det görs konkreta val kring urval samt att data 

från undersökningen analyseras. Utöver detta skriver Eliasson (2013, s. 21) att kvantitativa metoder 

är lämpliga för att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp, och enligt Jacobsen (2002, s. 149) 

är en kvantitativ metod mest lämplig när forskarna har goda förkunskaper om det ämne som 

undersöks och när problemställningen är relativt klar. I problematiseringen, som var vårt första steg 

i studien, sökte och läste vi ett stort antal vetenskapliga artiklar om vårt valda ämne vilket bidrog till 

att vi snabbt blev insatta i ämnet och fick goda förkunskaper innan vi gick vidare till att välja en 

kvantitativ metod för att utföra studien. 

 

Bryman (1997, s. 23) skriver att kvantitativ forskning grundar sig på positivismen och utgör en 

avspegling av de grundantaganden och de mål som positivismen rymmer. Vidare skriver Bryman 

(1997, s. 24) att vetenskapen i positivismen, och därmed kvantitativ metod, är deduktiv på grund av 

att dess syfte är att få fram specifika propositioner utifrån allmänna beskrivningar av verkligheten. 

3.1.2 Metodiskt angreppssätt 

Eftersom vi har valt att utgå från befintliga teorier och begrepp för att genomföra vår undersökning, 

använder vi enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 85) ett deduktivt angreppssätt. 

Jacobsen (2002, s. 43) menar att många kvantitativa metoder behöver vara deduktiva och Bryman 

och Bell (2013, s. 31) menar vidare att deduktiv teori inom samhällsvetenskapen är det vanligaste 

synsättet för hur teori och praktik står i relation till varandra. Deduktion ses enligt Jacobsen (2002, 

s. 34) som ett av de mest effektiva sätten att utföra undersökningar då forskaren bildar sig en 

förväntning om resultatet för att sedan utföra undersökningar, vars resultat enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 31) antingen bekräftar eller förkastar de hypoteser forskaren har tagit fram. Vi har utgått 

från detta när vi har utfört vår undersökning, då vi i enlighet med Bryman och Bell (2013, s. 31) har 

granskat teori, samlat in data och fått fram ett resultat som stämde överens med teorin. Detta 

bekräftas även av Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 129) då de menar att slutsatsen bör vara logisk i 

relation till teorin om att forskaren har rätt förutsättningar. 
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3.1.3 Vetenskapligt synsätt 

Molander (2003, s. 114) skriver att Auguste Comte (1798-1857) vanligtvis kallas för positivismens 

fader eftersom han var den som introducerade termen positivism och skissade ramarna för vad han 

kallade det positivistiska vetenskapsidealet. Genom sin positivism sägs det att Comte definierade 

vetenskapen som företeelser och begrepp. Molander (2003, s. 115) skriver att det är en kombination 

av två klassiska kunskapsteoretiska riktningar som definierar positivismen. Den första är att 

positivismen övertog den empiriska kunskapsteorin, vilket innebar att teori endast kunde erhålla 

kunskap om det som kan observeras med sinnena. Den andra är den materialistiska tesen om att 

naturen och det mänskliga livet styrs av regelbundenheter och lagar. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 241) skriver att positivismen är det vanligaste paradigmet i dagens 

vetenskap, och att denna forskningstradition grundar sig i den kunskap vi får genom erfarenheter. 

Detta stämmer väl in på vår undersökning då respondenterna har fått svara på frågor om 

fastighetsmäklare utifrån sina egna erfarenheter. Enligt Jacobsen (2002, s. 31) bör forskare inom 

positivism skapa neutrala studier för att få fram ett objektivt resultat, vilket vi har försökt att göra i 

vår studie genom att ställa frågor som respondenterna själva får gradera enligt en skala. Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2014, s. 83), Jacobsen (2002, s. 38) samt Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 

242) skriver vidare att positivismen innebär att kumulativ forskning utgår från en kvantitativ metod 

med en deduktiv ansats, vilket stämmer in på vår undersökning då vi har utgått från befintlig 

forskning. Vidare skriver Bryman och Bell (2013, s. 36) att positivism innebär att vetenskapen ska 

vara objektiv, vilket Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 242) förstärker med argumentet att både 

forskarens förhållningssätt och beskrivningar bör vara objektiva. 

3.1.4 Litteraturstudie 

Vi har valt ut och granskat totalt 59 vetenskapliga artiklar och litteratur som teoretisk grund för vårt 

arbete. Detta anser vi är en tillräcklig mängd referenser för att bli någorlunda experter på ämnet 

förtroende och prissättning, vilket har bidragit till att vi noggrant och säkert har kunnat skapa en 

enkät för att undersöka om teorin stämmer överens med verkligheten. Enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 111) är det viktigt att läsa in sig på samt kontrollera tidigare forskning som har gjorts på 

det valda området. Vidare skriver Bryman och Bell (2013, s. 111) att det i en litteraturgenomgång är 

viktigt att kunna tolka det som är skrivet i tidigare forskning, ha en kritisk inställning till det samt 

kunna använda det som stöd och underlag för egna argument och åsikter, vilket vi har tagit till oss i 

utförandet av denna uppsats. 
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De vetenskapliga artiklar vi har använt i vår teoretiska referensram har vi noggrant valt ut för att 

säkerställa att de har en tydlig koppling till vårt ämne. För att hitta relevanta och trovärdiga artiklar 

har vi sökt på vetenskapliga databaser, främst Google Scholar som visar resultat på vetenskapliga 

artiklar från olika databaser och därmed ger ett brett utbud. När vi har sökt efter artiklar har vi 

använt oss av engelska sökord som; “trust”, “trustworthiness”, “trust and business”, “trust and 

salesperson”, “trust and customer”, “trust and pricing”, “trust and real estate”, “pricing and real 

estate”, “loss leader pricing” och “suicide bidding”. 

 

3.2 Datainsamling 

Enligt Eliasson (2013, s. 28) betecknas kvantitativa forskningsmetoder som olika sätt att samla in 

kvantitativ data, där intervju- och enkätundersökningar är de vanligast förekommande. Vi har i 

denna studie valt att genomföra en enkätundersökning där vi har skickat ut och delat en enkät på 

Internet. Den främsta fördelen med att använda sig av en enkätundersökning är enligt Eliasson 

(2013, s. 29) att respondenterna själva får välja när det passar dem att fylla i frågeformuläret 

eftersom det finns till hands på Internet genom en länk som skickas till de tillfrågade. Trots detta 

skriver Eliasson (2013, s. 29) att enkätundersökningar brukar få färre svar än 

intervjuundersökningar, vilket kan bero på avsaknaden av direkt personlig kontakt och att 

respondenterna kan glömma bort att svara på enkäten. En lösning på detta kan enligt Eliasson 

(2013, s. 29) vara att skicka ut påminnelser om enkäten till de tillfrågade för att på så sätt öka 

chansen att få in svar. Detta var något vi tog till oss i genomförandet av vår enkätundersökning och 

vi skickade därför ut en påminnelse till de tillfrågade två dagar efter att enkäten delades ut första 

gången. Ännu en fördel med enkätundersökningar är enligt Eliasson (2013, s. 29) är att det är billigt 

och går fort att skicka ut till respondenterna, vilket vi ansåg var fördelaktigt för oss. Ytterligare en 

anledning till varför vi valde att genomföra en enkätundersökning var att det gav oss möjlighet att 

göra annat i vårt arbete under tiden enkäten låg tillgänglig för respondenterna, vilket gjorde att vi 

kunde effektivisera vår arbetsgång. 

 

Vi valde att skapa vårt frågeformulär i Google Forms eftersom detta enligt oss är ett lätthanterligt 

och lättillgängligt verktyg. Genom detta program finns det möjlighet att kopiera den länk som leder 

till frågeformuläret, för att sedan distribuera detta på valfritt sätt. Jacobsen (2002, s. 323) samt 

Bryman och Bell (2013, s. 653) skriver att frågeformulär på Internet är billiga samt att de kan få stor 

spridning, och eftersom vi ville få så stor spridning som möjligt valde vi att dela frågeformuläret i 

offentliga inlägg på våra privata Facebook-profiler, och flera av våra vänner och familjemedlemmar 

valde att dela det vidare. På grund av detta har vi inte möjlighet att veta hur stor spridning enkäten 
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har fått, men vi har upptäckt att vi har fått en stor demografisk spridning på de respondenter som 

har valt att svara på enkäten. Eftersom vi valde att dela frågeformuläret via en hemsida, och inte via 

e-post, menar Bryman och Bell (2013, s. 663) att vi har haft möjlighet att undersöka en stor 

användargrupp, vilket var vår mening. 

 

Vi lade upp enkäten klockan 08.30 på morgonen annandag påsk. Anledningen till varför vi valde att 

skicka ut den en röd dag var för att vi, som tidigare nämnt, delade enkäten på Facebook, vilket är en 

hemsida som många besöker på fritiden eller när de är lediga. Eftersom många i Sverige är lediga 

på röda dagar tyckte vi att det passade att dela enkäten under annandag påsk istället för en vanlig 

arbetsdag. Om vi däremot hade valt att skicka ut enkäten till ett bestämt antal respondenters e-post 

hade dagen för utskicket varit en annan på grund av att många troligtvis inte kollar sin e-post lika 

frekvent på fritiden som under arbetstid. En anledning till varför vi valde att skicka ut enkäten 

klockan 08.30 på morgonen är att vi genom egna erfarenheter har märkt att många personer i 

dagens samhälle väljer att kolla igenom Facebook på morgonen, och vi ansåg att det kunde vara ett 

bra tillfälle för dem att svara på vår enkät. Genom bloggen Stratkom.se, en blogg om strategisk 

kommunikation, skriver Palmerot (2015, 27 april) om vilken tid på dagen det är bäst att publicera 

inlägg på sociala medier. Där skriver han att Facebook-användare är mest benägna att dela ett 

inlägg på Facebook klockan 09.00-11.00 samt klockan 12.00. Eftersom vi ville nå så många 

respondenter som möjligt, bland annat genom delningar, valde vi att lägga upp enkäten innan 

klockan 09.00 för att enkäten skulle finnas tillgänglig i respondenternas flöde för att svara på och 

dela vidare vid denna tidpunkt. 

3.2.1 Enkätens utformning 

När vi utformade frågeformuläret utgick vi från vår teoretiska referensram för att säkerställa att vi 

förankrade frågorna i tidigare forskning. Enligt Eliasson (2013, s. 36) är det viktigt att utgå från 

teori när enkäten utformas för att kunna undersöka hur påståenden från teorin förhåller sig till 

verkligheten. Vi fokuserade även på att göra korta frågor som skulle vara enkla att tolka och förstå. 

Eliasson (2013, s. 39) skriver att det är viktigt att en bra fråga först och främst är klart och tydligt 

formulerad, samt att ett vardagligt språk utan fackuttryck bör användas, för att på så sätt göra det 

enklare för respondenterna att besvara frågorna och således förbättra svarsfrekvensen. Detta har vi 

tagit lärdom av och använt ett vardagligt språk i vårt frågeformulär. Till sist skriver Eliasson (2013, 

s. 39) även att frågor generellt sett fungerar bättre ju kortare de är, och när vi utformade 

frågeformuläret var vi dessutom noggranna med att inte ställa för många frågor eftersom detta hade 

kunnat bli för långt för respondenterna att orka eller ha tid att svara på. Eliasson (2013, s. 40-41) 
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understryker vikten av att utforma ett lagom långt frågeformulär, och menar att det ska vara 

tillräckligt långt för att täcka in samtliga variabler, men att det inte ska vara så långt att 

respondenterna hinner tröttna. 

 

Vi valde att dela in enkätfrågorna i fyra teman utifrån de ämnen som behandlades. De fyra teman vi 

valde att utforma är fastighetsmäklares förmåga och expertis, fastighetsmäklares välvilja och 

pålitlighet, fastighetsmäklares status och rykte, samt fastighetsmäklares ärlighet och integritet. I 

början av enkäten har vi formulerat sex stycken demografiska frågor för att ta reda på 

respondenternas kön, ålder, boendeform, bostadsort samt när och hur de senast hade kontakt med en 

fastighetsmäklare. Därefter har vi formulerat fyra stycken generella frågor som rör ämnet förtroende 

för fastighetsmäklare som en inledning, och därefter fick våra fyra teman en varsin sida i enkäten 

för att få en tydlig struktur på formuläret. Eliasson (2013, s. 41) skriver att det är viktigt att ha en 

tydlig struktur på ett frågeformulär och att ett sätt att uppnå detta är att sätta frågor som behandlar 

samma område eller ämne tillsammans. Eliasson (2013, s. 41) skriver att detta gör det enklare för 

respondenterna att orientera sig bland frågorna och svarsalternativen samt att det gör formuläret 

lättöverskådligt. 

 

Det är väsentligt att varje tema behandlar flera frågor för att forskaren enligt Eliasson (2013, s. 36) 

ska kunna jämföra svaren och se om det finns likheter eller skillnader i hur respondenterna har 

svarat på liknande frågor, eftersom undersökningens validitet kan ifrågasättas ifall respondenterna 

har olika åsikter kring frågorna inom samma teman. Vi har därför valt att ställa fem frågor inom 

varje tema för att se om det finns ett samband mellan dem. De teman vi har använt är hämtade från 

vårt teorikapitel för att ha en tydlig förankring i litteraturen, vilket enligt Eliasson (2013, s. 36) är 

viktigt för att senare kunna utföra en analys och jämföra undersökningen med teorin. 

 

Vi har valt att utforma våra svarsalternativ enligt en Likertskala som enligt Jacobsen (2002, s. 288) 

innebär att svarsalternativen är rangordnade, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 168) är ett sätt 

att mäta attitydkluster. Vi valde att ha en sjugradig Likertskala med svarsalternativen 1-7 där 1 = 

håller inte alls med och 7 = håller med helt och hållet, vilket går att utläsa av Figur 4. Enligt 

Jacobsen (2002, s. 295) är det viktigt att använda sig av en Likertskala med antingen tre, fem eller 

sju svarsalternativ för att ha en kategori i mitten som är neutral och på så sätt uppfylla kravet på 

balans, och därmed är 4 neutralt i vår skala. Vi valde att ha sju svarsalternativ eftersom Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2014, s. 102) nämner att färre skalsteg kan få respondenter att vara ovilliga 
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att svara ifall de känner att inget alternativ stämmer in på hur de känner, och att fler skalsteg bidrar 

till att respondenterna i större mån kan finna ett svarsalternativ som stämmer in på deras åsikter. 

 

 

Figur 4 (Google Forms) - Likertskala 1-7 

 

Efter att stegvis ha gått igenom teorin hade vi skisserat fram 36 frågor som vi potentiellt kunde 

använda oss av. I detta läge gick vi igenom frågorna en och en för att avgöra vilka frågor som var 

relevanta för frågeformuläret samt vilka teman frågorna skulle tillhöra. Detta bidrog till att vi 

sorterade bort 12 frågor som vi inte tyckte var tillräckligt relevanta för studien, vilket således gav 

oss 24 kvarstående frågor. Anledningen till varför vi valde att inte ta med vissa frågor i enkäten var 

dels för att enkäten inte skulle bli för lång, vilket Eliasson (2013, s. 40-41) som tidigare nämnt 

menar är viktigt. Dessutom var vissa av de frågor vi sorterade bort relativt lika frågor vi redan hade, 

vilket gjorde att vi kunde ta bort några av dem. 

 

Vi valde att ställa frågan “Jag anser att jag generellt sett har förtroende för fastighetsmäklare” för att 

ta reda på huruvida respondenterna över huvud taget hade ett visst förtroende för fastighetsmäklare, 

och för att kunna ställa detta i relation till övriga frågor och svar. Vi diskuterade om vi skulle ställa 

denna fråga först eller sist, och kom då fram till att vi ville ställa den först för att respondenterna 

inte skulle ha blivit påverkade av övriga frågor, vilket vi ansåg hade kunnat ske om vi hade valt att 

ställa frågan sist. Vi valde även att ställa tre övriga frågor om huruvida respondenterna upplevde att 

det finns en risk med att anlita en fastighetsmäklare, om mängden förtroende är avgörande för 

vilken fastighetsmäklare de väljer samt ifall respondenterna hade valt att anlita en fastighetsmäklare 

ifall de skulle sälja sin bostad idag. Dessa frågor ställde vi för att få fram ifall det förtroende för 

fastighetsmäklare respondenterna känner över huvud taget påverkar huruvida de är villiga att anlita 

en fastighetsmäklare eller inte. 

 

Efter att ha delat upp de övriga frågorna i teman, valde vi att behandla ett tema per sida i 

frågeformuläret eftersom Eliasson (2013, s. 41) anser att detta är viktigt. Vi valde att behandla 

fastighetsmäklares förmåga och expertis först eftersom vi förutsåg att detta skulle vara en 
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grundläggande faktor till många av respondenternas förtroende för fastighetsmäklare. Därefter 

ställde vi frågor om fastighetsmäklares välvilja och pålitlighet eftersom vi förutsåg att även detta 

skulle vara viktigt för många respondenter, innan vi gick över till fastighetsmäklares status och 

rykte vilket vi ansåg vara faktorer som inte är direkt förknippade med förtroende. Slutligen ställde 

vi frågor om ärlighet och integritet vilket vi trodde skulle vara något svårare för respondenterna att 

svara på. Vi valde att behandla våra teman i denna ordning för att respondenterna skulle känna sig 

vana och bekväma i att svara på frågor om förtroende när de något svårare frågorna kom, vilket går 

i linje med det Eliasson (2013, s. 41) skriver om att det är fördelaktigt att ställa enklare frågor i 

början av en enkät och mer komplexa frågor senare. Nedanstående tabell ger en överblick över de 

frågor vi valde att ställa i frågeformuläret, med tillhörande referenser från vår teoretiska 

referensram. 

 

Enkätfråga Referens 

Jag anser att en fastighetsmäklares förmåga 

påverkar mitt förtroende för hen 

Mayer et al. (1995, s. 717); Doney & 

Cannon (1997, s. 40); Kennedy et al. (2001, 

s. 73); Hawes et al. (1989, s. 4-5) 

Jag anser att en fastighetsmäklares expertis 

påverkar mitt förtroende för hen 

Wood et al. (2008, s. 266-268); Hawes et al. 

(1989, s. 4-5); Miranda & Klement (2009, s. 

33) 

Jag litar på att fastighetsmäklare är experter 

på prissättning av bostäder 

Wu et al. (2015, s. 43) 

Jag får minskat förtroende för en 

fastighetsmäklare som prissätter en bostad 

betydligt högre eller lägre än liknande 

bostäder 

Lal & Matutes (1994, s. 350); White & 

Yuan (2012, s. 2); Wu et al. (2015, s. 44); 

Northcraft & Neale (1987, s. 86); Hess & 

Gerstner (1987, s. 358) 

Jag anser att det är förståeligt att priser på 

bostäder beror på utbud och efterfrågan 

McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30-31); 

Garbarino & Lee (2003, s. 498, 501) 



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

30 

Jag anser att en fastighetsmäklares välvilja 

påverkar mitt förtroende för hen 

Mayer et al. (1995, s. 718); Lount & Pettit 

(2012, s. 21); Blomqvist (1997, s. 277); 

Wood et al. (2008, s. 268) 

Jag anser att en fastighetsmäklares 

pålitlighet påverkar mitt förtroende för hen 

Sirdeshmukh et al. (2002, s. 17); Swan et al. 

(1988, s. 8); Wood et al. (2008, s. 267) 

Jag anser att relationen mellan mig och en 

fastighetsmäklare ska fungera som ett 

samarbete där bådas intressen och mål ska 

tas tillvara 

Ganesan (1994, s. 12); Wood et al. (2008, s. 

264) 

Jag förväntar mig att en fastighetsmäklare 

ska vara engagerad i varje affär och kund 

Morgan & Hunt (1994, s. 23) 

Jag anser att en fastighetsmäklare som visar 

genuint intresse för sina kunder inger 

förtroende 

Wood et al. (2008, s. 264, 266) 

Jag anser att en fastighetsmäklares status 

påverkar mitt förtroende för hen 

Lount & Pettit (2012, s. 21) 

Jag anser att en fastighetsmäklares rykte 

påverkar mitt förtroende för hen 

Ganesan (1994, s. 5); Blomqvist (1997, s. 

280) 

Jag anser att förtroendet för en 

fastighetsmäklare påverkas av huruvida jag 

har haft kontakt med fastighetsmäklaren 

förut 

Nicholson et al. (2001, s. 10) 

Jag kan tänka mig att anlita samma 

fastighetsmäklare flera gånger ifall jag 

känner att jag får en bra relation till hen 

Ganesan (1994, s. 3); Poon et al. (2012, s. 

589); Nicholson et al. (2001, s. 7) 
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Om jag känner förtroende för en 

fastighetsmäklare är chansen större att jag 

anlitar hen igen 

Lount & Pettit (2012, s. 15); Kennedy et al. 

(2001, s. 81); Reichheld & Schefter (2000, 

s. 107); Doney & Cannon (1997, s. 41); 

Swan et al. (1988, s. 1) 

Jag anser att en fastighetsmäklares ärlighet 

påverkar mitt förtroende för hen 

Blomqvist (1997, s. 277); Doney & Cannon 

(1997, s. 40); Swan et al. (1988, s. 8); 

Garbarino & Johnson (1999, s. 71); Wood 

et al. (2008, s. 267);  

Jag anser att en fastighetsmäklares 

integritet påverkar mitt förtroende för hen 

Mayer et al. (1995, s. 719); Garbarino & 

Johnson (1999, s. 71) 

Jag anser att budgivningar påverkar mitt 

förtroende till fastighetsmäklaren positivt 

Northcraft & Neale (1987, s. 85); Bokhari 

& Geltner (2011, s. 642) 

Jag anser att jag hade haft ett högre 

förtroende för fastighetsmäklare om 

bostäder hade ett fast pris utan möjlighet 

för budgivning 

McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30) 

Jag anser att mitt förtroende för 

fastighetsmäklare påverkas negativt ifall 

hen försöker att trissa upp priser för att jag 

ska betala mer än vad bostaden är värd 

Bokhari & Geltner (2011, s. 643); Yavas & 

Yang (1995, s. 352) 

Tabell 1 (Egen) - Referenser till enkätfrågor 

3.2.2 Pilotstudie 

När vi hade utformat vårt frågeformulär valde vi att genomföra en pilotstudie för att säkerställa hur 

lång tid det tog att svara på enkäten, om den var tydlig och enkel att genomföra samt för att se hur 

vi skulle kunna förbättra den. Enligt Eliasson (2013, s. 42) är det klokt att testa frågeformuläret 

genom att genomföra en pilotstudie, vilket är en provundersökning där utvalda personer får svara på 

frågorna i formuläret och därefter lämna synpunkter om frågeformuläret. Även Bryman och Bell 

(2013, s. 276) samt Gorard (2001, s. 102) menar att det är viktigt att genomföra en pilotstudie innan 
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den huvudsakliga studien för att undersökningen som helhet ska bli så bra som möjligt. Vi valde att 

låta respondenter som inte ingår i vårt urval genomföra pilotstudien för att på så sätt kunna 

maximera antalet respondenter i vår huvudsakliga undersökning. Både Eliasson (2013, s. 42) och 

Bryman och Bell (2013, s. 277) skriver att pilotstudien ska göras med individer som inte ska ingå i 

det urval som den huvudsakliga studien ska göras på. Vi valde därför att tillfråga tolv personer som 

är bekanta till oss författare samt är födda år 1960 eller tidigare, och av dessa var det tio personer 

som besvarade enkäten. Detta innebär att vi gjorde ett bekvämlighetsurval eftersom vi använde oss 

av personer som för tillfället fanns tillgängliga för oss, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 205) 

samt Gorard (2001, s. 103) är en acceptabel urvalsmetod i pilotstudier. De respondenter som har 

besvarat vår pilotstudie har som tidigare nämnt exkluderats från vår huvudsakliga 

enkätundersökning. 

 

I pilotstudien framkom det att våra respondenter hade skilda åsikter om förtroende för 

fastighetsmäklare, vilket bidrog till att vi blev nyfikna på att testa undersökningen på en större 

publik. Respondenterna angav att enkäten tog mellan 5-10 minuter att genomföra, där den 

genomsnittliga tiden var 7,2 minuter. Detta bidrog till att vi i beskrivningen av den huvudsakliga 

enkäten valde att skriva att enkäten uppskattningsvis skulle ta ca 7 minuter att besvara. Vår 

förhoppning var att enkäten endast skulle ta ca 5 minuter att genomföra, och därför diskuterade vi 

huruvida vi skulle ta bort några frågor, men eftersom vi ville behålla djupet på de teman vi tog upp, 

valde vi att ändå behålla samtliga frågor. Vi bad även respondenterna i pilotstudien att ge oss 

återkoppling på om och hur vi skulle kunna förbättra enkäten, men vi fick inga större förslag på 

förbättringar vilket enligt Gorard (2001, s. 103) innebar att vi kunde fortsätta till den huvudsakliga 

enkäten. 

3.2.3 Förebyggande åtgärd 

För att öka svarsfrekvensen i undersökningen och således minska bortfallet lottade vi ut en biobiljett 

vardera till två personer som deltog i undersökningen och angav sina e-postadresser. Att ha någon 

form av belöning till deltagarna i en undersökning är enligt Dahmström (2004, s. 7) samt Bryman 

och Bell (2013, s. 250) att rekommendera eftersom det kan förebygga bortfall. Dahmström (2004, s. 

7) skriver dessutom att en belöning av något slag kan fånga upp personer som egentligen inte har 

något intresse av att delta i undersökningen. De personer som valde att delta i utlottningen genom 

att ange sin e-postadress är däremot inte längre anonyma, vilket bryter mot de etiska principerna 

som diskuteras i 3.3, men deltagandet i utlottningen var högst frivilligt och ingen deltagare var 
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tvingad att ange sin e-postadress, vilket innebär att de respondenter som ville vara helt anonyma 

kunde välja att vara det genom att inte delta i utlottningen. 

 

Vidare skriver Dahmström (2004, s. 7) att en ytterligare åtgärd för att förebygga bortfall kan vara att 

ange den förväntade tid som behövs för att besvara enkäten, vilket vi har valt att skriva i 

inledningen. Detta fick vi som tidigare nämnt i kapitel 3.2.2 fram från vår pilotstudie där vi bad 

respondenterna att ta tid hur lång tid det tog för dem att svara på enkäten och sedan ange det i slutet 

av formuläret. 

 

3.3 Anonymitet och etiska principer 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 137) finns det ett antal etiska regler som bör beaktas när en 

företagsekonomisk undersökning utformas och genomförs. Inom svensk forskning rör sig dessa 

etiska regler oftast om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som 

deltar i undersökningen. Bryman och Bell (2013, s. 137), Jacobsen (2002, s. 483-484) samt Eliasson 

(2013, s. 41-42) menar att detta innebär att deltagarna ska bli informerade om undersökningens 

syfte, att deras deltagande är frivilligt samt att deras svar är anonyma och att ingen obehörig kan 

komma åt dem. Med detta som grund har vi i frågeformulärets inledning dels presenterat oss själva 

och syftet med den undersökning vi genomför, men även skrivit att deltagandet är frivilligt, att 

respondenternas svar är anonyma samt att ingen obehörig kommer att ta del av deras svar. Enligt 

Eliasson (2013, s. 42) kan detta öka svarsfrekvensen då en sådan försäkran ofta leder till att 

respondenterna är mer benägna att besvara frågorna i enkäten, och Gorard (2001, s. 83) menar att 

det kan bidra till att respondenternas svar blir mer ärliga. 

 

3.4 Respondenter 

Vi skickade ut pilotstudien till tolv bekanta, varav tio svarade på enkäten. Det var sedan 195 

personer som svarade på den slutliga enkäten, men med anledning av att vi valde att dela denna via 

offentliga inlägg på våra privata Facebook-profiler är det inte möjligt att veta hur stor spridning 

undersökningen har fått. 

3.4.1 Population 

Jacobsen (2002, s. 331) skriver att samtliga personer vi är intresserade av att undersöka tillhör vår 

population, vilket i vårt fall är personer som bor i större tätorter eller storstäder och har haft någon 

form av kontakt med en fastighetsmäklare. Till vår population hör även de som har ett Facebook-

konto samt tillgång till Internet eftersom vi har valt att utföra en webbaserad enkätundersökning 
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som vi har delat via offentliga inlägg på Facebook. Enligt Jacobsen (2002, s. 331) ska 

respondenterna likna populationen, vilket exempelvis innebär att antalet kvinnor och män ska vara 

lika många bland respondenterna som i hela populationen. Vi vet inte säkert hur många kvinnor och 

män som tillhör vår population då vi har skickat ut undersökningen via Facebook. Enligt Statistiska 

Centralbyrån (2017) utgjorde män 50,1 % och kvinnor 49,9 % av den totala befolkningen i Sverige 

den 1 november 2016, och enligt Internetstatistik (2016) använder 62 % av dessa män och 66 % av 

kvinnorna Facebook. Vi anser att detta innebär att vår population bör vara relativt jämnt fördelad 

mellan män och kvinnor. 

 

Vi valde att skapa en webbaserad enkätundersökning och dela denna på Facebook för att vi ansåg 

att vi på detta sätt skulle få så många respondenter som möjligt, vilket Jacobsen (2002, s. 333) 

skriver är viktigt på grund av att vissa målgrupper kan ha begränsad möjlighet att svara på frågor i 

vissa former. Därför reflekterade vi över vilken slags insamling av data som passade bäst för vår 

population. Jacobsen (2002, s. 333) menar även att forskare bör reflektera över vilket intresse 

populationen har att svara på en viss undersökning eftersom en population som inte känner igen sig 

själva i frågorna tenderar att i lägre mån svara på dem. För att detta skulle stämma in på vår 

undersökning valde vi exempelvis att ha svarsalternativet “Jag har aldrig varit i kontakt med en 

fastighetsmäklare” på två av de demografiska frågorna i början av undersökningen, för att även 

personer som inte har varit i kontakt med en fastighetsmäklare skulle ha ett intresse att besvara 

enkäten. 

3.4.2 Urval 

Bryman och Bell (2013, s. 189) skriver att det inom kvantitativ forskning är nödvändigt att göra ett 

urval från den population forskaren inriktar sig på, eftersom det sällan är möjligt att undersöka 

samtliga personer i en population. Detta beskriver Jacobsen (2002, s. 355) med en modell där 

forskarens första steg är att reflektera över om det är möjligt att undersöka hela populationen, vilket 

inte har varit möjligt i vårt fall. Eftersom vi vill kunna generalisera undersökningen för 

populationen, menar Jacobsen (2002, s. 355) att vi behöver använda oss av ett sannolikhetsurval, 

där ett stratifierat urval passar bäst för vår undersökning. Ett stratifierat urval innebär enligt 

Eliasson (2013, s. 48) att forskaren delar in populationen i olika grupper för att göra ett urval inom 

varje grupp, vilket Jacobsen (2002, s. 343) förstärker med argumentet att detta urval ibland kallas 

för ett gruppvist urval. I ett stratifierat urval kan forskaren enligt Eliasson (2013, s. 47) dela in 

populationen i demografiska faktorer som exempelvis ålder, vilket är anledningen till att vi i början 

av vår enkät ställde demografiska frågor gällande kön, ålder, bostadsort och bostadsform. 
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När forskare använder ett stratifierat urval bör de enligt Jacobsen (2002, s. 344) sträva efter att finna 

en överensstämmelse mellan populationen och urvalet för att nå ett proportionellt urval. Jacobsen 

(2002, s. 344) beskriver detta som att exempelvis ha procentuellt lika många kvinnor i populationen 

som i urvalet, och som tidigare nämnt i avsnitt 3.4.1 har vi antagit att vår population är relativt jämn 

mellan kvinnor och män, och då var vår målsättning att ha lika många män och kvinnor som 

respondenter. Detta uppfylldes dock inte då endast 20,8 % av respondenterna var män och därmed 

79,2 % kvinnor. I vårt urval sattes även krav på att respondenterna skulle tillhöra generation X eller 

Y, bo i en storstad eller tätort med mer än 50 000 invånare samt ha varit i kontakt med en 

fastighetsmäklare. Vi valde att använda detta urval för att få en bredd på de respondenter som 

deltog i undersökningen, och för att kunna undersöka så många som möjligt som har varit i kontakt 

med fastighetsmäklare. Av våra totalt 195 respondenter var det 125 som stämde in på urvalet, och 

resterande registrerades som bortfall, vilket vi återkommer till i 3.4.4. 

3.4.3 Generation X och Y 

I vår studie har vi valt att dela upp respondenterna i generation X och Y genom att dela upp 

svarsalternativen i frågan om ålder i frågeformuläret efter dessa generationer. Därtill har vi 

registrerat de som inte ingår i generation X eller Y som bortfall. Enligt Bickel och Brown (2005, s. 

205) och Jurkiewicz (2000, s. 55) definieras generation X som personer födda mellan år 1963 och 

1981, vilket förstärks av Nationalencyklopedin (2017) som skriver att generation X innefattar 

människor som är födda från 1960-talet och fram till början av 1980-talet. 

 

Det finns enligt Solka, Jackson och Lee (2011, s. 397) flera olika definitioner på generation Y. Cui, 

Trent, Sullivan och Matiru (2003, s. 310) definierar generation Y som personer födda mellan år 

1977 och 1994, medan Schmitt (2008) menar att generation Y innefattar personer som är födda 

mellan år 1977 och 1996. Nationalencyklopedin (2017) skriver däremot att generation Y innefattar 

personer som är födda på 1980- och 1990-talet, vilket visar att det finns skilda meningar om när de 

olika generationerna startar och slutar. 

 

Utifrån vad som framgår av tidigare forskning har vi valt att definiera generation X som personer 

mellan 35 och 55 års ålder, av anledningen att vi valde att räkna på helår och att personer födda år 

1981 fyllde 35 år under 2016. Vi valde i enlighet med Nationalencyklopedin (2017) att definiera 

generation X som personer som är upp till 55 år. Därefter har vi valt att definiera generation Y som 

personer mellan 18 och 34 år. Detta med anledning av att vi inte ville att svarsalternativen på denna 

fråga skulle överlappa varandra, vilket de hade gjort om generation Y hade börjat från år 1977 i 
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enlighet med vad flera forskare skriver. Således valde vi att påbörja generation Y där generation X 

slutar, samt att endast inkludera myndiga personer, vilket bidrog till att generation Y i vår 

undersökning således innefattar personer födda mellan år 1982 och 1998, vilka fyllde 18-34 år 

under år 2016. 

3.4.4 Bortfall och svarsfrekvens 

I genomförandet av en undersökning kan tillvägagångssättet enligt Eliasson (2013, s. 28) påverka 

utfallet både positivt eller negativt. Det är viktigt att få så många svar som möjligt på den 

undersökning som genomförs eftersom en lägre svarsfrekvens enligt Eliasson (2013, s. 28) kan 

bidra till att forskningen ger ett missvisande resultat. Vi mottog 195 kompletta svar på vårt 

frågeformulär, och behövde efter detta utföra ett urval av de svar vi hade fått in. I de fall då 

forskaren använder sig av urval, kommer undersökningen enligt Jacobsen (2002, s. 335) att drabbas 

av bortfall, vilket har skett även i vår undersökning. 

  

Vi har som tidigare nämnt avgränsat vår undersökning till respondenter som tillhör generation X 

och Y, och därmed har vi behandlat samtliga yngre och äldre respondenter som bortfall. Bryman 

och Bell (2013, s. 203) skriver att det kan finnas respondenter som inte är lämpliga att delta i 

undersökningen, vilket i vårt fall är respondenter som själva arbetar som fastighetsmäklare. Vi 

valde att registrera även deras svar som bortfall eftersom vi ansåg att dessa respondenter med stor 

sannolikhet medvetet eller omedvetet vinklar sina svar eftersom de själva arbetar inom yrket vi 

undersöker. Vi tog även bort samtliga respondenter som aldrig har varit i kontakt med en 

fastighetsmäklare då vi anser att dessa troligen inte har tillräckligt med erfarenhet för att besvara 

frågorna om förtroende för fastighetsmäklare, och vårt urval blev då begränsat till personer som 

någon gång har varit i kontakt med fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarinspektionen (2017) menar 

att det finns betydligt fler registrerade fastighetsmäklare i Stockholm, Västra Götaland och Skåne 

län, vilket visar att storstäderna har flest registrerade fastighetsmäklare. Detta kan jämföras med 

mindre län som i större utsträckning består av mindre tätorter, där det finns färre fastighetsmäklare. 

Med detta som grund valde vi att ta bort respondenter som bor i mindre tätorter eller utanför en 

tätort med motiveringen att respondenterna i vårt urval skulle ha erfarenheter av 

fastighetsmäklarbranschen. Vi diskuterade även huruvida de respondenter som bor i hyresrätt skulle 

få vara en del av urvalet, och kom då fram till att de respondenter som bor i hyresrätt och därmed 

inte äger sin bostad men tidigare har haft kontakt med fastighetsmäklare stämde in på vårt urval 

eftersom många av dem angav att de tidigare har varit köpare, säljare, budgivare eller spekulant i en 

bostadsaffär. Efter att ha registrerat dessa bortfall fick vi slutligen 125 giltiga svar som kunde 
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analyseras, och vår förhoppning var då att få ett resultat som speglade respondenternas generella 

tankar om förtroende för fastighetsmäklare, vilket enligt Eliasson (2013, s. 28) är viktigt inom 

kvantitativ forskning. 

 

3.5 Analysmetod 

För att bearbeta och därefter kunna analysera vårt empiriska material har vi använt oss av statistik- 

och analysprogrammet Statistical Package of Social Science, vilket vi fortsättningsvis benämner 

som SPSS. Anledningen till att vi valde att använda oss av SPSS är att Bryman och Bell (2013, s. 

365) menar att det är den mest använda statistiska mjukvaran i kvantitativa analyser, samt att det är 

ett program som är relativt lätthanterligt. Även Eliasson (2013, s. 7), Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010, s. 81) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 124) rekommenderar 

SPSS för kvantitativ forskning, vilket gjorde oss säkra på vårt val av analysprogram. 

 

När vi upptäckte att vi inte längre fick in fler svar på enkäten och även ansåg oss ha en tillräcklig 

mängd svar för att kunna utföra en analys, förde vi in samtliga svar i SPSS där vi formaterade om 

svaren på vissa frågor till siffervärden som kan förstås och bearbetas av SPSS. Detta kallas enligt 

Jacobsen (2002, s. 367) kodning och innebär att varje separat svarsalternativ får ett siffervärde för 

att resultatet ska kunna hanteras och behandlas statistiskt med ett statistikprogram som SPSS. Även 

Eliasson (2013, s. 60) och Wahlgren (2012, s. 11) menar att numeriska variabler är lättast att 

behandla och analysera, och att det av den anledningen är lämpligt att på något sätt koda variabler 

innan några analyser utförs. Eliasson (2013, s. 60-61) skriver dessutom att variabler som är 

nominala eller ordinala oftast är passande att tillämpa kodning på. Med utgångspunkt i detta valde 

vi att koda de variabler som inte redan hade siffervärden, vilket i vårt fall var svaren på de 

demografiska frågorna som var antingen nominala eller ordinala. Här kodade vi variablerna till 

siffervärden, så att exempelvis könen blev Man = 0 och Kvinna = 1, och boendeformen blev 

Hyresrätt = 1, Bostadsrätt = 2 och så vidare. Resterande frågor hade redan siffervärden mellan 1 och 

7 från vårt frågeformulär där 1 = håller inte med alls och 7 = håller med helt och hållet, vilket 

innebar att dessa inte var i behov av att kodas om. 

 

När samtliga variabler var kodade övergick vi till att utföra diverse analyser. Enligt Eliasson (2013, 

s. 89) handlar kvantitativ forskning om att visa att det finns ett samband mellan olika variabler som 

mäts och att två eller flera variabler då ofta analyseras. Efter att ha genomfört en deskriptiv analys, 

som enligt Winter (2016, s. 7) bland annat mäter variablernas medelvärde, valde vi att även utföra 

en klusteranalys, korrelationsanalys och faktoranalys, vilka beskrivs mer ingående i 3.5.1-3.5.3. Det 
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resultat vi fick fram från respektive analys exporterade vi till Excel för att kunna hantera och 

använda oss av detta när vi skulle skriva resultatet. Detta gjorde vi i enlighet med Wahlgren (2012, 

s. 23) som skriver att det inte är möjligt att öppna SPSS-filer i ett ordbehandlingsprogram, vilket 

gör att det är viktigt att kopiera över eller exportera samtliga resultat till Excel, Word eller en PDF-

fil för att de ska kunna användas. 

3.5.1 Klusteranalys 

Enligt Aronsson (1999, s. 288) avser termen kluster en eller flera grupper i en population som ligger 

nära varandra i något avseende, och enligt Cornish (2007, s. 1) är klusteranalys en metod som 

används för att gruppera respondenter så att de respondenter som har svarat liknande på de aktuella 

frågorna hamnar i samma grupp. När vi skulle utföra klusteranalysen var vårt mål att para ihop 

respondenter som hade liknande svar och som låg nära varandra i något avseende, i 

överensstämmelse med vad forskning säger. Vi började med att utföra fyra kluster för att se om 

resultatet av dem var givande och användbara som resultat. En klusteranalys med endast fyra 

kluster gav oss dock endast ett kluster som var användbart och tre kluster med extrema värden med 

endast en eller ett fåtal respondenter i, vilket vi inte ansåg var användbart att analysera. Därefter 

provade vi att utföra fem kluster för att se hur resultatet ändrade sig. Denna gång fick vi två kluster 

som var användbara och tre kluster med extrema värden, vilket vi fortfarande inte tyckte var 

användbart för analysen eftersom en analys av endast två kluster hade varit motsatserna till 

varandra. När vi slutligen valde att utföra sju kluster fick vi tre kluster som var användbara och fyra 

kluster med extrema värden, vilket vi bedömde vara användbart eftersom vi anser att en analys av 

tre kluster bidrar till intressanta skillnader i klustren. 

 

När vi analyserade de tre användbara klustren, Kluster 1, 3 och 7, observerade vi vad majoriteten av 

respondenterna i vardera kluster hade svarat på respektive fråga för att urskilja deras gemensamma 

beteenden och åsikter. Här kunde vi se skillnader mellan klustren och därefter gruppera dem i tre 

olika kluster som vi valde att döpa till Skeptiska Sara, Tveksamma Tove och Godtrogna Gabriella, 

utifrån vad majoriteten av respondenterna i respektive kluster hade svarat. 

3.5.2 Korrelationsanalys 

Enligt Sundell (2010, 8 januari) är syftet med en korrelationsanalys att visa om det finns ett 

samband mellan två olika variabler. Även Eliasson (2013, s. 95) skriver att en korrelationsanalys 

undersöker hur starkt samband det finns mellan två variabler genom att beräkna hur utspridda 

värdena är i förhållande till varandra. Enligt Wahlgren (2012, s. 128) finns det tre olika 



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

39 

koefficienter som kan beräknas i en korrelationsanalys, där vi har valt att använda oss av Pearson 

som enligt Wahlgren (2012, s. 128) är den vanligaste korrelationskoefficienten. Vidare skriver 

Vejde (2011, s. 94) att denna koefficient är ett mått på sambandet mellan två kvantitativa variabler 

och kan variera mellan -1 och +1. Värdet på koefficienten visar vilken styrka sambandet mellan 

variablerna har, där Bryman och Bell (2013, s. 355) och Eliasson (2013, s. 99) skriver att sambandet 

är starkare ju närmare koefficienten är -1 eller +1, medan sambandet minskar när koefficienten 

närmar sig 0. Bryman och Bell (2013, s. 355) tydliggör detta genom att förklara att 0 innebär att det 

inte finns något samband alls, medan -1 eller +1 innebär att det finns ett perfekt samband, vilket 

enligt Eliasson (2013, s. 95) är ovanligt. Riktningen på sambandet bestäms enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 355) av huruvida koefficienten är positiv eller negativ, där en positiv koefficient innebär 

att båda variablerna ökar i samma mån, medan en negativ koefficient innebär att en variabel ökar i 

samma utsträckning som den andra variabeln minskar. 

 

Därutöver skriver Eliasson (2013, s. 108) att den insamlade datan måste tala starkt emot 

nollhypotesen för att ett statistiskt signifikant samband ska finnas. Nollhypotesen innebär enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 363) att det inte finns något samband i en population, och ju lägre 

signifikansnivån är, desto lägre är risken att en korrelation på det aktuella värdet mellan två 

koefficienter har uppstått av en tillfällighet, vilket även Eliasson (2013, s. 108) nämner. 

Signifikansnivån visas i en korrelationsanalys genom asterisker, där en asterisk(*) innebär att en 

korrelation är signifikant på 0.05-nivå och två asterisker(**) innebär att en korrelation är signifikant 

på 0.01-nivå, enligt Eliasson (2013, s. 108-109). Därtill skriver Eliasson (2013, s. 108) och Bryman 

och Bell (2013, s. 363) att det ofta räcker med att en korrelation är signifikant på 0.05-nivån för att 

nollhypotesen kan avfärdas, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 363) innebär att det endast i 

fem fall av hundra är en tillfällighet att det aktuella värdet på korrelationen skulle ha uppstått. Om 

signifikansnivån på en korrelation är på 0.01-nivån, skriver Eliasson (2013, s. 108) att det endast i 

ett fall av hundra är en tillfällighet att värdet på korrelationen skulle ha uppstått, och det är därför 

fördelaktigt att ange och belysa denna korrelation då det ökar trovärdigheten för en undersöknings 

slutsats. 

 

När vi skulle analysera vår korrelationsanalys valde vi först att endast fokusera på de korrelationer 

som hade en eller två asterisker, med anledning av att kunna avfärda nollhypotesen och finna en 

hög signifikansnivå på korrelationerna. Därefter valde vi att färgkoda samtliga korrelationer som 

hade någon statistisk signifikans, där vi valde att markera korrelationer mellan 0 och 0,4 i rött, 

korrelationer mellan 0,4 och 0,6 i gult samt korrelationer över 0,6 i grönt. Detta för att tydliggöra 
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vilka korrelationer med en signifikansnivå på 0.05-eller 0.01-nivån som hade starkast samband. En 

bilaga av vår fullständiga korrelationsanalys med korrekt färgkodning går att se i 7.8 

Korrelationsanalys. Vi fick i detta skede fram 178 korrelationer som var signifikanta på 0.05- eller 

0.01-nivå, och vi valde då att sålla och endast analysera de korrelationer som var över 0.4 samt hade 

en koppling till frågeformulärets teman. Detta resulterade i att samtliga korrelationer vi valde att 

analysera hade en signifikansnivå på 0.01, då alla korrelationer i vår korrelationsanalys över 0,4 är 

markerade med två asterisker.  

3.5.3 Faktoranalys 

En faktoranalys är en teknik som enligt Bryman och Bell (2013, s. 184) används vid flertalet 

mätinstrument för att bedöma om olika grupper har gemensamma nämnare som bildar faktorer. 

Målet med en faktoranalys är enligt Aronsson (1999, s. 274) främst att hitta de faktorer som 

beskriver så mycket som möjligt av den gemensamma variationen, samt att enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 184) minska antalet variabler som forskarna behöver handskas med. Yong och Pearce 

(2013, s. 79) skriver att syftet med en faktoranalys är att sammanfatta data för att mönster och 

beteenden ska vara lätta att tolka, samt att sortera variabler i olika kluster. Sundell (2011, 29 

december) menar att det går att upptäcka tänkbara bakomliggande faktorer mellan olika variabler 

med hjälp av att titta på samband mellan dem, vilket kan ske genom en faktoranalys. Enligt 

Nationalencyklopedin (2017) är en faktoranalys en statistisk metod som används för att förklara 

variablers samvariation genom ett mindre antal bakomliggande faktorer. 

 

När vi utförde faktoranalysen tog vi först bort de demografiska frågorna som inte hade skalenliga 

svarsalternativ. Vi fick då fram en användbar faktoranalys där tre tabeller var intressanta att 

analysera; KMO and Bartlett’s test, Total Variance Explained och Rotated Factor Matrix. 

Inledningsvis studerade vi KMO-värdet (Keiser-Meyer-Olkin Measure), som enligt Andale (2016, 

11 maj) är ett mått på hur passande insamlad data är för en faktoranalys, vilket mäts mellan 0 och 1. 

Vidare menar Andale (2016, 11 maj), Andersen och Herbertsson (2003, s. 8) samt Field (2005, s. 6) 

att ett KMO-värde mellan 0,8 och 1 visar att datan är lämplig och fullvärdig för en faktoranalys. 

KMO-värdet i vår faktoranalys var 0,811, vilket går att se under 4.4 Faktoranalys, och som innebär 

att vår data var passande för en faktoranalys. Därefter gick vi vidare till tabellen Total Variance 

Explained och tittade på Initial Eigenvalues, som enligt Field (2005, s. 6) identifierar linjära 

komponenter från insamlad data, vilket i vårt fall var 24 stycken eftersom vi hade 24 linjära frågor i 

frågeformuläret. Här ska egenvärdet enligt Field (2005, s. 6) vara så nära 1 som möjligt, vilket i sin 

tur visar hur många faktorer som skulle räcka för att täcka hela materialet. Field (2005, s. 6) skriver 
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att SPSS därefter tar fram alla faktorer med ett egenvärde över 1 i kolumnen “Total”, som då visar 

hur många faktorer som skulle räcka. I vårt fall skulle det endast behövas sex faktorer för att 

förklara hela vårt resultat då endast sex faktorer har ett egenvärde över 1, vilket går att se i tabellen 

under 4.4 Faktoranalys. Utifrån denna tabell går det även att utläsa att de sex faktorer som skulle 

varit tillräckliga för vår enkät förklarar 66 % av respondenternas beteende i frågan om förtroende 

för fastighetsmäklare, vilket går att utläsa under kolumnen “Cumulative %”. Detta innebär att 

resterande 34 % av beteendet i denna fråga inte täcks av vårt resultat, och Field (2005, s. 6) menar 

vidare att kolumnen “% of Variance” visar hur stor del vardera faktor förklarar av den totala 

variansen, vilket i vårt fall exempelvis innebär att Faktor 1 förklarar 29 % av den totala variansen. 

 

Slutligen gick vi över till att analysera tabellen “Rotated Factor Matrix”, som enligt Field (2005, s. 

8) visar den belastning de enskilda frågorna har på vardera faktor. Variablerna har ett värde mellan 

0 och 1, vilket enligt Lorenzo-Seva och Ferrando (2006, s. 90) indikerar i vilken utsträckning en 

variabel passar in i faktorn, där 0 är minst och 1 är högst. När vi utförde faktoranalysen valde vi här 

att sortera bort alla variabler med ett värde under 0,25 för att få en tydligare tabell. Detta bidrog till 

att alla värden på variabeln för frågan “Jag anser att budgivningar påverkar mitt förtroende till 

fastighetsmäklaren positivt” försvann, och vi valde då att göra ytterligare en faktoranalys med en 

gräns på 0,2 för att kunna se hur lågt den aktuella frågans värde var. Därefter grupperade vi de 

variabler som hör till vardera faktor för att försöka hitta gemensamma teman i vardera faktor, vilket 

enligt Field (2005, s. 9) är nästa steg i tolkningen av faktoranalysen. För att göra tabellen tydligare 

valde vi att markera de variabler som tillhörde respektive faktor i samma färg, och vi döpte de olika 

faktorerna till Ärlighet och integritet, Generellt förtroende, Förmåga och expertis, Status och rykte, 

Välvilja och pålitlighet samt Budgivning, utifrån vilka frågor som tillhörde varje faktor. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

De tre viktigaste kvalitetskriterierna inom företagsekonomisk forskning är enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 62) och Bryman (2016, s. 41) reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Enligt Eliasson 

(2013, s. 14-16) är dessa kriterier viktiga att kontrollera i en kvantitativ forskning på grund av att 

nivån på dessa kriterier avgör hur trovärdig en undersökning och dess resultat är. Detta gäller enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 63) speciellt validitet som är det viktigaste kvalitetskravet 

på ett mätinstrument. För att kunna genomföra en lyckad undersökning och undvika kritik för 

bristande trovärdighet bör forskare enligt Eliasson (2013, s. 14) kontrollera att undersökningen får 

så hög reliabilitet och validitet som möjligt. En undersöknings trovärdighet avgörs inte i lika stor 

mån av replikerbarheten som av validiteten och reliabiliteten, men trots detta är möjligheten att 
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replikera en studie högt uppskattad av flera forskare inom den kvantitativa traditionen, och enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 63; 179) kan resultatets validitet ifrågasättas om en replikering av 

studien inte är möjlig. Med anledning av detta valde vi att använda oss av dessa tre samt 

generalisering som kvalitetskriterier i vår undersökning. Forskare tenderar att vara intresserade av 

att uttala sig om i vilken utsträckning ett resultat kan generaliseras till andra situationer och grupper 

än i den aktuella studien, och av denna anledning är graden av generalisering enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 177) viktigt i kvantitativa undersökningar. 

3.6.1 Reliabilitet 

Det är enligt Bryman och Bell (2013, s. 62), Eliasson (2013, s. 14) samt Bryman (2016, s. 41) 

viktigt att kunna lita på att en undersökning som utförs skulle nå samma resultat ifall den utfördes 

igen, vilket leder till att en undersökning når en viss reliabilitet. Enligt Eliasson (2013, s. 15) är det 

även viktigt att andra forskare kan granska den aktuella datan för att undersökningen ska ses som 

trovärdig. För att reliabiliteten ska kunna mätas krävs dock att undersökningen sker på ett identiskt 

sätt oavsett var och när studien genomförs. När forskaren kontrollerar undersökningens reliabilitet, 

är det enligt Bryman och Bell (2013, s. 171) och Bryman (2016, s. 156) viktigt att undersökningen 

är stabil, vilket kan kontrolleras av att undersökningen genomförs på samma grupp flera gånger för 

att säkerställa att resultatet blir detsamma varje gång. Vi har inte tillämpat detta i vår undersökning, 

men anser att det skulle vara intressant att någon annan utför samma undersökning som vi har gjort. 

Djurfeldt et al. (2010, s. 104) skriver att en låg reliabilitet kan bero på att frågor är otydligt 

formulerade eller att svarsalternativen är svårtolkade, vilket vi anser bör kontrolleras ifall någon 

väljer att upprepa vår undersökning. 

 

Forskare bör enligt Bryman och Bell (2013, s. 171) även kontrollera den interna reliabiliteten 

genom att observera respondenternas svar på en viss fråga i relation till övriga frågor i 

undersökningen. Ett sätt att mäta detta är enligt Bryman och Bell (2013, s. 172) att forskaren 

tillämpar Cronbach’s Alpha där respondenternas svar delas upp i två delar vilka sedan jämförs. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 172) får forskaren fram en siffra mellan 1 och 0 genom att 

tillämpa denna metod, där 1 innebär att undersökningen har en perfekt inre reliabilitet och 0 innebär 

att det inte finns någon reliabilitet över huvud taget. Genom att välja bort frågan “Jag anser att det 

är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare” fick vi ett värde på 0,835, men eftersom vi ansåg att 

denna fråga var för viktig för att tas bort blev vårt värde istället 0,805. Eftersom Bryman och Bell 

(2013, s. 172) skriver att ett värde på Cronbach’s Alpha över 0,8 innebär att forskaren har fått fram 

en godkänd nivå, anser vi att vi har nått en acceptabel nivå på vår interna reliabilitet. 
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Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,805 24 

Tabell 2 (SPSS) - Cronbach’s Alpha 

3.6.2 Replikerbarhet 

Replikerbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s. 63) om att forskare vill kunna replikera en 

undersökning som andra forskare redan har genomfört. Bryman och Bell (2013, s. 179) skriver att 

kvantitativa forskare inom samhällsvetenskapen ofta uppfattar möjligheten att kunna replikera en 

undersökning som en viktig del av sin verksamhet. Anledningen till detta är enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 179) risken för att bristfällig objektivitet och forskarens värderingar kan påverka den 

vetenskapliga processen. Vidare skriver Bryman (1997, s. 52) att det troligtvis inte är själva 

replikeringen som är viktig för kvantitativa forskare, utan snarare själva möjligheten att kunna 

replikera en studie. Av den anledningen skriver Bryman och Bell (2013, s. 179) och Bryman (2016, 

s. 41) att det är viktigt att detaljerat och noggrant beskriva det konkreta tillvägagångssättet vid en 

undersökning för att andra forskare ska ha möjlighet att kunna replikera den. Vi anser att vi i denna 

uppsats har beskrivit samtliga steg tillräckligt detaljerat och noggrant för att studien ska kunna 

replikeras. Vi är medvetna om att våra värderingar kan påverka den vetenskapliga processen, men 

på grund av att vi tydligt har förklarat vårt tillvägagångssätt finns goda möjligheter att replikera vår 

studie. Detta är enligt Bryman (2016, s. 164) viktigt för att det inte ska gå att ifrågasätta studiens 

validitet. 

3.6.3 Validitet 

Det är väsentligt att forskare säkerställer att den aktuella undersökningen mäter det som är tänkt 

mätas, vilket Eliasson (2013, s. 16) förklarar som att undersökningen ska vara giltig. För att 

undersökningen ska uppnå validitet menar Djurfeldt et al. (2010, s. 104) och Bryman (2016, s. 158) 

att de frågor respondenterna svarar på ska besvara det som undersöks. Den problemformulering som 

presenteras i vårt inledande kapitel mynnar ut i uppsatsens syfte och det är utifrån detta syfte vi 

sedan har funnit vår teoretiska referensram. Med grund i teorin har vi sedan utformat enkätfrågor 

som våra respondenter har fått svara på, vilket har bidragit till att respondenterna har fått svara på 

frågor kring det ämne som undersöks, vilket tyder på att vår studie når upp till Brymans (2016, s. 

158) krav för validitet. Slutdiskussionen har utformats utifrån den teoretiska referensramen och 
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resultatet från våra kluster-, korrelations- och faktoranalyser, vilket innebär att slutdiskussionen 

svarar på syftet och de forskningsfrågor vi har tagit fram. 

3.6.4 Generalisering 

Det fjärde kvalitetskriteriet inom kvantitativ forskning är att undersökningen ska kunna 

generaliseras, vilket enligt Bryman (2016, s. 163) innebär att resultatet ska vara representativt för 

hela urvalet. En undersökning kan inte generaliseras ifall respondenterna som svarar på 

undersökningen inte är representativa för urvalet, vilket förstärks av Bryman (2016, s. 164) som 

menar att resultatet inte ska vara beroende av den tillfälliga gruppen av respondenter som har 

undersökts. Eftersom våra respondenter var betydligt fler kvinnor än män, menar Jacobsen (2002, s. 

344) att vi inte kan generalisera resultatet till populationen utan endast till delpopulationerna. Detta 

innebär att resultatet på vår undersökning kan generaliseras för kvinnor i 18-34 års ålder, men att 

resultatet inte är generaliserbart för hela urvalet eftersom det var betydligt färre män samt personer i 

35-55 års ålder som svarade på enkäten. 

 

3.7 Metodkritik 

Ett problem och en kritisk punkt som vi stötte på redan i början av arbetet med studien var att vi inte 

kunde använda det urval vi först hade tänkt oss. Vår initiala tanke var att kunna ta del av olika 

fastighetsmäklarföretags kundregister och skicka ut enkäten till dessa personer. Vi började denna 

process med att skicka e-post till cheferna på sju olika fastighetsmäklarkontor i Gävle, då tanken var 

att också ha ett geografiskt avgränsat urval. Vi tog även personlig kontakt med några av dessa 

företag med förhoppningen att öka våra chanser att få ett positivt svar. Samtliga företag tackade 

dock nej till vår förfrågan med anledning av att deras kundregister är sekretessbelagda, vilket vi 

hade full förståelse för. Detta innebar att vi fick tänka om gällande urval och utskick av enkäten, 

vilket slutligen landade i att vi valde att skicka ut den via offentliga inlägg på Facebook för att nå så 

många respondenter som möjligt. Ifall vi hade haft möjlighet att använda oss av 

fastighetsmäklarföretagens kundregister hade fördelen varit att vi hade varit försäkrade om att 

respondenterna hade haft någon form av kontakt med en fastighetsmäklare och då med trovärdighet 

kunnat svara på frågor angående förtroendet för fastighetsmäklare. Detta problem löste vi i ett 

senare skede genom att i början av enkäten ställa en fråga om vilken relation respondenterna har 

eller har haft till en fastighetsmäklare. Här fanns även svarsalternativet “Jag har aldrig varit i 

kontakt med en fastighetsmäklare”, vilket gjorde att vi kunde sortera bort de respondenter som 

angav detta svar. Tanken med att ha ett geografiskt avgränsat urval var för att kunna generalisera 

resultatet till Gävles befolknings uppfattning om ämnet, vilket nu inte är möjligt. Vi har dock löst 
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detta genom att låta respondenterna besvara en fråga om sin boendeort, och på så sätt har vi kunnat 

sålla bort de respondenter som inte stämde in i vårt urval. 

 

Ytterligare en kritik vi har upptäckt i vår metod är att det enligt Jacobsen (2002, s. 356) går att 

beräkna hur stor svarsfrekvensen av en undersökning är genom att dividera antalet respondenter 

med hur många som ingår i urvalet. Eftersom vi däremot valde att dela vår undersökning på 

Facebook där vi inte har kontroll över hur stor spridningen blir, är detta något vi inte kan tillämpa 

på vår undersökning. Ifall vi hade vetat hur många personer som har tagit del av undersökningen 

hade vi enligt Jacobsen (2002, s. 356) kunnat räkna ut hur stor procentuell del av dessa personer 

som besvarade enkäten och därmed vetat hur stort bortfall vi har. Detta är enligt Jacobsen (2002, s. 

337) relevant med anledning av att svarsprocenten bör komma upp till en viss nivå för att vi ska ha 

möjlighet att generalisera urvalet till populationen. 

 

Därutöver uppmärksammade vi i genomförandet av metodkapitlet att vi inte hade tillräcklig 

information om generation X och Y innan vi utformade frågeformuläret. Vi valde att särskilja dessa 

generationer från varandra samt att exkludera respondenter som inte inkluderas i dem, vilket gjorde 

att vi angav svarsalternativen 18-34, 35-55 och >55 på frågan om ålder efter att endast ha sökt på 

Google angående vilka år som ingick i vardera generation. När vi därefter skulle skriva mer 

ingående om generationerna och började söka i vetenskapliga artiklar, upptäckte vi att 

definitionerna av generation X och Y skilde sig något från den information vi hade angivit i vårt 

frågeformulär. I efterhand insåg vi att vi istället borde ha börjat med att söka i vetenskapliga artiklar 

för att få fram korrekt information att grunda frågeformuläret på. Eftersom de vetenskapliga 

artiklarna dock inte skilde sig avsevärt från det vi inledningsvis fick fram, ansåg vi att vi 

fortsättningsvis kunde definiera våra respondenter som generation X och Y med små avvikelser från 

vetenskapen, eftersom vi kunde argumentera för varför vi hade dessa avvikelser. 

 

Vidare anser vi att vi i efterhand borde ha utformat våra enkätfrågor enligt samma skala, för att 

samtliga svar skulle kunna anses som 1 = mindre bra och 7 = mycket bra, i Likertskalan där 1 = 

håller inte alls med och 7 = håller med helt och hållet. För frågorna “Jag anser att det är riskabelt att 

anlita en fastighetsmäklare” och “Jag anser att jag hade haft ett högre förtroende för 

fastighetsmäklare om bostäder hade ett fast pris utan möjlighet för budgivning” kan 1 anses vara ett 

bra betyg, eftersom det är positivt för fastighetsmäklare ifall respondenterna anser att de inte tycker 

att det är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare samt att de tycker att budgivningar är en bättre 

prissättningsstrategi än fast pris. Dessa frågor har ett medelvärde på 2,44 respektive 3,40 vilket är 
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betydligt lägre än genomsnittet, och om vi hade formulerat frågorna som “Jag anser inte att det är 

riskabelt att anlita en fastighetsmäklare” och “Jag anser att jag har ett högre förtroende för 

fastighetsmäklare när de arbetar med budgivningar jämfört med ifall bostäder hade haft ett fast pris” 

hade dessa frågor rimligtvis fått ett högre medelvärde och därmed hade studiens sammanlagda 

medelvärde blivit högre än det är i dagsläget. 

 

Slutligen valde vi att dela ut en biobiljett vardera till två respondenter som i slutet av 

undersökningen angav sin e-postadress, vilket går emot vad Dahmström (2004, s. 7) skriver om att 

det är bättre att ge samtliga respondenter en mindre belöning än att ge alla en chans att vinna en 

något större belöning via utlottning. På grund av en liten budget och frivilligheten för 

respondenterna att delta i utlottningen, valde vi ändå att stå fast vid vårt beslut och vi delade ut en 

biobiljett vardera till två respondenter. 
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4. Resultat 
Av de 30 frågor som utgjorde vårt frågeformulär, hade 24 av dem svarsalternativ enligt en 

Likertskala 1-7, där 1 = håller inte alls med och 7 = håller med helt och hållet. Enligt vår deskriptiva 

analys, som bifogas som bilaga i 8.5, är det endast frågan “Jag anser att en fastighetsmäklares 

ärlighet påverkar mitt förtroende för hen” som har fått svar mellan 2-7, medan övriga frågor har 

besvarats från 1-7. Frågan “Jag anser att det är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare” har lägst 

medelvärde med ett värde på 2,44, vilket dock är positivt eftersom det tyder på att våra respondenter 

inte tycker att det är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare. Frågan “Jag förväntar mig att en 

fastighetsmäklare ska vara engagerad i varje affär och kund” har högst medelvärde med ett värde på 

6,78, vilket tydligt visar att våra respondenter tycker att den viktigaste faktorn för att få förtroende 

för fastighetsmäklare är att de känner ett engagemang. Det genomsnittliga medelvärdet för samtliga 

frågor som har besvarats enligt en Likertskala är 5,65, vilket tyder på att våra respondenter tycker 

att det finns flera faktorer som påverkar deras förtroende för fastighetsmäklare, och därmed är det 

intressant att utföra en kluster-, korrelations- och faktoranalys. 

 

4.1 Undersökningsgrupp 
De 125 respondenter som stämde överens med studiens urval delades in i grupper enligt 

nedanstående tabell, där det går att utläsa att merparten är kvinnor i åldern 18-34 år som är bosatta i 

en större tätort. Merparten av respondenterna äger sitt eget boende (65,6 %), fördelat på 

bostadsrätter, småhus och fritidshus. Eftersom det var möjligt att välja flera svarsalternativ på 

frågan “Jag har varit i kontakt med fastighetsmäklare som... (flera svar tillåtna)” har många av 

respondenterna angett att de har varit i kontakt med fastighetsmäklare i flera olika roller, där 

merparten har varit köpare i en affärsprocess. Det finns flertalet respondenter som har svarat 

“Annat” på denna fråga, vilket vi tror kan bero på att dessa respondenter exempelvis är 

fastighetsmäklarstudenter eller personer som har hjälpt sina barn eller föräldrar med en 

bostadsaffär. På frågan “När var du senast i kontakt med en fastighetsmäklare? (exempelvis som 

säljare, köpare, budgivare eller spekulant)” svarade en liten majoritet att de har varit i kontakt med 

en fastighetsmäklare år 2017, och resterande respondenter var relativt jämnt fördelade mellan 

övriga svarsalternativ. 
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Kön Man Kvinna    

 20,8 % (26 st) 79,2 % (99 st)    

Ålder 18-34 år 35-55 år    

 79,2 % (99 st) 20,8 % (26 st)    

Bostadsort Storstad Tätort  

>50 000 

   

 29,6 % (37 st) 70,4 % (88 st)    

Boendeform Hyresrätt Bostadsrätt Småhus Fritidshus Annat 

 28,8 % (36 st) 51,2 % (64 st) 13,6 % (17 st) 0,8 % (1 st) 5,6 % (7 st) 

Min roll Säljare Köpare Budgivare Spekulant Annat 

 45,6 % (57 st) 76 % (95 st) 52 % (65 st) 61,6 % (77 st) 12 % (15 st) 

Senast 2017 2016 2015 Tidigare  

 35,2 % (44 st) 26,4 % (33 st) 13,6 % (17 st) 24,8 % (31 st)  

Tabell 3 (Egen) - Demografiska faktorer 

 

4.2 Klusteranalys 

Vi har valt att utföra en klusteranalys med sju kluster som visade att det finns skillnader i beteenden 

bland respondenterna. Vi valde dock att endast analysera tre av dem med anledning av att de 

resterande fyra klustren endast innehöll en respondent vardera vilket bidrog till extrema resultat. 

Gemensamt för Kluster 1, 3 och 7 är att de mestadels består av kvinnor i 18-34 års ålder som bor i 

bostadsrätt i en större tätort, och som under år 2015 eller 2016 har varit i kontakt med en 

fastighetsmäklare, merparten av dem som säljare. Detta kan förklaras av att majoriteten av våra 

respondenter stämmer in på detta, då de flesta är kvinnor i 18-34 års ålder som bor i bostadsrätt. En 

fullständig förteckning över studiens sju kluster finns i 7.7. 
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Cluster 1 23 

 2 1 

 3 27 

 4 1 

 5 1 

 6 1 

 7 71 

Valid  125 

Missing  0 

Tabell 4 (SPSS) - Antal respondenter i Kluster 1-7 

4.2.1 Kluster 1 - Skeptiska Sara 

Kluster 1 innehåller 23 personer där de flesta har varit i kontakt med en fastighetsmäklare som 

säljare under år 2016. Gemensamma beteenden och åsikter för detta kluster är att de har ett något 

lägre generellt förtroende för fastighetsmäklare. Majoriteten av respondenterna i Kluster 1 angav att 

de anser att det finns en något högre risk att anlita en fastighetsmäklare än respondenterna i övriga 

kluster, då de flesta har angivit ett neutralt svar på denna fråga. Detta tyder på att detta kluster är 

mer skeptiska och inte lika benägna att anlita en fastighetsmäklare om de skulle sälja sin bostad 

idag. På frågorna i det inledande kapitlet om övergripande förtroende har Kluster 1 generellt sett 

angett en lägre nivå än övriga kluster. 

4.2.2 Kluster 3 - Tveksamma Tove 

Kluster 3 består av 27 personer där de flesta har varit i kontakt med en fastighetsmäklare som 

säljare år 2016. Gemensamt för respondenterna i detta kluster är att de har ett relativt högt generellt 

förtroende för fastighetsmäklare samt att de anser att det inte är särskilt riskfyllt att anlita en 

fastighetsmäklare, vilket bidrar till att de är benägna att anlita en fastighetsmäklare ifall de skulle 

sälja sin bostad idag. Däremot påverkar fastighetsmäklares prissättning förtroendet hos 

respondenterna i Kluster 3 i högre mån än i de andra klustren, både på ett positivt och negativt sätt. 
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Övergripande har Kluster 3 ett högt förtroende för fastighetsmäklare, men deras förtroende är mer 

känsligt för fastighetsmäklares prissättning än vad det är för respondenterna i övriga kluster. 

4.2.3 Kluster 7 - Godtrogna Gabriella 

Kluster 7 är det kluster med flest respondenter, med hela 71 personer. Majoriteten av dessa 

respondenter har angivit höga svar på de flesta frågor, förutom frågan om risk att anlita en 

fastighetsmäklare samt frågan om huruvida förtroendet skulle vara större om fastighetsmäklare 

använder sig av fasta priser istället för budgivningar. Att de har angett ett lägre svar på dessa frågor 

innebär däremot att de inte tycker är riskfyllt att anlita en fastighetsmäklare samt att de har högre 

förtroende för fastighetsmäklare som använder sig av budgivningar istället för fasta priser, vilket de 

flesta fastighetsmäklare gör i dagsläget. Detta innebär således att respondenterna i Kluster 7 

generellt sett har ett högt förtroende för fastighetsmäklare och även litar på deras 

prissättningsstrategier. 

 

4.3 Korrelationsanalys 
Vi har utfört en korrelationsanalys för att få fram vilka frågor och teman som har ett samband med 

varandra. Vår högsta korrelation finner vi mellan frågorna “Jag anser att en fastighetsmäklares 

förmåga påverkar mitt förtroende för hen” och “Jag anser att en fastighetsmäklares expertis 

påverkar mitt förtroende för hen” som har en korrelation på 0,818**. Genom vår korrelationsanalys 

fick vi fram flera korrelationer med en signifikans på 0.01-nivå, vilket enligt Eliasson (2013, s. 108) 

innebär att det endast är 1 % risk att dessa korrelationer är slumpmässiga. Eftersom det är 130 av 

våra korrelationer som har en signifikans på 0.01-nivån, tolkar vi detta som att en stor andel av våra 

enkätfrågor har hög signifikans, och därmed känner vi oss säkra på att resultatet från vår 

undersökning inte har skett på grund av slumpmässiga faktorer. I vår korrelationsanalys fick vi även 

fram 48 korrelationer med en signifikans på 0.05-nivån, vilket är betydligt färre än de korrelationer 

med en signifikans på 0.01-nivån. Eftersom det är färre korrelationer som enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 363) har en risk på 5 % att bero på slumpen, än de korrelationer som endast har 1 % risk 

att bero på slumpen, tolkar vi detta som att de korrelationer vi har fått fram till stor del inte beror på 

slumpen. 

 

Eftersom vi har valt att bygga upp vårt frågeformulär utifrån teman, har vi valt att fokusera på dessa 

teman när vi har utfört vår korrelationsanalys, vilka återfinns i 4.3.1-4.3.5. En fullständig 

förteckning över de korrelationer som framkommit i analysen finns i 7.8. 
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4.3.1 Generellt förtroende 

Enkätens inledande del behandlade frågor om generellt förtroende för att vi skulle få en 

övergripande bild av hur stort förtroende respondenterna har för fastighetsmäklare samt om de är 

benägna att anlita en fastighetsmäklare ifall de skulle genomföra en försäljning av sin bostad idag. I 

denna del fann vi en korrelation på -0,641** mellan frågorna “Jag anser att det är riskabelt att anlita 

en fastighetsmäklare” och “Ifall jag skulle sälja min egen bostad idag hade jag valt att anlita en 

fastighetsmäklare” vilket tyder på att de respondenter som angav att de skulle anlita en 

fastighetsmäklare om de skulle sälja sin bostad idag, också angav att de inte anser att det är riskabelt 

att anlita en fastighetsmäklare. Frågan “Jag anser att jag generellt sett har förtroende för 

fastighetsmäklare” har korrelationerna -0,604** med frågan “Jag anser att det är riskabelt att anlita 

en fastighetsmäklare” och 0,481** med frågan “Ifall jag skulle sälja min egen bostad idag hade jag 

valt att anlita en fastighetsmäklare”, vilket visar att de som har ett högt generellt förtroende för 

fastighetsmäklare i hög mån är benägna att anlita en fastighetsmäklare, och därmed heller inte 

tycker att det är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare. 

4.3.2 Förmåga och expertis 

Frågeformulärets första tema behandlade hur hög påverkan fastighetsmäklares förmåga och expertis 

har för respondenternas förtroende. I detta tema fann vi att frågorna “Jag anser att en 

fastighetsmäklares förmåga påverkar mitt förtroende för hen” och “Jag anser att en 

fastighetsmäklares expertis påverkar mitt förtroende för hen” har en korrelation på 0,818**, vilket 

som tidigare nämnt är undersökningens högsta korrelation. Dessa båda frågor hade även en 

korrelation till frågan “Jag anser att det är förståeligt att priser på bostäder beror på utbud och 

efterfrågan” där frågan om expertis har en korrelation på 0,469** och frågan om förmåga en 

korrelation på 0,423**. Detta tyder på att de respondenter som anser att fastighetsmäklares förmåga 

och expertis är viktigt för att respondenterna ska känna ett förtroende, även litar på att 

fastighetsmäklare har hög förmåga och expertis att kunna prissätta bostäder enligt utbud och 

efterfrågan. 

4.3.3 Välvilja och pålitlighet 

Enkätens andra tema behandlade frågor om fastighetsmäklares välvilja och pålitlighet, i vilket vi 

fann flest korrelationer av samtliga teman. Frågorna “Jag anser att en fastighetsmäklares välvilja 

påverkar mitt förtroende för hen” och “Jag anser att en fastighetsmäklares pålitlighet påverkar mitt 

förtroende för hen” har en korrelation på 0,612** vilket tyder på att det var klokt av oss att skapa ett 

tema av dessa frågor. Vidare har frågan om välvilja en korrelation på 0,568** med frågan “Jag 
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förväntar mig att en fastighetsmäklare ska vara engagerad i varje affär och kund” och en korrelation 

på 0,528** med frågan “Jag anser att en fastighetsmäklare som visar genuint intresse för sina 

kunder inger förtroende”, vilket visar att fastighetsmäklare som är engagerade och visar intresse för 

sina kunder uppvisar en hög välvilja, vilket i sin tur bidrar till ett högt förtroende bland 

respondenterna. 

 

Frågan om pålitlighet har en korrelation på 0,547** med frågan “Jag anser att relationen mellan mig 

och en fastighetsmäklare ska fungera som ett samarbete där bådas intressen och mål ska tas tillvara” 

och en korrelation på 0,636** med “Jag förväntar mig att en fastighetsmäklare ska vara engagerad i 

varje affär och kund”, vilket tyder på att respondenterna känner att fastighetsmäklare är pålitliga om 

de är engagerade och tar tillvara båda parters intressen. Den sistnämnda frågan har även en 

korrelation på 0,420** med frågan “Jag anser att en fastighetsmäklare som visar genuint intresse för 

sina kunder inger förtroende”, vilket visar att de respondenter som tycker att det är viktigt att 

fastighetsmäklaren är engagerad, även lägger stor vikt vid att fastighetsmäklaren är genuint 

intresserad av sina kunder. 

4.3.4 Status och rykte 

Det tredje temat enkäten tog upp var gällande fastighetsmäklares status och rykte, samt hur detta 

påverkar respondenternas förtroende för dem. Frågorna “Jag anser att en fastighetsmäklares status 

påverkar mitt förtroende för hen” och “Jag anser att en fastighetsmäklares rykte påverkar mitt 

förtroende för hen” har en korrelation på 0,618** vilket visar att dessa faktorer har ett samband, 

vilket var vår förhoppning när vi placerade dem i samma tema. Även frågorna “Jag kan tänka mig 

att anlita samma fastighetsmäklare flera gånger ifall jag känner att jag får en bra relation till hen” 

och “Om jag känner förtroende för en fastighetsmäklare är chansen större att jag anlitar hen igen” 

har en hög korrelation på 0,777**, vilket vi hade förutsett eftersom frågorna är snarlika. Detta 

resultat visar att konsumenter som har en bra relation till en fastighetsmäklare är benägna att arbeta 

vidare på den relationen, i samma utsträckning som konsumenter med ett högt förtroende för en 

fastighetsmäklare är benägna att anlita samma fastighetsmäklare igen. 

4.3.5 Ärlighet och integritet 

Vårt sista tema behandlade frågor om huruvida fastighetsmäklarens ärlighet och integritet påverkar 

konsumenternas förtroende. I detta tema fann vi ingen hög korrelation, vilket tyder på att detta tema 

inte har lika högt samband som övriga teman. Korrelationen mellan frågorna “Jag anser att en 

fastighetsmäklares ärlighet påverkar mitt förtroende för hen” och “Jag anser att en 
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fastighetsmäklares integritet påverkar mitt förtroende för hen” är 0,390**, vilket visar att det finns 

en hög signifikans, trots att korrelationen är lägst av samtliga teman. 

 

4.4 Faktoranalys 

Vi har utfört en faktoranalys med förhoppningen att få fram tydliga skillnader i vilka frågor som är 

relaterade till varandra. Vi valde bort de demografiska frågorna som inledde enkäten, och 

analyserade endast de frågor där respondenterna på en skala 1-7 fick svara på i vilken utsträckning 

de höll med om de olika påståendena. Utifrån de 24 frågor som analyserades, fick vi fram ett KMO-

värde på 0,811 vilket enligt Andale (2016, 11 maj) och Andersen och Herbertsson (2003, s. 8) är ett 

godtagbart värde, och vi kunde då fortsätta med analysen. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0,811 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1477 

 df 276 

 Sig. 0,000 

Tabell 5 (SPSS) - KMO och Bartletts test 

 

Vidare har vi tagit fram de initiala egenvärdena för undersökningen för att få reda på hur stor del av 

vår data varje faktor svarar på. Nedanstående tabell visar i kolumnen “Total” att egenvärdet för 

Faktor 1 är 6,951, och i kolumnen “% av Variance” kan vi utläsa att Faktor 1 utgör 29 % av den 

totala variansen. För att observera den procentuella andelen av den totala variansen för nuvarande 

och tidigare faktorer, menar Field (2005, s. 6) att vi bör titta på “Cumulative %”. Det initiala 

egenvärdet för den sista faktorn bör enligt Field (2005, s. 6) vara så nära 1 som möjligt, och därför 

har vi fått fram totalt 6 faktorer som tillsammans förklarar 66 % av respondenternas beteende i 

frågan om förtroende för fastighetsmäklare, vilket kan utläsas av nedanstående tabell. 
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Factor Total % of Variance Cumulative % 

1 6,951 29 29 

2 2,546 11 40 

3 2,438 10 50 

4 1,513 6 56 

5 1,265 5 61 

6 1,137 5 66 

Tabell 6 (SPSS) - Initiala egenvärden 

 

För att finna de olika faktorer vi har använt i 4.4.1-4.4.6, utfördes en faktoranalys genom där vi fick 

fram sex faktorer, vilket visas i nedanstående tabell. De värden vi fick fram sträcker sig från 0,930 

till 0,236, vilket enligt Lorenzo-Seva och Ferrando (2006, s. 90) visar hur väl de olika variablerna 

passar in i faktorn, och därmed ser vi att vi har funnit både starka och något svagare samband. 

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 

Jag anser att en fastighetsmäklares ärlighet 

påverkar mitt förtroende för hen 

,827      

Jag förväntar mig att en fastighetsmäklare ska 

vara engagerad i varje affär och kund 

,721      

Om jag känner förtroende för en 

fastighetsmäklare är chansen större att jag anlitar 

hen igen 

,718 ,287    ,591 

Jag kan tänka mig att anlita samma 

fastighetsmäklare flera gånger ifall jag känner att 

jag får en bra relation till hen 

,693  ,255   ,306 



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

55 

Jag anser att en fastighetsmäklares pålitlighet 

påverkar mitt förtroende för hen 

,662 ,252 ,462    

Jag anser att relationen mellan mig och en 

fastighetsmäklare ska fungera som ett samarbete 

där bådas intressen och mål ska tas tillvara 

,504  ,309    

Jag anser att en fastighetsmäklares integritet 

påverkar mitt förtroende för hen 

,342 ,259  ,332   

Jag anser att det är riskabelt att anlita en 

fastighetsmäklare 

 -,738   ,477  

Ifall jag skulle sälja min egen bostad idag hade 

jag valt att anlita en fastighetsmäklare 

 ,661  ,257   

Jag anser att jag generellt sett har förtroende för 

fastighetsmäklare 

 ,647     

Jag anser att en fastighetsmäklare som visar 

genuint intresse för sina kunder inger förtroende 

,286 ,641     

Jag litar på att fastighetsmäklare är experter på 

prissättning av bostäder 

 ,638     

Jag anser att en fastighetsmäklares expertis 

påverkar mitt förtroende för hen 

  ,930    

Jag anser att en fastighetsmäklares förmåga 

påverkar mitt förtroende för hen 

  ,815    

Jag anser att det är förståeligt att priser på 

bostäder beror på utbud och efterfrågan 

  ,500    

Jag anser att mängden förtroende är avgörande 

för vilken fastighetsmäklare jag väljer 

  ,471    
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Jag anser att en fastighetsmäklares status 

påverkar mitt förtroende för hen 

   ,751   

Jag anser att en fastighetsmäklares rykte 

påverkar mitt förtroende för hen 

 ,268  ,713   

Jag anser att budgivningar påverkar mitt 

förtroende till fastighetsmäklaren positivt 

   ,236   

Jag anser att en fastighetsmäklares välvilja 

påverkar mitt förtroende för hen 

,472 ,464 ,285  ,514  

Jag får minskat förtroende för en 

fastighetsmäklare som prissätter en bostad 

betydligt högre eller lägre än liknande bostäder i 

samma område 

    ,452  

Jag anser att förtroendet för en fastighetsmäklare 

påverkas av huruvida jag har haft kontakt med 

fastighetsmäklaren förut 

   ,339 ,395  

Jag anser att mitt förtroende för 

fastighetsmäklare påverkas negativt ifall hen 

försöker att trissa upp priser för att jag ska betala 

mer än vad bostaden är värd 

    ,285  

Jag anser att jag hade haft ett högre förtroende 

för fastighetsmäklare om bostäder hade ett fast 

pris utan möjlighet för budgivning 

    ,269 -,269 

Tabell 7 (SPSS) - Roterad faktormatris 

4.4.1 Faktor 1 - Ärlighet och integritet 

Faktor 1 består av sju frågor som tillsammans förklarar 29 % av vad respondenternas förtroende för 

fastighetsmäklare beror på. Följande frågor ingår i denna faktor: 

 

• Jag anser att en fastighetsmäklares ärlighet påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag förväntar mig att en fastighetsmäklare ska vara engagerad i varje affär och kund 
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• Om jag känner förtroende för en fastighetsmäklare är chansen större att jag anlitar hen igen 

• Jag kan tänka mig att anlita samma fastighetsmäklare flera gånger ifall jag känner att jag får 

en bra relation till hen 

• Jag anser att en fastighetsmäklares pålitlighet påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag anser att relationen mellan mig och en fastighetsmäklare ska fungera som ett samarbete 

där bådas intressen och mål ska tas tillvara 

• Jag anser att en fastighetsmäklares integritet påverkar mitt förtroende för hen 

 

Denna faktor visar att respondenternas förtroende för fastighetsmäklare beror på 

fastighetsmäklarens ärlighet, pålitlighet, integritet och engagemang. Vi kan även tyda att 

respondenter tenderar att anlita samma fastighetsmäklare flera gånger ifall de får en bra relation till 

varandra, vilket baseras på förtroendet mellan parterna. Slutligen anser respondenterna att det är 

viktigt att fastighetsmäklaren arbetar för att skapa ett samarbete mellan parterna. 

4.4.2 Faktor 2 - Generellt förtroende 

Faktor 2 består av fem frågor som tillsammans förklarar 11 % av vad respondenternas förtroende 

för fastighetsmäklare beror på. Följande frågor ingår i denna faktor: 

 

• Jag anser att det är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare 

• Ifall jag skulle sälja min egen bostad idag hade jag valt att anlita en fastighetsmäklare 

• Jag anser att jag generellt sett har förtroende för fastighetsmäklare 

• Jag anser att en fastighetsmäklare som visar genuint intresse för sina kunder inger förtroende 

• Jag litar på att fastighetsmäklare är experter på prissättning av bostäder 

 

Denna faktor visar att respondenterna är benägna att anlita en fastighetsmäklare när de själva ska 

sälja sin bostad eftersom de anser att det inte är en risk att anlita en fastighetsmäklare, samt 

eftersom de generellt sett har förtroende för fastighetsmäklare. Detta beror bland annat på att 

respondenterna har tillit till fastighetsmäklarens prissättning, men även på huruvida 

fastighetsmäklaren visar ett intresse för sina kunder. 

4.4.3 Faktor 3 - Förmåga och expertis 

Faktor 3 består av fyra frågor som tillsammans förklarar 10 % av vad respondenternas förtroende 

för fastighetsmäklare beror på. Följande frågor ingår i denna faktor: 
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• Jag anser att en fastighetsmäklares expertis påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag anser att en fastighetsmäklares förmåga påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag anser att det är förståeligt att priser på bostäder beror på utbud och efterfrågan 

• Jag anser att mängden förtroende är avgörande för vilken fastighetsmäklare jag väljer 

 

I denna faktor ser vi att respondenterna anser att det är viktigt att fastighetsmäklaren är kunnig och 

kompetent för att ett förtroende ska skapas. Respondenterna har bra marknadskunskap och är 

medvetna om hur prissättning fungerar, och deras val av fastighetsmäklare beror på hur stort 

förtroende de har för den aktuella fastighetsmäklaren. 

4.4.4 Faktor 4 - Status och rykte 

Faktor 4 består av tre frågor som tillsammans förklarar 6 % av vad respondenternas förtroende för 

fastighetsmäklare beror på. Följande frågor ingår i denna faktor: 

 

• Jag anser att en fastighetsmäklares status påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag anser att en fastighetsmäklares rykte påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag anser att budgivningar påverkar mitt förtroende till fastighetsmäklaren positivt 

 

Denna faktor visar att respondenterna anser att fastighetsmäklarens status och rykte påverkar deras 

förtroende för fastighetsmäklaren, vilket är intressant eftersom vi placerade dessa frågor i samma 

tema. Respondenterna anser även att budgivningar kan påverka deras förtroende för 

fastighetsmäklaren, vilket tyder på att en fastighetsmäklare med gott rykte anses vara pålitliga i 

budgivningar. 

4.4.5 Faktor 5 - Välvilja och pålitlighet 

Faktor 5 består av fyra frågor som tillsammans förklarar 5 % av vad respondenternas förtroende för 

fastighetsmäklare beror på. Följande frågor ingår i denna faktor: 

 

• Jag anser att en fastighetsmäklares välvilja påverkar mitt förtroende för hen 

• Jag får minskat förtroende för en fastighetsmäklare som prissätter en bostad betydligt högre 

eller lägre än liknande bostäder i samma område 

• Jag anser att förtroendet för en fastighetsmäklare påverkas av huruvida jag har haft kontakt 

med fastighetsmäklaren förut 
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• Jag anser att mitt förtroende för fastighetsmäklare påverkas negativt ifall hen försöker att 

trissa upp priser för att jag ska betala mer än vad bostaden är värd 

 

Denna faktor visar att respondenterna blir påverkade av fastighetsmäklarens goda vilja, och att 

deras förtroende för fastighetsmäklaren kan påverkas negativt ifall fastighetsmäklarens prissättning 

skiljer sig från bostadens marknadsvärde samt om fastighetsmäklaren försöker att trissa upp 

bostadens pris för att konsumenten ska betala mer än marknadsvärdet, vilket tyder på att 

fastighetsmäklarens prissättningsstrategier är en integrerad del av dennes egenskaper. 

Respondenterna har även högre förtroende för fastighetsmäklare de tidigare har varit i kontakt med, 

vilket kan förklaras av att respondenterna redan har avgjort ifall den aktuella fastighetsmäklaren 

prissätter bostäder marknadsenligt eller inte. 

4.4.6 Faktor 6 - Budgivning 

Faktor 6 består endast av en fråga som förklarar 5 % av vad respondenternas förtroende för 

fastighetsmäklare beror på. Följande fråga ingår i denna faktor: 

 

• Jag anser att jag hade haft ett högre förtroende för fastighetsmäklare om bostäder hade ett 

fast pris utan möjlighet för budgivning 

 

Eftersom denna faktor endast innehåller en fråga, har vi valt att analysera den tillsammans med 

frågorna “Om jag känner förtroende för en fastighetsmäklare är chansen större att jag anlitar hen 

igen” och “Jag kan tänka mig att anlita samma fastighetsmäklare flera gånger ifall jag känner att jag 

får en bra relation till hen” som gav höga värden i Faktor 6, men togs upp i Faktor 1 eftersom 

värdena var högre där. Den ursprungliga frågan i faktorn visar tydligt att respondenterna inte hade 

haft ett högre förtroende för fastighetsmäklare ifall bostäder hade haft ett fast pris, vilket stämmer 

överens med hur de flesta fastighetsmäklare arbetar idag. När vi analyserar denna fråga tillsammans 

med de två ovan nämnda frågorna, får vi fram att de respondenter som har högt förtroende för 

fastighetsmäklare och vill anlita den aktuella fastighetsmäklaren flera gånger, vill att 

fastighetsmäklaren ska använda budgivningar snarare än fasta priser på bostäder. 
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5. Slutdiskussion 
Uppsatsens syfte är, som tidigare nämnt, “att beskriva och förstå hur konsumenters förtroende för 

säljare påverkas av säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad del av 

dessa”. För att kunna besvara detta syfte har vi främst behandlat de tre forskningsfrågor som togs 

upp i 1.4. För att besvara detta syfte har vi främst behandlat de tre forskningsfrågor som 

presenterades i 1.4. Som svar på den första forskningfrågan “Vilka egenskaper påverkar 

konsumenters förtroende för säljare?” har vi funnit att pålitlighet, förmåga och ärlighet är vanligt 

förekommande egenskaper som enligt Wood et al. (2008, s. 267), Swan et al. (1988, s. 8) och 

Hawes et al. (1989, s. 4-5) påverkar konsumenters förtroende för säljare. Därutöver har vi även 

funnit att egenskaper som välvilja, expertis, integritet och engagemang har en inverkan på 

konsumenters förtroende för en säljare, vilket går i linje med vad tidigare forskning säger. 

 

Som svar på den andra forskningsfrågan “På vilket sätt påverkas konsumenters förtroende för 

säljare av säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad del av dessa?” skriver 

Wu et al. (2015, s. 36) att även pris är en faktor som påverkar kunders förtroende för säljare, och 

enligt White och Yuan (2012, s. 2) är lågpriser exempel på en sådan prissättningsstrategi. Wu et al. 

(2015, s. 43) menar att även prisspridningar kan påverka kunders förtroende negativt, vilket vi 

utvecklar ytterligare i 5.2. Vidare skriver Poon et al. (2012, s. 590) att förtroende är viktigt i 

situationer då försäljningen inte sker i butik, vilket stämmer in på fastighetsmäklarbranschen där 

affärer och avtal ofta ingås på distans. Grunden till flera av våra enkätfrågor är det Wood et al. 

(2008, s. 266-267) skriver om att säljare bör uppvisa expertis samt ett genuint intresse för sina 

kunder, vilket diskuteras mer ingående senare i detta kapitel. Slutligen menar Joo (2015, s. 40) att 

förtroende är viktigare än köpesumman vid en större affär, och eftersom en bostadsaffär enligt oss 

kan anses vara en större affär är detta aktuellt för fastighetsmäklarbranschen. Vi har därmed dragit 

slutsatsen att det finns flera egenskaper och prissättningsstrategier som påverkar det förtroende 

kunden har för fastighetsmäklare samt att konsumenters förtroende för fastighetsmäklare är 

betydande vid en bostadsaffär. 

 

Som svar på den tredje forskningsfrågan “Vilka delar av säljarens prissättningsstrategier interagerar 

med det förtroende konsumenter har för säljare?” har vi funnit att en säljares förmåga och expertis 

gällande prissättning påverkar konsumentens bedömning av säljaren och gynnar det förtroende 

konsumentens känner för säljaren. Dessutom påverkar säljarens användning av budgivningar och 
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upptrissning av priser konsumenternas bedömning av säljarens ärlighet och integritet, vilket i sin tur 

har påverkan på säljarens förtroende. 

 

Nedanstående figur visar tydliga samband mellan de faktorer som påverkar konsumenters 

förtroende för fastighetsmäklare, där vi kan dra slutsatsen att en fastighetsmäklare som uppvisar 

förmåga och expertis, välvilja och pålitlighet, status och rykte samt ärlighet och integritet uppfattas 

som förtroendeingivande. Figuren visar även dessa förtroendeingivande temans inverkan på det 

generella förtroendet, i vilken grad konsumenterna anser att det är riskabelt att anlita en 

fastighetsmäklare samt om de själva hade valt att anlita en fastighetsmäklare vid en 

bostadsförsäljning. Vi har uppmärksammat att prissättning bör ses som en integrerad del av de 

egenskaper som bidrar till förtroende, eftersom vi anser att det inte är möjligt att särskilja dessa 

prissättningsstrategier från övriga förtroendeingivande egenskaper. Anledningen till detta är, enligt 

oss, att verkligheten är mer komplex än teorin, och med den teoretiska referensramen och resultatet 

från vår undersökning som grund, har vi dragit slutsatsen att prissättning är en integrerad del av 

förmåga och expertis, samt ärlighet och integritet. I nedanstående figur är därför temat förmåga och 

expertis orange, som en blandning av gult och rött, och temat ärlighet och integritet har fått färgen 

lila, som en blandning av blått och rött. För att förtydliga denna figur har även pilarna fått olika 

betydelser utifrån den korrelationsanalys som presenterades i 4.3. En heldragen pil innebär att det 

finns en statistisk signifikans på 0.01-nivån(**) eller 0.05-nivån(*) och en streckad pil innebär att 

det inte finns någon statistisk signifikans mellan faktorerna, men att det trots detta finns en 

korrelation. 
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Figur 5 (Egen) - Uppdaterad sammanfattning med variablernas medelvärde, vilket utgår från den 

deskriptiva analysen. 

 

5.1 Generellt förtroende 
Som tidigare nämnt behandlade de första frågorna i enkätstudien generellt förtroende och huruvida 

respondenterna hade valt att anlita en fastighetsmäklare ifall de skulle sälja sin bostad idag. Vi valde 

att ställa dessa frågor för att ta reda på om konsumenter över huvud taget har någon form av 

förtroende för fastighetsmäklare samt om detta eventuella förtroende påverkar huruvida de är villiga 

att anlita en fastighetsmäklare vid en bostadsförsäljning. Vår förhoppning var att respondenterna 

skulle vara benägna att anlita en fastighetsmäklare oberoende av hur riskabelt de ansåg det vara och 

hur högt deras generella förtroende var. Vi ansåg att undersökningens resterande frågor skulle vara 

av mindre vikt ifall respondenterna hade ett lågt generellt förtroende för fastighetsmäklare samt om 

de inte var benägna att anlita en fastighetsmäklare till sin egen bostadsaffär med anledning av att de 

ansåg att detta innebar en risk. Resultatet visade däremot att detta inte var fallet, vilket bidrog till att 

samtliga enkätfrågor var intressanta att analysera. 
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Det sammanlagda medelvärdet på de inledande frågorna var 4,81, vilket enligt oss är något 

missvisande eftersom frågan ”Jag anser att det är riskabelt att anlita en fastighetsmäklare” fick ett 

lågt medelvärde på 2,44, vilket kan anses vara bra eftersom frågan är utformad som att ett lågt värde 

är bättre än ett högt, och detta sänker medelvärdet för temat. Enligt Mayer et al. (1995, s. 724) är det 

dock nödvändigt att det finns någon slags risk för att förtroende ska kunna bildas, och därmed anser 

vi att det är positivt att respondenterna känner att det finns en viss risk i att anlita en 

fastighetsmäklare, eftersom det bidrar till att förtroende kan skapas. Denna fråga hamnade i Faktor 

2 tillsammans med frågan ”Jag anser att jag generellt sett har förtroende för fastighetsmäklare” och 

”Ifall jag skulle sälja min egen bostad idag hade jag valt att anlita en fastighetsmäklare”, och 

slutsatsen vi drar av detta är att våra respondenters generella förtroende för fastighetsmäklare bidrar 

till att de i hög mån är benägna att anlita en fastighetsmäklare eftersom de inte anser att det finns en 

hög risk med detta. Detta förstärks även av korrelationsanalysen som visar en stark korrelation 

mellan dessa tre frågor, med värdet -0,604** mellan frågorna om generellt förtroende och risk att 

anlita en fastighetsmäklare, värdet 0,481** mellan frågorna om generellt förtroende och benägenhet 

att anlita en fastighetsmäklare, samt värdet -0,641** mellan frågorna om risk att anlita en 

fastighetsmäklare och benägenhet att anlita en fastighetsmäklare. 

  

Frågan om respondenternas generella förtroende för fastighetsmäklare hade ett medelvärde på 4,54, 

vilket går att utläsa i Figur 5, och detta värde är något högre än den neutrala nivån, men trots detta 

relativt lågt. Wu et al. (2015, s. 43) skriver att de kunder som har ett generellt förtroende för en 

yrkeskår av säljare, exempelvis fastighetsmäklare, också upplever att affären ger dem ett högt värde 

och därmed litar de även på säljarnas prissättning. Den slutsats vi drar av detta är att det generella 

förtroende respondenterna i vår undersökning känner för fastighetsmäklare förklarar varför de litar 

på fastighetsmäklarens prissättning. I klusteranalysen framkom att respondenterna i Kluster 3 och 7 

hade ett något högre generellt förtroende för fastighetsmäklare än respondenterna i Kluster 1, som 

innehåller färre respondenter än de två förstnämnda klustren. Vår slutsats av denna analys är således 

att det generella förtroende respondenterna känner för fastighetsmäklare är en bidragande faktor till 

huruvida de väljer att anlita en fastighetsmäklare till sin egen bostadsaffär eller inte. 

 

Medelvärdet på frågan ”Jag anser att mängden förtroende är avgörande för vilken fastighetsmäklare 

jag väljer” är 6,08, vilket stämmer överens med vad Swan et al. (1988, s. 1) skriver om att det 

förtroende kunden har för en säljare kan bli direkt avgörande för vilken säljare som anlitas. Detta 

förtroende påverkas i sin tur av vad människor i kundens närhet anser om säljaren, eftersom 

Miranda och Klement (2009, s. 37) menar att rekommendationer är avgörande för vilken säljare 
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som anlitas. Frågan ”Ifall jag skulle sälja min egen bostad idag hade jag valt att anlita en 

fastighetsmäklare” hade ett medelvärde på 6,17, vilket är det högsta medelvärdet i detta tema, och 

detta visar att respondenterna är benägna att anlita en fastighetsmäklare trots att deras generella 

förtroende är något lägre. Slutsatsen av dessa inledande frågor är att människor i hög mån väljer att 

anlita en fastighetsmäklare oavsett om deras generella förtroende för fastighetsmäklare är högt eller 

lågt, och oberoende av om de anser att det finns en viss risk med att anlita en fastighetsmäklare, 

vilket går att utläsa i Figur 5 som visar att det finns en hög statistisk signifikans mellan dessa frågor. 

Vi anser att detta är ett intressant resultat eftersom det innebär att fastighetsmäklare är fortsatt 

betrodda med människors bostadsaffärer. 

 

5.2 Förmåga och expertis 
Vi har uppmärksammat en rad överensstämmelser mellan teori och resultat i frågeformulärets första 

tema, förmåga och expertis. Vi kan konstatera att konsumenter som har varit i kontakt med 

fastighetsmäklare i hög mån anser att en fastighetsmäklares förmåga och expertis påverkar 

konsumenternas förtroende för fastighetsmäklaren i fråga. Detta visas främst genom att medelvärdet 

för dessa frågor är 6,17 respektive 6,40, vilket går att utläsa i Figur 5, samt att dessa frågor som 

tidigare nämnt har undersökningens högsta korrelation på 0,818**. Resultatet från klusteranalysen 

visar även att konsumenter anser att en fastighetsmäklares förmåga och expertis påverkar det 

förtroende konsumenten känner, då majoriteten av respondenterna i samtliga kluster har angett höga 

svar på frågorna om förmåga och expertis. Detta stämmer överens med vad Mayer et al. (1995, s. 

717), Doney och Cannon (1997, s. 40), Kennedy et al. (2001, s. 73) och Hawes et al. (1989, s. 4-5) 

skriver om att en säljares förmåga och kompetens är de faktorer som har starkast påverkan på 

konsumenters förtroende. Resultatet stämmer även överens med vad Wood et al. (2008, s. 266-267) 

skriver om att konsumenter bedömer säljare utifrån deras agerande, och att expertis är en av de 

faktorer som har påverkan på hur säljare uppfattas i konsumentens ögon, vilket enligt Wood et al. 

(2008, s. 268) samt Miranda och Klement (2009, s. 33) påverkar förtroendet mellan dem. Utifrån 

detta kan vi dra slutsatsen att en fastighetsmäklares förmåga, kompetens och expertis har inverkan 

på konsumenters förtroende för fastighetsmäklaren. 

 

Temat om förmåga och expertis innefattar även frågor om fastighetsmäklares prissättning och i 

vilken mån respondenterna litar på att fastighetsmäklare prissätter bostäder på ett korrekt och 

pålitligt sätt, där vi har upptäckt att det är viktigt att fastighetsmäklaren integrerar 

förtroendeingivande egenskaper, som exempelvis expertis och förmåga, i sin prissättningsstrategi 

för att förtjäna konsumenters förtroende. Som går att utläsa i Figur 5 är medelvärdet på dessa frågor 
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något lägre än frågorna om förmåga och expertis, med 5,07 på frågan om huruvida 

fastighetsmäklare är experter på prissättning av bostäder och 5,10 på frågan som behandlar huruvida 

respondenterna får minskat förtroende om en fastighetsmäklare prissätter en bostad högre eller lägre 

än liknande bostäder. Utifrån klusteranalysen går att utläsa att konsumenters förtroende är något 

känsligare när det kommer till en säljares prissättning, då både Kluster 1 och 3 hade relativt neutrala 

svar på dessa frågor. Att respondenterna har svarat på detta sätt kan kopplas till vad teorin säger om 

att fastighetsmäklare ägnar sig åt olika typer av prissättningsstrategier som kan skapa misstro och 

tvivel hos konsumenter, och slutsatsen vi drar av detta är att det är väsentligt att fastighetsmäklare 

är medvetna om att dennes prissättning kan bidra till misstro, och därmed arbeta aktivt för att 

förstärka konsumenternas förtroende för prissättningen. Enligt Fisher et al. (2003, s. 269) är rörlig 

prissättning en av de prissättningsstrategier som kan förekomma i fastighetsmäklarbranschen 

eftersom priser på bostäder beror på utbud och efterfrågan hos konsumenter, samt tid och plats, 

vilket innebär att det krävs att fastighetsmäklaren har kunskap och expertis om den aktuella 

marknaden för att kunna prissätta bostäder på ett korrekt sätt. Wu et al. (2015, s. 43) skriver att 

konsumenter anses ha ett lägre förtroende för en säljare vars varor eller tjänster har en stor 

prisspridning, och McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30) menar att rörlig prissättning skapar tvivel 

hos konsumenter. Eftersom resultatet från vår undersökning gällande prissättning var relativt 

neutralt och således stämmer överens med teorin i ämnet, drar vi slutsatsen att konsumenter har en 

viss misstro för fastighetsmäklares prissättning, och därmed deras expertis och förmåga att prissätta 

bostäder, vilket bidrar till att det finns förbättringspotential från fastighetsmäklares sida inom detta 

område. 

 

Ytterligare en prissättningsstrategi som enligt Mäklarsamfundet (2014, 8 december) är 

förekommande i fastighetsmäklarbranschen är lockpriser, som enligt Hess och Gerstner (1987, s. 

358) innebär att ett annonserat pris ligger under det egentliga marknadsvärdet. Denna undersökning 

visar att konsumenter får minskat förtroende för en fastighetsmäklare som prissätter en bostad lägre 

eller högre än marknadsvärdet på liknande bostäder, vilket stämmer överens med vad Wu et al. 

(2015, s. 44) skriver om att en vara som är för högt eller lågt prissatt leder till misstankar hos 

konsumenten, som i sin tur leder till minskat förtroende för säljaren. Northcraft och Neales (1987, s. 

86) hypotes om att all över- och undervärdering av bostäder kan påverka köparens uppskattning av 

värdet och därmed ha en effekt på det efterföljande transaktionspriset, stämmer överens med 

resultatet av vår studie där det framkom att över- och undervärdering minskar konsumenters 

förtroende för en fastighetsmäklare. Slutsatsen av detta är att det är viktigt att fastighetsmäklaren 

uppvisar öppenhet i sin prissättning för att stärka det förtroende konsumenterna känner. White och 
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Yuan (2012, s. 10) skriver även att mängden förtroende för en säljare är avgörande för 

konsumenters köpavsikt, vilket innebär att en köpare som får minskat förtroende för en 

fastighetsmäklare på grund av en avvikande prissättning, enligt vårt resultat kan vara mindre 

benägen att köpa bostaden. Detta stämmer även överens med vad Lal och Matutes (1994, s. 350) 

skriver om att kunder som har planerat att köpa en vara kan ångra sig ifall de blir negativt 

överraskade av säljarens prissättning. Detta är viktigt i en bransch som fastighetsmäklarbranschen 

eftersom bostadsaffärer ofta är stora och dyra affärer, i enlighet med vad Joo (2015, s. 40) skriver 

om att kundens förtroende för en säljare är viktigare ju dyrare en produkt är. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att det är viktigt för fastighetsmäklare, som arbetar i en bransch som präglas av 

stora och dyra affärer, att med hjälp av kunskap och expertis prissätta bostäder på ett korrekt och 

marknadsmässigt sätt och därmed inte använda sig av lockpriser, för att erhålla konsumenters 

förtroende. 

 

En intressant faktor i detta tema är att undersökningens resultat om frågan gällande att priser på 

bostäder beror på utbud och efterfrågan inte stämde överens med teorin. Enligt undersökningens 

resultatet har konsumenter förståelse för att priser på bostäder beror på utbud och efterfrågan, då vår 

deskriptiva analys visar att medelvärdet på denna fråga var 6,32. Även våra tre utvalda kluster visar 

att respondenterna har hög förståelse för detta då majoriteten av respondenterna i samtliga kluster 

har angivit 6 eller 7 på denna fråga. Detta stämmer inte överens med tidigare forskning, där både 

McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30-31) och Garbarino och Lee (2003, s. 498) skriver att 

prisförändringar och prisskillnader som beror på förändringar i efterfrågan i allmänhet inte anses 

som acceptabelt hos konsumenterna. Garbarino och Lee (2003, s. 498) skriver att prisdiskriminering 

och prisvariationer fungerar beroende på konsumenters brist på medvetenhet av priser, men 

eftersom resultatet från vår studie visar att konsumenter har förståelse för att priset på bostäder 

beror på utbud och efterfrågan, drar vi slutsatsen att konsumenter har kunskap om marknaden, och 

att de är medvetna om att bostäders priser påverkas av marknaden. 

 

5.3 Välvilja och pålitlighet 
Denna studie visar tydligt att frågorna i temat om välvilja och pålitlighet är viktigt för att våra 

respondenter ska känna förtroende för fastighetsmäklare. Medelvärdet för detta tema var 6,37, 

vilket går att utläsa av Figur 5, och det visar att frågorna om välvilja, pålitlighet, samarbete, 

engagemang och genuint intresse är av stor vikt för respondenterna. Detta tema visade sig vara 

viktigt i 4.3 Korrelationsanalys och 4.4 Faktoranalys, medan det var ett anonymt tema i 4.2 

Klusteranalys. I klusteranalysen valde vi att endast belysa de frågor som avvek från det normala, 
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och eftersom de fem frågor som tillhör detta tema övervägande fick svaren 6 och 7, valde vi att 

istället belysa frågor ur andra teman som avvek från det normala och därmed var mer intressanta att 

analysera. 

  

Liksom Mayer et al. (1995, s. 718), Lount och Pettit (2012, s. 21) samt Blomqvist (1997, s. 277) 

nämner, visar även vår studie att välvilja är en förtroendeskapande egenskap hos säljare. 

Medelvärdet på frågan ”Jag anser att en fastighetsmäklares välvilja påverkar mitt förtroende för 

hen” var 5,98 och trots att våra respondenter anser att det är viktigt att fastighetsmäklare strävar 

efter att göra det som är rätt i varje situation, är detta medelvärdet lägst i temat och går därmed emot 

vad Mayer et al. (1995, s. 717) skriver om att välvilja är en av de faktorer som har starkast påverkan 

på förtroende. Enligt 4.4.5 Faktor 5 framkom det att respondenternas förtroende påverkas av 

fastighetsmäklarens välvilja, vilket bekräftas av Wood et al. (2008, s. 268) som menar att 

förtroendet mellan säljare och kund ökar när säljaren har en vilja att utföra affären på bästa sätt. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att fastighetsmäklare i största möjliga mån bör arbeta för att visa en 

välvilja mot sina kunder och att ständigt försöka att göra det som är rätt, för att bli förtjänt av 

kundernas förtroende. 

 

Den fråga i temat som hade flest och högst korrelationer är ”Jag anser att en fastighetsmäklares 

pålitlighet påverkar mitt förtroende för hen”, vilket tidigare har nämnts i 4.3.3. Denna fråga tillhör 

Faktor 1 tillsammans med ”Jag förväntar mig att en fastighetsmäklare ska vara engagerad i varje 

affär och kund” och ”Jag anser att relationen mellan mig och en fastighetsmäklare ska fungera som 

ett samarbete där bådas intressen och mål ska tas tillvara”, där vi i 4.4.1 har nämnt att 

faktoranalysen visade att respondenternas förtroende för fastighetsmäklare beror på 

fastighetsmäklarens engagemang, pålitlighet samt förmågan att skapa ett samarbete mellan parterna. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att fastighetsmäklarens pålitlighet i hög mån bidrar till det 

förtroende konsumenter känner, vilket går i linje med vad Blomqvist (1997, s. 277) och Hawes et al. 

(1989, s. 4-5) skriver om att pålitlighet är en förtroendeskapande faktor, och detta förstärker 

Sirdeshmukh et al. (2002, s. 17) med argumentet att en säljare ska kunna förlitas uppfylla sina 

löften. Frågan om fastighetsmäklares pålitlighet hade ett medelvärde på 6,42, vilket stämmer 

överens med vad Wood et al. (2008, s. 267) skriver om att pålitlighet är en viktig faktor för att 

säljaren ska uppfattas som trovärdig. 

 

Den fråga som fick högst medelvärde av samtliga frågor är ”Jag förväntar mig att en 

fastighetsmäklare ska vara engagerad i varje affär och kund” med ett medelvärde på 6,78, vilket 
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stämmer överens med vad Morgan och Hunt (1994, s. 31) skriver om att engagemang är en 

nyckelfaktor i samarbeten. Vi har därmed dragit slutsatsen att fastighetsmäklarens engagemang är 

en av de viktigaste faktorerna för att konsumenter ska känna ett förtroende för en fastighetsmäklare. 

En fråga som dock drar ner medelvärdet i detta tema något är ”Jag anser att relationen mellan mig 

och en fastighetsmäklare ska fungera som ett samarbete där bådas intressen och mål ska tas tillvara” 

med ett medelvärde på 6,19. Trots att detta värde är högt för undersökningen, visar det att 

respondenterna i lägre grad anser att relationen mellan dem och fastighetsmäklaren behöver fungera 

som ett samarbete, än i övriga frågor under samma tema. Eftersom Mayer et al. (1995, s. 713) 

skriver att det finns möjlighet att samarbeta utan att det finns ett förtroende mellan parterna, drar vi 

slutsatsen att detta kan vara anledningen till att frågan om samarbete fick ett något lägre 

medelvärde. 

 

Den sista frågan i temat, vilken är ensam från temat i sin faktor, är ”Jag anser att en 

fastighetsmäklare som visar genuint intresse för sina kunder inger förtroende” med ett medelvärde 

på 6,50. Denna fråga visar att respondenternas förtroende för fastighetsmäklare till viss del beror på 

huruvida fastighetsmäklaren visar ett intresse för dem, vilket inte helt överensstämmer med teorin. 

Wood et al. (2008, s. 264) skriver att en säljare som engagerar sig till den grad att det främjar 

konsumenten kan vinna konsumentens förtroende, men detta beskriver inte hur en säljare som visar 

intresse för kunden inger förtroende. Däremot skriver Ganesan (1994, s. 2) att det gynnar parternas 

gemensamma resultat ifall säljaren intresserar sig för motparten, vilket överensstämmer med det 

resultat som framkom i undersökningen och därmed kan vi dra slutsatsen att en fastighetsmäklare 

som visar intresse för sina kunder dels inger förtroende, men även har möjlighet att bidra till ett 

högre gemensamt resultat för parterna. 

 

5.4 Status och rykte 

Uppsatsens tredje tema behandlar, som tidigare nämnt, frågor om fastighetsmäklarens status och 

rykte, samt vilka faktorer som bidrar till att kunder återkommer till samma fastighetsmäklare för 

framtida samverkan. Som går att utläsa ur Figur 5 var medelvärdet för temat 5,82, vilket tyder på att 

dessa frågor är viktiga för respondenternas förtroende. Frågorna i temat gav inget särskilt utslag i 

klusteranalysen, och därför har vi valt att i detta kapitel endast fokusera på korrelations- och 

faktoranalyserna. Frågan ”Jag anser att förtroendet för en fastighetsmäklare påverkas av huruvida 

jag har haft kontakt med fastighetsmäklaren förut” hade ett medelvärde på 5,32 och i Faktor 5 

framkom att respondenterna har ett högre förtroende för fastighetsmäklare de tidigare har varit i 
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kontakt med, vilket inte stämmer överens med vad Nicholson et al. (2001, s. 10) skriver om att 

relationen mellan kund och säljare inte påverkas av relationens längd, utan snarare hur mycket 

parterna tycker om varandra. Med detta som grund drar vi slutsatsen att längden på relationen 

påverkar parternas förtroende för varandra eftersom en längre relation bör bidra till att parterna 

tycker mer om varandra. 

  

Temats huvudfaktorer status och rykte har en korrelation på 0,618**, vilket visar att vårt antagande 

om att dessa faktorer passade ihop och kunde sättas i samma tema stämde. Frågorna ”Jag anser att 

en fastighetsmäklares status påverkar mitt förtroende för hen” och ”Jag anser att en 

fastighetsmäklares rykte påverkar mitt förtroende för hen” hamnade båda i Faktor 4, vilket tyder på 

att de respondenter som anser att en fastighetsmäklares status påverkar kundens förtroende, även 

anser att fastighetsmäklarens rykte påverkar förtroendet i samma mån. Lount och Pettit (2012, s. 21) 

skriver att säljarens status har störst betydelse i början av relationen, men inte lika stor betydelse 

under resterande del av relationen, vilket kan vara anledningen till att medelvärdet för frågan om 

status endast var 4,64. Vi anser att det är intressant att frågan om rykte har ett betydligt högre 

medelvärde på 5,74 eftersom dessa frågor är lika, men enligt Ganesan (1994, s. 5) är en parts rykte 

viktigt under en längre period. Vi drar därmed slutsatsen att detta är en bidragande faktor till varför 

frågan om rykte fick ett högre medelvärde än frågan om status, eftersom kunder anser att förtroende 

är en viktig del genom hela relationen, och att fastighetsmäklare av den anledningen bör fokusera på 

att förtjäna och bibehålla sitt rykte bland konsumenter. 

  

Frågorna ”Jag kan tänka mig att anlita samma fastighetsmäklare flera gånger ifall jag känner att jag 

får en bra relation till hen” och “Om jag känner förtroende för en fastighetsmäklare är chansen 

större att jag anlitar hen igen” är snarlika och därför förväntade vi oss att de skulle få likvärdiga 

svar, vilket visade sig vara korrekt. Den förstnämnda frågan hade ett medelvärde på 6,66 och den 

sistnämnda 6,76, vilket tyder på att våra respondenter i hög mån tenderar att anlita samma 

fastighetsmäklare flera gånger om de finner en fastighetsmäklare som de får bra relation med samt 

ifall det uppstår ett förtroende mellan parterna, vilket tidigare har nämnts då dessa frågor båda 

hamnade i Faktor 1 samt har en korrelation på 0,777**. Detta resultat stämmer överens med vad 

Ganesan (1994, s. 3) och Poon et al. (2012, s. 589) skriver om att parter som bryr sig om varandra 

tenderar att fokusera på gemensamma mål för att nå en långsiktig relation, men går emot vad Poon 

et al. (2012, s. 598) skriver om att det inte finns en korrelation mellan kundens förtroende till 

säljaren och kundens avsikt att återkomma till säljaren för en framtida affär. Swan et al. (1988, s. 1) 

skriver dock att förtroende kan vara avgörande för vilken säljare kunden väljer att anlita i de 
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situationer då kunden ställer flera säljare mot varandra, och i en bransch som 

fastighetsmäklarbranschen där vi upplever att kunder jämför fastighetsmäklare för att anlita den de 

får bäst relation till, anser vi att detta är en intressant upptäckt. Reichheld och Schefter (2000, s. 

107) samt Kennedy et al. (2001, s. 81) menar att förtroende bidrar till lojalitet, och med detta som 

grund drar vi slutsatsen att en fastighetsmäklare som förtjänar kundens förtroende och aktivt arbetar 

för att förbättra relationen till sina kunder, i högre mån blir anlitad av konsumenter samt får 

återkommande kunder. Vi anser att fastighetsmäklare ständigt bör arbeta med detta i åtanke för att 

förtjäna konsumenters förtroende och på så sätt öka chanserna att göra fler bostadsaffärer. 

 

5.5 Ärlighet och integritet 
Resultatet från studien visar tydligt att ärlighet och integritet, som utgör det fjärde temat, är viktiga 

faktorer för att konsumenter ska känna förtroende för en fastighetsmäklare. Detta gäller främst 

frågan “Jag anser att en fastighetsmäklares ärlighet påverkar mitt förtroende för hen” som har ett 

medelvärde på 6,64, vilket är ett av undersökningens högsta medelvärden. Majoriteten av 

respondenterna i samtliga kluster har svarat 7 på frågan om huruvida ärlighet påverkar 

konsumentens förtroende för fastighetsmäklaren. Ärlighet är även den första variabeln i Faktor 1 

med ett av de högsta värdena i faktoranalysen på 0,827, vilket visar att en fastighetsmäklares 

ärlighet är viktigt för konsumenters förtroende eftersom Faktor 1 är den faktor som till störst del 

förklarar vad konsumenternas förtroende beror på. Detta går i linje med vad tidigare forskning säger 

om ärlighet och förtroende, där Blomqvist (1997, s. 277), Doney och Cannon (1997, s. 40), Wood et 

al. (2008, s. 266), Swan et al. (1988, s. 8) och Garbarino och Johnson (1999, s. 71) är överens om 

att ärlighet är viktig egenskap för att konsumenter ska känna förtroende för en säljare. Eftersom 

ärlighet nämns som en viktig egenskap hos flertalet forskare och respondenterna i undersökningen 

har angivit höga svar på denna fråga, drar vi slutsatsen att en fastighetsmäklares ärlighet har stor 

inverkan på det förtroende konsumenter känner för denne och att fastighetsmäklare därmed bör 

lägga vikt vid att agera ärligt genom hela försäljningsprocessen. 

 

Garbarino och Johnson (1999, s. 71), Mayer et al. (1995, s. 719) samt Fletcher och Peters (1997, s. 

537) skriver att även integritet samt att säljaren följer de principer som bör följas, exempelvis vid 

hantering av personuppgifter, är viktiga faktorer för att konsumenter ska känna förtroende för 

säljaren. Detta stämmer överens med resultatet från vår studie där medelvärdet på frågan “Jag anser 

att en fastighetsmäklares integritet påverkar mitt förtroende för hen” är 5,74, vilket går att utläsa i 

Figur 5, och detta tyder på att respondenterna anser att en fastighetsmäklares integritet i viss mån 

påverkar förtroendet för fastighetsmäklaren i fråga, men inte till fullo. Att frågan om integritet är en 
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del av Faktor 1 tillsammans med frågan om ärlighet visar dock att den är relevant, och resultatet 

från klusteranalysen visar dessutom att majoriteten av respondenter i de utvalda klustren besvarade 

frågan om integritet med 5 eller 6. Trots att korrelationsanalysen inte visade på en särskilt hög 

korrelation i detta tema, anser vi att övriga analyser ger tillräckliga bevis på att en 

fastighetsmäklares integritet är en viktig faktor för att erhålla konsumenters förtroende. Baserat på 

detta drar vi slutsatsen att fastighetsmäklarens integritet är en viktig egenskap som bör beaktas för 

öka möjligheterna att förtjäna konsumenters förtroende, eftersom vi anser att resultatet från studien 

stämmer överens med teorin om att en säljares integritet har inverkan på konsumenters förtroende 

för säljaren. 

 

Temats övriga frågor behandlar budgivningar och konsumenters förtroende för dem, och eftersom 

resultatet från dessa frågor är blandade anser vi att det finns intressanta skillnader inom ämnet. 

Ingen av frågorna “Jag anser att budgivningar påverkar mitt förtroende till fastighetsmäklaren 

positivt”, “Jag anser att jag hade haft ett högre förtroende för fastighetsmäklare om bostäder hade 

ett fast pris utan möjlighet för budgivning” och “Jag anser att mitt förtroende för fastighetsmäklare 

påverkas negativt ifall hen försöker att trissa upp priser för att jag ska betala mer än vad bostaden är 

värd” ingår i samma faktor, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 184) innebär att de inte ingår i 

grupper där respondenterna har gemensamma nämnare. Medelvärdet på frågan om budgivningar 

samt frågan om fasta priser är 4,69 respektive 3,40, vilket visar att respondenterna är relativt 

neutrala i dessa frågor. I klusteranalysen går det att utläsa att majoriteten av respondenterna i 

Kluster 3 anser att budgivningar är att föredra framför fast pris på bostäder då majoriteten har svarat 

2 på frågan om huruvida de hade haft högre förtroende för en fastighetsmäklare om bostäder hade 

haft ett fast pris utan möjlighet till budgivning, vilket innebär att de inte håller med om påståendet 

och därmed förlitar sig på att fastighetsmäklare agerar ärligt i budgivningsprocessen. Eftersom 

fastighetsmäklarbranschen enligt Northcraft och Neale (1987, s. 85) är en bransch där budgivningar 

är vanliga, anser vi att medelvärdet på dessa frågor tyder på att de flesta konsumenter föredrar hur 

fastighetsmäklare arbetar med budgivningar och fast pris i dagsläget, och vi drar slutsatsen att 

respondenterna har förtroende för att fastighetsmäklare är ärliga i prissättningen av bostäder. Vi har 

således valt att integrera budgivningar i detta tema, då vi har funnit att ärlighet och integritet är 

förtroendeingivande egenskaper som krävs i en sådan prissättningsstrategi. Detta går att utläsa av 

Figur 5 där vi har lagt in faktorerna “Använder budgivningar” och “Trissar inte upp priser” i detta 

tema, med anledning av att dessa prissättningsstrategier är integrerade i de förtroendeingivande 

egenskaperna. 
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En prissättningsstrategi som innefattar budgivningar och som enligt Northcraft och Neale (1987, s. 

85) förekommer i fastighetsmäklarbranschen är ankring, där marknadsvärdet av en egendom inte 

objektivt kan fastställas och där budgivningar används för att komma fram till egendomens faktiska 

försäljningspris. Northcraft och Neale (1987, s. 86) menar att budgivningar kan bidra till att 

konsumenter förlorar sitt förtroende för fastighetsmäklaren ifall försäljningspriset kraftigt avviker 

från utgångspriset, och McMahon-Beattie et al. (2002, s. 30) skriver att en rörlig prissättning som 

varierar beroende på utbud, efterfrågan, tid och plats, är en prissättningsstrategi som ofta skapar 

misstro och tvivel hos konsumenter. Detta kan delvis förklara varför respondenterna i vår 

undersökning är något tveksamma i frågor om budgivning och fast pris, men vi drar slutsatsen att de 

flesta konsumenter som har varit i kontakt med en fastighetsmäklare föredrar att fastighetsmäklaren 

använder sig av en prissättningsstrategi med utgångspris och budgivning istället för fast pris på 

bostäder, och att det är viktigt att fastighetsmäklaren gör det på ett ärligt och korrekt sätt. 

 

5.6 Uppsatsens bidrag 
Uppsatsens syfte är, som tidigare nämnt, “att beskriva och förstå hur konsumenters förtroende för 

säljare påverkas av säljarens egenskaper, med prissättningsstrategier som en integrerad del av 

dessa”. Som svar på detta har vi fått en förståelse för att konsumenters förtroende för säljare i hög 

grad påverkas av säljarens egenskaper, framförallt i fastighetsmäklarbranschen som är den bransch 

denna studie har avgränsat sig till. Studien har beskrivit och visat att förtroendet för en säljare kan 

påverkas både positivt och negativt beroende på en säljares kompetens, ärlighet, pålitlighet, 

engagemang, välvilja, rykte eller integritet. Därutöver har studien även visat att en säljares 

prissättningsstrategier är en integrerad del av konsumenternas förtroende för säljaren, då det 

påverkar egenskaper som förmåga, expertis, ärlighet och integritet. Studiens resultat visar att 

konsumenter har högre förtroende för en säljare som är expert och kompetent på prissättning samt 

för en säljare som använder budgivning, medan de har lägre förtroende för en säljare som trissar 

upp priser för att få ett så högt slutpris som möjligt samt prissätter produkter, i studiens fall 

bostäder, högre eller lägre än det nuvarande marknadsvärdet. 

5.6.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studies huvudsakliga bidrag till företagsekonomins och marknadsföringens 

forskningsområde är kunskapen om att forskare som undersöker förtroende för säljare bör se 

säljarens prissättningsstrategier som en del av detta, vilket vi anser att tidigare forskning inte har 

gjort. Vi har även upptäckt att det endast är somliga prissättningsstrategier som påverkar 

konsumenters förtroende för säljare, samt att prissättning endast är en integrerad del av några av de 
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förtroendeingivande egenskaper säljaren uppvisar. I denna studie har vi integrerat 

prissättningsstrategier i två teman; förmåga och expertis samt ärlighet och integritet, vilket går att 

utläsa av Figur 5. 

 

Studien har med Wu et al. (2015, s. 43) som grund bidragit till en förståelse för att konsumenter 

som har ett större generellt förtroende för en säljare upplever större värde av affären och är mer 

benägna att lita på att säljaren är expert på att prissätta en produkt utifrån dess marknadsmässiga 

värde, vilket tyder på att expertis är en bidragande faktor till att kunder har förtroende för säljarens 

prissättning. Detta förstärks av Northcraft och Neale (1987, s. 85) som skriver att 

prissättningsstrategin ankring, som innebär att en säljare, exempelvis en fastighetsmäklare, sätter ett 

rimligt marknadspris på en bostad som ska fungera som ett första värde i en budgivning, kräver att 

säljaren har förmåga och expertis om den aktuella marknaden. Eftersom Hawes et al. (1989, s. 4-5) 

menar att förmåga och expertis är förtroendeingivande egenskaper hos en säljare, bidrar denna 

studie till en förståelse om att dessa prissättningstrategier är en integrerad del av de egenskaper som 

bidrar till att konsumenter får förtroende för en säljare. 

 

Ett ytterligare bidrag är en ökad förståelse för konsumenters generella förtroende för säljare. 

Resultatet av studien visar att konsumenter har ett högt generellt förtroende för säljare, och då 

specifikt säljyrket fastighetsmäklare eftersom studien avgränsar sig till fastighetsmäklarbranschen. 

Konsumenter är av den anledningen benägna att anlita en fastighetsmäklare till sin egen 

bostadsaffär, vilket bidrar till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar huruvida 

konsumenter väljer att lita på en säljare, och i detta fall anlita en fastighetsmäklare vid sin 

bostadsaffär. Vi har funnit att temat om välvilja och pålitlighet har starkast påverkan på 

konsumenters förtroende vilket, som tidigare nämnt i slutdiskussionen, stämmer överens med det 

Wood et al. (2008, s. 267-268) skriver om att välvilja och pålitlighet är viktiga faktorer för att en 

säljare ska uppfattas som trovärdig. Studiens resultat styrker och bekräftar tidigare forskning genom 

att finna flera likheter i de faktorer som påverkar förtroende, men studien utmanar även befintlig 

forskning i vilka faktorer som har störst påverkan. Tidigare forskning har givit förslag på flertalet 

faktorer som sägs vara viktigast för konsumenters påverkan, där vi har funnit att vårt resultat 

stämmer överens med Morgan och Hunt (1994, s. 31) som nämner att engagemang är en 

nyckelfaktor inom samarbeten. 

 

Studien har även bidragit till en ökad förståelse kring hur en säljares prissättningsstrategier påverkar 

konsumenters förtroende för säljaren. Genom det resultat som framkom i undersökningen, stärks det 
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Wu et al. (2015, s. 44) menar att över- och undervärdering kan leda till att konsumenter får ett 

minskat förtroende för säljare, och därmed bidrar uppsatsen dessutom till en förståelse om att detta 

även gäller fastighetsmäklarbranschen. 

5.6.2 Praktiskt bidrag 

För det första har studien bidragit till att öka tryggheten för fastighetsmäklarbranschen genom att 

konstatera att konsumenter generellt sett har ett förtroende för fastighetsmäklare och att de flesta 

skulle anlita en fastighetsmäklare om de skulle sälja sin bostad idag. Denna studie är utformad från 

ett konsumentperspektiv och resultatet som har framkommit kan vara användbart när säljare, och 

framförallt fastighetsmäklare som vi har fokuserat studien på, vill inge förtroende hos sina kunder. 

 

För det andra har studien bidragit till att fastighetsmäklare och personer med andra roller inom 

branschen kan bli medvetna om att de mest förtroendeingivande faktorerna hos fastighetsmäklare, 

och även säljare i allmänhet, är engagemang, ärlighet, genuint intresse, pålitlighet och expertis, 

vilket fastighetsmäklare kan ta praktisk användning av. Vårt råd till fastighetsmäklarbranschen är 

därmed att utbilda fastighetsmäklare om förtroende och vilka faktorer som är framträdande, för att 

därmed bli en mer förtroendeingivande bransch och få återkommande kunder. 

 

För det tredje har studien bidragit till en ökad förståelse för de prissättningsstrategier som används i 

fastighetsmäklarbranschen, framför allt för konsumenter som inte har kunskap om de olika 

strategier fastighetsmäklare använder sig av för att prissätta bostäder. Därmed är vår uppmaning till 

fastighetsmäklarbranschen att hantera prissättningen av bostäder på ett korrekt och 

förtroendeingivande sätt, genom att exempelvis undvika över- och undervärderingar av bostäder, 

vilket tidigare forskning och studiens resultat visar minskar konsumenternas förtroende för 

fastighetsmäklare. En korrekt prissättning bidrar vidare till att fastighetsmäklaren ökar chanserna att 

erhålla konsumenters förtroende. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Efter utförandet av studien är ett förslag till vidare forskning att mer specifikt undersöka olika 

prissättningsstrategier i fastighetsmäklarbranschen, genom att exempelvis djupgående granska 

budgivningar och hur det påverkar konsumenter. Vi har inte funnit en tillräcklig mängd tidigare 

forskning om prissättningsstrategier och budgivningar i fastighetsmäklarbranschen, och eftersom 

undersökningens resultat gav relativt neutrala svar kring detta anser vi att det skulle vara intressant 

att undersöka detta separat. 



   
  ISABELL MORIN & EMMA SOLLERT 
 

75 

Vidare föreslår vi att framtida forskning behandlar endast ett av de teman som förekommer i den 

aktuella undersökningen för att ha möjlighet att fördjupa sig i det. Detta skulle bidra till ett större 

djup i det valda ämnet och i en undersökning som helhet. Genom detta kan forskaren ställa fler 

frågor inom samma tema för att finna korrelationer mellan de olika faktorerna som ingår i temat. 

 

Ett ytterligare förslag för vidare forskning är att undersöka ämnet från fastighetsmäklares perspektiv 

för att belysa deras version av förtroendeingivande faktorer samt vilka åtgärder de i nuläget utför 

med syfte att inge förtroende. 

 

Studiens slutliga förslag till vidare forskning är att jämföra ämnet utifrån demografiska faktorer, för 

att undersöka huruvida skillnader i exempelvis generationer, kön eller bostadsorter påverkar 

konsumenters förtroende för fastighetsmäklare. Ett specifikt förslag är att undersöka skillnader 

mellan generation X och Y för att se hur deras svar skiljer sig i frågan. 
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7. Bilagor 
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7.3 Svar pilotstudie 
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7.6 Deskriptiv analys 

Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kön 125 0 1 ,79 ,408 
Ålder 125 1 2 1,21 ,408 
Bostadsort 125 1 2 1,70 ,458 
Boendeform 125 1 5 2,03 ,983 
Varit i kontakt som 125 0 5 ,90 1,544 
Senast i kontakt 125 1 4 2,28 1,189 
Generellt förtroende 125 1 7 4,54 1,511 
Riskabelt att anlita 125 1 7 2,44 1,516 
Mängden förtroende avgör 
vilken mäklare 125 1 7 6,08 1,090 

Sälj idag hade valt mäklare 
125 1 7 6,17 1,430 

Förmåga 125 1 7 6,17 1,030 
Expertis 125 1 7 6,40 ,992 
Experter på prissättning 125 1 7 5,07 1,728 
Minskat förtroende höga och 
låga priser 125 1 7 5,10 1,595 

Priser utbud efterfrågan 125 1 7 6,32 1,005 
Välvilja 125 1 7 5,98 1,136 
Pålitlighet 125 1 7 6,42 ,960 
Samarbete med bådas mål 
och intressen 125 1 7 6,19 1,474 

Engagerad i varje affär 125 1 7 6,78 ,682 
Genuint intresse 125 1 7 6,50 ,981 
Status 125 1 7 4,64 1,623 
Rykte 125 1 7 5,74 1,313 
Kontakt förut 125 1 7 5,32 1,624 
Anlita flera gånger relation 

125 1 7 6,66 ,899 

Anlita flera gånger 
förtroende 125 1 7 6,76 ,700 

Ärlighet 125 2 7 6,64 ,745 
Integritet 125 1 7 5,74 1,402 
Budgivningar 125 1 7 4,69 1,526 
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Fast pris utan budgivning 125 1 7 3,40 1,871 
Trissa upp priser 125 1 7 5,82 1,725 
Valid N (listwise) 125         
 
 
7.7 Klustersanalys 

Final Cluster Centers 

  
Cluster 

1 2 3 4 5 6 7 
Kön 1 0 1 0 1 0 1 
Ålder 1 1 1 1 1 1 1 
Bostadsort 2 2 2 1 2 2 2 
Boendeform 2 2 2 2 1 2 2 
Varit i kontakt som 1 0 1 5 0 0 1 
Senast i kontakt 2 1 2 4 3 2 3 
Generellt förtroende 3 2 5 2 1 1 5 
Riskabelt att anlita 4 7 2 6 2 3 2 
Mängden förtroende avgör vilken 
mäklare 6 1 6 6 4 4 6 

Sälj idag hade valt mäklare 
5 1 7 1 6 6 7 

Förmåga 6 3 6 6 1 7 6 
Expertis 6 3 6 6 1 7 7 
Experter på prissättning 3 2 5 1 1 2 6 
Minskat förtroende höga och låga 
priser 6 3 4 4 6 1 5 

Priser utbud efterfrågan 6 7 7 7 1 7 6 
Välvilja 6 4 6 1 3 1 6 
Pålitlighet 6 2 7 1 2 7 7 
Samarbete med bådas mål och 
intressen 6 2 6 1 2 6 6 

Engagerad i varje affär 7 7 7 1 4 6 7 
Genuint intresse 6 7 7 2 7 1 7 
Status 3 7 4 1 4 5 5 
Rykte 5 7 5 2 3 7 6 
Kontakt förut 5 7 5 1 3 1 6 
Anlita flera gånger relation 

6 7 7 1 1 7 7 

Anlita flera gånger förtroende 
6 7 7 1 6 7 7 

Ärlighet 7 7 7 2 4 7 7 
Integritet 6 7 5 1 3 1 6 
Budgivningar 4 7 5 2 6 4 5 
Fast pris utan budgivning 5 2 2 2 5 1 4 
Trissa upp priser 7 7 4 1 5 1 6 
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7.8 Korrelationsanalys 

  Kön Ålder Bostadsort Boendeform 
Kön Pearson Correlation 1 ,166 ,186* ,017 

Sig. (2-tailed)   ,065 ,038 ,853 
N 125 125 125 125 

Ålder Pearson Correlation ,166 1 -,099 ,325** 
Sig. (2-tailed) ,065   ,270 ,000 
N 125 125 125 125 

Bostadsort Pearson Correlation ,186* -,099 1 ,093 
Sig. (2-tailed) ,038 ,270   ,303 
N 125 125 125 125 

Boendeform Pearson Correlation ,017 ,325** ,093 1 
Sig. (2-tailed) ,853 ,000 ,303   
N 125 125 125 125 

Varit i kontakt som Pearson Correlation ,068 -,094 ,104 -,083 
Sig. (2-tailed) ,452 ,300 ,247 ,359 
N 125 125 125 125 

Senast i kontakt Pearson Correlation ,071 ,362** ,065 ,144 
Sig. (2-tailed) ,430 ,000 ,475 ,109 
N 125 125 125 125 

Generellt förtroende Pearson Correlation ,287** -,130 ,103 ,048 
Sig. (2-tailed) ,001 ,148 ,254 ,594 
N 125 125 125 125 

Riskabelt att anlita Pearson Correlation -,086 ,216* -,078 ,110 
Sig. (2-tailed) ,342 ,015 ,387 ,224 
N 125 125 125 125 

Mängden förtroende avgör 
vilken mäklare 

Pearson Correlation ,074 -,001 -,065 ,216* 
Sig. (2-tailed) ,411 ,987 ,470 ,016 
N 125 125 125 125 

Sälj idag hade valt mäklare Pearson Correlation ,116 -,171 ,003 -,124 
Sig. (2-tailed) ,198 ,056 ,977 ,167 
N 125 125 125 125 

Förmåga Pearson Correlation ,122 ,012 ,021 -,029 
Sig. (2-tailed) ,174 ,893 ,818 ,746 
N 125 125 125 125 

Expertis Pearson Correlation ,048 -,008 ,032 ,086 
Sig. (2-tailed) ,596 ,930 ,724 ,340 
N 125 125 125 125 

Experter på prissättning Pearson Correlation ,113 -,067 ,037 -,068 
Sig. (2-tailed) ,209 ,456 ,680 ,452 
N 125 125 125 125 
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Minskat förtroende höga och 
låga priser 

Pearson Correlation ,096 ,264** -,079 -,090 
Sig. (2-tailed) ,289 ,003 ,382 ,321 
N 125 125 125 125 

Priser utbud efterfrågan Pearson Correlation -,151 -,006 -,090 ,128 
Sig. (2-tailed) ,092 ,944 ,316 ,154 
N 125 125 125 125 

Välvilja Pearson Correlation ,272** ,060 -,118 ,000 
Sig. (2-tailed) ,002 ,510 ,191 ,996 
N 125 125 125 125 

Pålitlighet Pearson Correlation ,099 -,017 -,103 -,031 
Sig. (2-tailed) ,271 ,852 ,254 ,729 
N 125 125 125 125 

Samarbete med bådas mål 
och intressen 

Pearson Correlation ,188* ,081 -,070 ,024 
Sig. (2-tailed) ,036 ,371 ,435 ,794 
N 125 125 125 125 

Engagerad i varje affär Pearson Correlation ,063 ,053 ,018 -,001 
Sig. (2-tailed) ,484 ,558 ,839 ,989 
N 125 125 125 125 

Genuint intresse Pearson Correlation ,119 -,079 -,030 -,042 
Sig. (2-tailed) ,186 ,383 ,743 ,644 
N 125 125 125 125 

Status Pearson Correlation ,008 -,130 ,235** -,033 
Sig. (2-tailed) ,931 ,149 ,008 ,714 
N 125 125 125 125 

Rykte Pearson Correlation -,040 -,126 ,114 -,156 
Sig. (2-tailed) ,658 ,162 ,204 ,082 
N 125 125 125 125 

Kontakt förut Pearson Correlation ,053 ,154 -,045 ,019 
Sig. (2-tailed) ,560 ,085 ,618 ,835 
N 125 125 125 125 

Anlita flera gånger relation Pearson Correlation ,067 ,021 -,014 -,006 
Sig. (2-tailed) ,456 ,818 ,875 ,950 
N 125 125 125 125 

Anlita flera gånger förtroende Pearson Correlation ,163 ,035 ,028 ,000 
Sig. (2-tailed) ,070 ,698 ,755 ,996 
N 125 125 125 125 

Ärlighet Pearson Correlation ,097 ,089 ,016 ,016 
Sig. (2-tailed) ,283 ,322 ,859 ,861 
N 125 125 125 125 

Integritet Pearson Correlation ,090 ,066 ,120 -,134 
Sig. (2-tailed) ,321 ,467 ,184 ,135 
N 125 125 125 125 

Budgivningar Pearson Correlation -,131 ,066 -,006 -,106 
Sig. (2-tailed) ,145 ,463 ,945 ,239 
N 125 125 125 125 

Fast pris utan budgivning Pearson Correlation ,142 ,080 ,017 -,020 
Sig. (2-tailed) ,115 ,373 ,851 ,823 
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N 125 125 125 125 
Trissa upp priser Pearson Correlation ,198* ,193* ,104 -,006 

Sig. (2-tailed) ,027 ,031 ,248 ,947 
N 125 125 125 125 

Varit i kontakt 
som 

Senast i 
kontakt 

Generellt 
förtroende 

Riskabelt att 
anlita 

Mängden 
förtroende 

avgör vilken 
mäklare 

Sälj idag hade 
valt mäklare Förmåga Expertis 

,068 ,071 ,287** -,086 ,074 ,116 ,122 ,048 
,452 ,430 ,001 ,342 ,411 ,198 ,174 ,596 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,094 ,362** -,130 ,216* -,001 -,171 ,012 -,008 
,300 ,000 ,148 ,015 ,987 ,056 ,893 ,930 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,104 ,065 ,103 -,078 -,065 ,003 ,021 ,032 
,247 ,475 ,254 ,387 ,470 ,977 ,818 ,724 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,083 ,144 ,048 ,110 ,216* -,124 -,029 ,086 
,359 ,109 ,594 ,224 ,016 ,167 ,746 ,340 
125 125 125 125 125 125 125 125 

1 ,205* -,093 ,065 -,043 -,087 ,057 -,009 
  ,022 ,300 ,475 ,634 ,335 ,530 ,916 

125 125 125 125 125 125 125 125 
,205* 1 ,015 -,011 ,057 -,128 ,014 ,000 
,022   ,872 ,905 ,526 ,156 ,877 1,000 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,093 ,015 1 -,604** ,199* ,481** ,279** ,281** 
,300 ,872   ,000 ,026 ,000 ,002 ,002 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,065 -,011 -,604** 1 -,173 -,641** -,218* -,166 
,475 ,905 ,000   ,054 ,000 ,014 ,064 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,043 ,057 ,199* -,173 1 ,209* ,355** ,448** 
,634 ,526 ,026 ,054   ,019 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,087 -,128 ,481** -,641** ,209* 1 ,205* ,254** 
,335 ,156 ,000 ,000 ,019   ,022 ,004 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,057 ,014 ,279** -,218* ,355** ,205* 1 ,818** 
,530 ,877 ,002 ,014 ,000 ,022   ,000 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,009 ,000 ,281** -,166 ,448** ,254** ,818** 1 
,916 1,000 ,002 ,064 ,000 ,004 ,000   
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,127 -,006 ,538** -,465** ,254** ,478** ,261** ,261** 
,158 ,947 ,000 ,000 ,004 ,000 ,003 ,003 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,009 ,048 -,097 ,194* ,009 -,029 ,092 ,111 
,924 ,593 ,282 ,030 ,920 ,749 ,306 ,217 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,041 -,082 ,115 -,003 ,286** ,142 ,423** ,469** 
,652 ,361 ,203 ,972 ,001 ,114 ,000 ,000 
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Expertis 
Experter på 
prissättning 

Minskat 
förtroende höga 
och låga priser 

Priser utbud 
efterfrågan Välvilja Pålitlighet 

Samarbete med 
bådas mål och 

intressen 
,048 ,113 ,096 -,151 ,272** ,099 ,188* 
,596 ,209 ,289 ,092 ,002 ,271 ,036 

125 125 125 125 125 125 125 125 
-,176 -,086 ,325** -,150 ,392** ,305** ,306** ,306** 
,050 ,339 ,000 ,094 ,000 ,001 ,001 ,001 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,079 -,145 ,217* -,260** ,461** ,395** ,516** ,535** 
,379 ,106 ,015 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,193* -,086 ,207* -,190* ,226* ,180* ,276** ,355** 
,031 ,339 ,021 ,034 ,011 ,045 ,002 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,221* -,181* ,227* -,185* ,165 ,336** ,238** ,276** 
,013 ,044 ,011 ,039 ,065 ,000 ,008 ,002 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,152 -,044 ,401** -,425** ,189* ,498** ,093 ,076 
,090 ,626 ,000 ,000 ,035 ,000 ,305 ,398 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,046 ,048 ,250** -,155 ,098 ,318** ,032 ,125 
,610 ,591 ,005 ,085 ,275 ,000 ,726 ,164 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,029 -,052 ,240** -,275** ,161 ,423** ,127 ,160 
,747 ,566 ,007 ,002 ,073 ,000 ,157 ,075 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,006 -,013 ,064 ,054 ,108 ,105 ,006 -,015 
,948 ,882 ,476 ,552 ,229 ,243 ,946 ,868 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,119 -,105 ,250** -,190* ,226* ,365** ,359** ,409** 
,186 ,242 ,005 ,034 ,011 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,217* -,141 ,184* -,264** ,099 ,459** ,191* ,209* 
,015 ,116 ,040 ,003 ,270 ,000 ,033 ,019 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,124 -,104 ,144 -,130 ,155 ,163 ,258** ,273** 
,168 ,249 ,109 ,148 ,084 ,069 ,004 ,002 
125 125 125 125 125 125 125 125 

-,061 ,005 ,172 -,208* ,045 ,223* ,091 ,074 
,500 ,959 ,055 ,020 ,617 ,013 ,310 ,411 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,003 ,000 ,143 -,087 -,024 ,113 -,023 -,055 
,971 ,997 ,112 ,337 ,793 ,210 ,801 ,539 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,059 ,051 -,074 ,174 -,032 -,122 -,161 -,135 
,512 ,574 ,415 ,053 ,726 ,176 ,073 ,134 
125 125 125 125 125 125 125 125 

,014 ,218* -,052 ,142 ,089 -,164 -,010 ,048 
,877 ,015 ,568 ,113 ,321 ,068 ,914 ,594 
125 125 125 125 125 125 125 125 
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125 125 125 125 125 125 125 
-,008 -,067 ,264** -,006 ,060 -,017 ,081 
,930 ,456 ,003 ,944 ,510 ,852 ,371 
125 125 125 125 125 125 125 

,032 ,037 -,079 -,090 -,118 -,103 -,070 
,724 ,680 ,382 ,316 ,191 ,254 ,435 
125 125 125 125 125 125 125 

,086 -,068 -,090 ,128 ,000 -,031 ,024 
,340 ,452 ,321 ,154 ,996 ,729 ,794 
125 125 125 125 125 125 125 

-,009 -,127 -,009 -,041 -,176 -,079 -,193* 
,916 ,158 ,924 ,652 ,050 ,379 ,031 
125 125 125 125 125 125 125 

,000 -,006 ,048 -,082 -,086 -,145 -,086 
1,000 ,947 ,593 ,361 ,339 ,106 ,339 

125 125 125 125 125 125 125 
,281** ,538** -,097 ,115 ,325** ,217* ,207* 
,002 ,000 ,282 ,203 ,000 ,015 ,021 
125 125 125 125 125 125 125 

-,166 -,465** ,194* -,003 -,150 -,260** -,190* 
,064 ,000 ,030 ,972 ,094 ,003 ,034 
125 125 125 125 125 125 125 

,448** ,254** ,009 ,286** ,392** ,461** ,226* 
,000 ,004 ,920 ,001 ,000 ,000 ,011 
125 125 125 125 125 125 125 

,254** ,478** -,029 ,142 ,305** ,395** ,180* 
,004 ,000 ,749 ,114 ,001 ,000 ,045 
125 125 125 125 125 125 125 

,818** ,261** ,092 ,423** ,306** ,516** ,276** 
,000 ,003 ,306 ,000 ,001 ,000 ,002 
125 125 125 125 125 125 125 

1 ,261** ,111 ,469** ,306** ,535** ,355** 
  ,003 ,217 ,000 ,001 ,000 ,000 

125 125 125 125 125 125 125 
,261** 1 ,003 ,112 ,448** ,351** ,137 
,003   ,973 ,214 ,000 ,000 ,128 
125 125 125 125 125 125 125 

,111 ,003 1 ,004 ,237** ,108 ,142 
,217 ,973   ,963 ,008 ,229 ,113 
125 125 125 125 125 125 125 

,469** ,112 ,004 1 ,315** ,329** ,296** 
,000 ,214 ,963   ,000 ,000 ,001 
125 125 125 125 125 125 125 

,306** ,448** ,237** ,315** 1 ,612** ,392** 
,001 ,000 ,008 ,000   ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,535** ,351** ,108 ,329** ,612** 1 ,547** 
,000 ,000 ,229 ,000 ,000   ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,355** ,137 ,142 ,296** ,392** ,547** 1 
,000 ,128 ,113 ,001 ,000 ,000   
125 125 125 125 125 125 125 

,276** ,301** ,170 ,305** ,568** ,636** ,396** 
,002 ,001 ,058 ,001 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,076 ,436** ,121 ,034 ,528** ,336** ,151 
,398 ,000 ,177 ,706 ,000 ,000 ,092 
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125 125 125 125 125 125 125 
,125 ,311** ,061 ,002 ,089 ,081 ,006 
,164 ,000 ,497 ,983 ,325 ,367 ,951 
125 125 125 125 125 125 125 

,160 ,364** ,059 ,099 ,219* ,283** ,105 
,075 ,000 ,513 ,271 ,014 ,001 ,245 
125 125 125 125 125 125 125 

-,015 ,092 ,283** ,050 ,300** ,116 ,095 
,868 ,306 ,001 ,577 ,001 ,199 ,290 
125 125 125 125 125 125 125 

,409** ,317** ,053 ,364** ,508** ,625** ,367** 
,000 ,000 ,555 ,000 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,209* ,294** ,152 ,110 ,482** ,569** ,326** 
,019 ,001 ,090 ,222 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,273** ,139 ,066 ,187* ,460** ,628** ,460** 
,002 ,121 ,467 ,036 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,074 ,301** ,354** ,076 ,357** ,235** ,254** 
,411 ,001 ,000 ,401 ,000 ,008 ,004 
125 125 125 125 125 125 125 

-,055 ,213* ,146 -,003 ,141 ,073 -,016 
,539 ,017 ,104 ,976 ,116 ,420 ,858 
125 125 125 125 125 125 125 

-,135 -,009 ,221* -,206* ,056 -,017 -,019 
,134 ,921 ,013 ,021 ,534 ,850 ,831 
125 125 125 125 125 125 125 

,048 -,031 ,200* -,012 ,171 ,105 ,131 
,594 ,734 ,025 ,892 ,056 ,244 ,144 
125 125 125 125 125 125 125 

Engagerad 
i varje affär Genuint intresse Status Rykte Kontakt förut 

Anlita flera 
gånger relation 

Anlita flera 
gånger 

förtroende 
,063 ,119 ,008 -,040 ,053 ,067 ,163 
,484 ,186 ,931 ,658 ,560 ,456 ,070 
125 125 125 125 125 125 125 

,053 -,079 -,130 -,126 ,154 ,021 ,035 
,558 ,383 ,149 ,162 ,085 ,818 ,698 
125 125 125 125 125 125 125 

,018 -,030 ,235** ,114 -,045 -,014 ,028 
,839 ,743 ,008 ,204 ,618 ,875 ,755 
125 125 125 125 125 125 125 

-,001 -,042 -,033 -,156 ,019 -,006 ,000 
,989 ,644 ,714 ,082 ,835 ,950 ,996 
125 125 125 125 125 125 125 

-,221* -,152 ,046 -,029 -,006 -,119 -,217* 
,013 ,090 ,610 ,747 ,948 ,186 ,015 
125 125 125 125 125 125 125 

-,181* -,044 ,048 -,052 -,013 -,105 -,141 
,044 ,626 ,591 ,566 ,882 ,242 ,116 
125 125 125 125 125 125 125 

,227* ,401** ,250** ,240** ,064 ,250** ,184* 
,011 ,000 ,005 ,007 ,476 ,005 ,040 
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125 125 125 125 125 125 125 
-,185* -,425** -,155 -,275** ,054 -,190* -,264** 

,039 ,000 ,085 ,002 ,552 ,034 ,003 
125 125 125 125 125 125 125 

,165 ,189* ,098 ,161 ,108 ,226* ,099 
,065 ,035 ,275 ,073 ,229 ,011 ,270 
125 125 125 125 125 125 125 

,336** ,498** ,318** ,423** ,105 ,365** ,459** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,243 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,238** ,093 ,032 ,127 ,006 ,359** ,191* 
,008 ,305 ,726 ,157 ,946 ,000 ,033 
125 125 125 125 125 125 125 

,276** ,076 ,125 ,160 -,015 ,409** ,209* 
,002 ,398 ,164 ,075 ,868 ,000 ,019 
125 125 125 125 125 125 125 

,301** ,436** ,311** ,364** ,092 ,317** ,294** 
,001 ,000 ,000 ,000 ,306 ,000 ,001 
125 125 125 125 125 125 125 

,170 ,121 ,061 ,059 ,283** ,053 ,152 
,058 ,177 ,497 ,513 ,001 ,555 ,090 
125 125 125 125 125 125 125 

,305** ,034 ,002 ,099 ,050 ,364** ,110 
,001 ,706 ,983 ,271 ,577 ,000 ,222 
125 125 125 125 125 125 125 

,568** ,528** ,089 ,219* ,300** ,508** ,482** 
,000 ,000 ,325 ,014 ,001 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,636** ,336** ,081 ,283** ,116 ,625** ,569** 
,000 ,000 ,367 ,001 ,199 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,396** ,151 ,006 ,105 ,095 ,367** ,326** 
,000 ,092 ,951 ,245 ,290 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

1 ,420** ,145 ,278** ,313** ,715** ,680** 
  ,000 ,107 ,002 ,000 ,000 ,000 

125 125 125 125 125 125 125 
,420** 1 ,214* ,331** ,234** ,369** ,527** 
,000   ,016 ,000 ,009 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,145 ,214* 1 ,618** ,261** ,196* ,214* 
,107 ,016   ,000 ,003 ,028 ,016 
125 125 125 125 125 125 125 

,278** ,331** ,618** 1 ,334** ,355** ,310** 
,002 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,313** ,234** ,261** ,334** 1 ,297** ,231** 
,000 ,009 ,003 ,000   ,001 ,010 
125 125 125 125 125 125 125 

,715** ,369** ,196* ,355** ,297** 1 ,777** 
,000 ,000 ,028 ,000 ,001   ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,680** ,527** ,214* ,310** ,231** ,777** 1 
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Ärlighet Integritet Budgivningar 
Fast pris utan 

budgivning Trissa upp priser 
,097 ,090 -,131 ,142 ,198* 
,283 ,321 ,145 ,115 ,027 
125 125 125 125 125 

,089 ,066 ,066 ,080 ,193* 
,322 ,467 ,463 ,373 ,031 
125 125 125 125 125 

,016 ,120 -,006 ,017 ,104 
,859 ,184 ,945 ,851 ,248 
125 125 125 125 125 

,016 -,134 -,106 -,020 -,006 
,861 ,135 ,239 ,823 ,947 
125 125 125 125 125 

-,124 -,061 ,003 ,059 ,014 
,168 ,500 ,971 ,512 ,877 
125 125 125 125 125 

-,104 ,005 ,000 ,051 ,218* 
,249 ,959 ,997 ,574 ,015 
125 125 125 125 125 

,144 ,172 ,143 -,074 -,052 
,109 ,055 ,112 ,415 ,568 
125 125 125 125 125 

-,130 -,208* -,087 ,174 ,142 
,148 ,020 ,337 ,053 ,113 
125 125 125 125 125 

,155 ,045 -,024 -,032 ,089 
,084 ,617 ,793 ,726 ,321 
125 125 125 125 125 

,163 ,223* ,113 -,122 -,164 
,069 ,013 ,210 ,176 ,068 
125 125 125 125 125 

,258** ,091 -,023 -,161 -,010 
,004 ,310 ,801 ,073 ,914 

,000 ,000 ,016 ,000 ,010 ,000   
125 125 125 125 125 125 125 

,633** ,268** ,145 ,317** ,256** ,608** ,575** 
,000 ,002 ,106 ,000 ,004 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,412** ,398** ,264** ,385** ,419** ,352** ,339** 
,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 
125 125 125 125 125 125 125 

,149 ,212* ,247** ,213* ,268** ,103 ,156 
,097 ,018 ,005 ,017 ,002 ,251 ,083 
125 125 125 125 125 125 125 

,008 ,062 ,146 ,078 ,202* -,148 -,105 
,933 ,489 ,104 ,386 ,024 ,100 ,245 
125 125 125 125 125 125 125 

,218* ,121 ,080 ,032 ,142 ,183* ,163 
,014 ,178 ,376 ,719 ,114 ,042 ,068 
125 125 125 125 125 125 125 
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125 125 125 125 125 
,273** ,074 -,055 -,135 ,048 
,002 ,411 ,539 ,134 ,594 
125 125 125 125 125 

,139 ,301** ,213* -,009 -,031 
,121 ,001 ,017 ,921 ,734 
125 125 125 125 125 

,066 ,354** ,146 ,221* ,200* 
,467 ,000 ,104 ,013 ,025 
125 125 125 125 125 

,187* ,076 -,003 -,206* -,012 
,036 ,401 ,976 ,021 ,892 
125 125 125 125 125 

,460** ,357** ,141 ,056 ,171 
,000 ,000 ,116 ,534 ,056 
125 125 125 125 125 

,628** ,235** ,073 -,017 ,105 
,000 ,008 ,420 ,850 ,244 
125 125 125 125 125 

,460** ,254** -,016 -,019 ,131 
,000 ,004 ,858 ,831 ,144 
125 125 125 125 125 

,633** ,412** ,149 ,008 ,218* 
,000 ,000 ,097 ,933 ,014 
125 125 125 125 125 

,268** ,398** ,212* ,062 ,121 
,002 ,000 ,018 ,489 ,178 
125 125 125 125 125 

,145 ,264** ,247** ,146 ,080 
,106 ,003 ,005 ,104 ,376 
125 125 125 125 125 

,317** ,385** ,213* ,078 ,032 
,000 ,000 ,017 ,386 ,719 
125 125 125 125 125 

,256** ,419** ,268** ,202* ,142 
,004 ,000 ,002 ,024 ,114 
125 125 125 125 125 

,608** ,352** ,103 -,148 ,183* 
,000 ,000 ,251 ,100 ,042 
125 125 125 125 125 

,575** ,339** ,156 -,105 ,163 
,000 ,000 ,083 ,245 ,068 
125 125 125 125 125 

1 ,390** ,014 ,093 ,193* 
  ,000 ,878 ,304 ,031 

125 125 125 125 125 
,390** 1 ,241** ,110 ,184* 
,000   ,007 ,222 ,040 
125 125 125 125 125 

,014 ,241** 1 ,013 -,068 
,878 ,007   ,886 ,451 
125 125 125 125 125 

,093 ,110 ,013 1 ,395** 
,304 ,222 ,886   ,000 
125 125 125 125 125 
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,193* ,184* -,068 ,395** 1 
,031 ,040 ,451 ,000   
125 125 125 125 125 

 


