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Förord  

Vi vill rikta ett jättetack till de fastighetsmäklare som ställt upp för att kunna göra vår 

uppsats möjlig trots tidsbrist och obetalt arbete. Ett stort tack riktas även till de kunder 

som gett ärliga synpunkter och delat med sig av sina erfarenheter. Slutligen vill vi även 

tacka vår handledare, Lars Steiner, som har funnits tillhands under hela skrivandets gång 

och hjälpt oss med vägledning och goda råd. 

Studien har varit inspirerande att genomföra, då den gett oss ett tydligare perspektiv på 

hur stor roll förtroendet faktiskt har i en bostadsaffär! Vi hoppas att ni som läser arbetet 

upplever samma sak.  

Vid pennan, 

Christine Berg & Nathalie Stjernqvist 

Gävle, den 11 juni 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Titel: Förtroendets roll i en bostadsaffär - En analys mellan fastighetsmäklarens och 

kundens perspektiv. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning fastighetsförmedling 

Författare: Christine Berg och Nathalie Stjernqvist 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011 – 06 

Syfte: Förtroende är något som stärker och påverkar kvalitén i det vi gör både på det privata 

och professionella planet: Hur skapas ett förtroende i en relation mellan fastighetsmäklare 

och kund i en bostadsaffär? 

Syftet med denna uppsats är att komma fram till vad som är viktigt för att skapa förtroende i 

säljprocessen mellan fastighetsmäklare och kund i en bostadsaffär.  

Metod: Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod där vi samlat in vår 

information genom litteratur inom ämnet samt genom besöks- och telefonintervjuer med 

fastighetsmäklare och kunder. Totalt har 16 intervjuer genomförts som sedan har 

sammanställts i en empiridel. 

Resultat & slutsats: Förtroendet skapas genom att mäklaren är engagerad och förstår vad 

som är viktigt för kunden. Kunden vill att det ska ”klicka” med mäklaren och att en 

personkemi skall uppstå och att denne är öppen och ärlig med allt. Kunden skall kunna lita 

på att mäklaren gör det han säger att han ska, håller det han lovar och är kompetent. 

Mäklaren måste bry sig och inte se till sin egen vinning. Arbetar man på ett 

förtroendeingivande sätt kommer det att resultera i rekommendationer och följdaffärer. 

Förslag till fortsatt forskning: Det som man skulle kunna göra för att se tydligare 

paralleller är att intervjua fastighetsmäklare och deras kunder, för att se om bilden som 

fastighetsmäklaren vill förmedla stämmer överens med vad kunden upplevt samt utföra 

observationer på hur fastighetsmäklare arbetar med förtroende gentemot kunder. 

Uppsatsens bidrag: Vi anser att denna studie har bidragit med en ökad förståelse för vad 

som är viktigt för att skapa förtroende i en bostadsaffär. Vi har även redogjort för vad 

fastighetsmäklare gör för att skapa förtroende samt hur kunderna upplever detta.  

Nyckelord: Förtroende, förtroendebaserad försäljning, trovärdighet, pålitlighet, 

bostadsaffär, fastighetsmäklare. 

 

 



ABSTRACT  

Title: Trust's role in a housing business - an analysis of real estate broker and the 

customer's perspective. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Christine Berg and Nathalie Stjernqvist 

Supervisor:  Lars Steiner 

Date: 11-06 

Aim: Trust is something that will strengthen and affect the quality of what we do in both 

the private and professional sphere: How is trust built in a relationship between real 

estate agents and clients in housing business? 

The purpose of this paper is to arrive at what is important to establish trust in the sales 

process between real estate agent and customers in a housing business. 

Method: We have chosen to use a qualitative approach in which we collected our data 

through the literature within and through visits and telephone interviews with real estate 

agent and clients. The study is based on 16 interviews. 

Result & Conclusions: Trust is created when the real estate agent is involved and 

understands what is important for the customer. The customer wants a personal 

chemistry to occur and that he is open and honest with everything. The customer should 

be able to trust that the agent does what he says he should, that he keeps promises and is 

competent. The agent has to care about the customer and not only their own profit. If you 

work in a trustworthy manner, it will result in recommendations and follow-up 

transactions. 

Suggestions for future research: What you could do to see more clearly parallels are 

interviewing real estate agent and their clients, to see if the image as the real estate agent 

wants to convey are consistent with what the customer experienced and carry out 

observations on how real estate agent work with trust to clients. 

Contribution of the thesis: We believe that this study has contributed to a better 

understanding of what is important to be trusted in a housing business. We have also 

reported on what real estate agents are doing to build trust and how customers perceive 

this. Hopefully we have learned the advantages of having trust in a relationship between 

real estate agent and client. 

Key words: Trust, trust-based selling, credibility, trustworthiness, housing business, real 

estate agent. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi att presentera läsaren till vårt valda ämne som är 

förtroendets roll i en bostadsaffär. Vi börjar med att redogöra för uppsatsens bakgrund 

som ligger till grund för problemformuleringen och syftet. 
1.1Bakgrund och problemformulering 

”En sak som förändrar allt.”– Stephen M. R Covey  

Det finns en komponent som varje individ, relation, familj och organisation världen över har 

gemensam. Om denna komponent försvinner kommer det att kunna förstöra det mest 

framgångsrika företaget, de bästa av ledarskap, den största vänskapen, den starkaste 

karaktären och den djupaste relationen. Och andra sidan, om denna komponent används 

och utvecklas har den potential att skapa enastående framgång och välstånd i varje 

dimension av livet. Ändå är den det minst förstådda, mest försummade och mest 

underskattade möjligheten i vår tid. Den här komponenten är förtroende. Förtroende finns 

runt oss 24/7, 365 dagar om året. Det stärker och påverkar kvalitén i det vi gör, både på det 

privata och på det professionella planet.(Covey, 2008)  

Ofta tänker vi på mer än en sak när vi använder ordet förtroende. Vi använder det för att 

beskriva vad vi tycker om vad folk säger och även för att beskriva deras beteenden. Vi 

använder det för att redogöra för om vi inte känner oss bekväma med att dela viss 

information med dem och samma ord används för att ange om vi känner att andra 

människor genuint ser till våra intressen eller om de sätter deras eget före.(Covey, 2008) 

Förtroendet för fastighetsmäklare är lågt. Enligt en ny undersökning är det endast fem 

procent av svenskarna som har högt förtroende för fastighetsmäklare, detta kan liknas med 

det förtroende som finns för bilhandlare. Denna undersökning genomfördes av Reagera 

Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån som är Sveriges största mäklarkedja. Den 

utfördes mellan den 6 och 14 oktober 2010, målgruppen för undersökningen var män och 

kvinnor i åldrarna 20-74 år. Datainsamlingen genomfördes via en riksrepresentativ 

webbpanel och total deltog 1001 personer i undersökningen. Dock betyder inte dessa siffror 

att kunderna är missnöjda då nöjdkundindex ligger på 72,6 procent bland de som nyligen 

anlitat en fastighetsmäklare. Detta kan bero på att en gammal bild utav oseriösa och 



 
2 

 

outbildade fastighetsmäklare finns kvar. Därför gäller det att arbeta hårdare för att bevisa 

att denna bild inte stämmer.(www.fastighetsbyran.se; www.kvalitetsindex.se)  

En fastighetsmäklares framtid är beroende av att skaffa sig ett gott rykte, för att ha nöjda 

och återkommande kunder ska vara villiga att rekommendera en vidare vilket genererar fler 

kunder för mäklaren. Kunden ska känna trygghet då det ofta är en av de största affärerna 

som en privatperson har. Därför är det ett krav att kunden ska kunna lita på att mäklaren tar 

hand om sitt uppdrag på ett ansvarsfullt och så bra sätt som möjligt. Det är alltid dyrare att 

jaga nya kunder än att ta hand om sina befintliga. I vissa fall kostar det fem gånger mer att få 

en helt ny kund än att behålla en gammal.(Kotler, et. al., 2008). 

En utmaning i förtroendebyggandet är att mäklaren inte bara ska jobba för att göra säljaren 

som anlitat honom eller henne nöjd. Det finns också en köpare och flera potentiella köpare 

vars intressen ska tillgodoses. Alla dessa fyra parter i affären har egenintressen som kan 

komma i konflikt med varandra.(Brinkmann, 2009) 

Ett antal uppsatser och artiklar som spelar roll för förtroendet har redan publicerats såsom 

mäklarens etik och moral(Olsson & Åhlander, 2008) samt branschens rykte(Fallqvist & 

Karlson, 2008). Därför har vi valt att inrikta oss på att undersöka hur fastighetsmäklaren 

anser att förtroende skapas samt om kundens syn på detta och vad denne anser vara 

förtroendeingivande. Vi lägger fokus på den enskilde fastighetsmäklaren och inte företaget 

som står bakom. Detta för att ta reda på hur ett förtroende byggs vid ett personligt möte.  

Förtroende och försäljning är två ord som ofta motverkar varandra. En orsak till att kunder 

inte litar på säljare är att de får känslan av att säljaren ser mer till sitt eget intresse än 

deras.(Green, 2006) Samtidigt som man vill göra det bästa för kunden vill man också göra allt 

som krävs för att få hem affären. Förtroendet som en kund känner för en säljare är generellt 

sett avgörande för kvalitén på relationen(Swan, et. Al., 1999). I dagsläget är de flesta 

mäklarlöner provisionsbaserade till 100 % vilket enkelt kan uttryckas ”säljer du inget tjänar 

du inget”. Det kan leda till att mäklare känner att de måste prestera och ofta känner sig 

frustrerade över att de måste sälja för att få en lön i slutet av månaden. Därför kan det vara 

svårt att hålla sitt egenintresse i schack. Detta dilemma är något som är känt men hur skapar 

man en bra balans? 

http://www.kvalitetsindex.se/
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Med denna bakgrund har vi kommit fram till följande problemformulering: 

Hur skapas ett förtroende i en relation mellan fastighetsmäklare och kund i en bostadsaffär? 

Delfrågor: 

Vad gör fastighetsmäklare för att etablera förtroende i sina kundrelationer? 

Vad är det som gör att en kund känner förtroende för en fastighetsmäklare? 

Vilka fördelar finns det med att ha ett förtroende i en bostadsaffär? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att komma fram till vad som är viktigt för att skapa förtroende i 

säljprocessen mellan fastighetsmäklare och kund i en bostadsaffär.  

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till den enskilde fastighetsmäklaren och inte företaget som står 

bakom. När vi talar om kunder syftar vi huvudsakligen på personer som anlitare en 

fastighetsmäklare för att sälja sin bostad. Geografiskt sett har vi inte gjort någon 

avgränsning. 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt i studien samt redogör och motiverar för 

vald metod. 

2.1 Kunskapsteoretisk förankring 

Vi är medvetna om att våra svar och resultat som studien ger är påverkade av vår 

förförståelse för förtroendets roll i en bostadsaffär. Med förförståelse menas att vi inte 

uppfattar verkligheten endast genom våra sinnen. Det som vi uppfattar som rena 

sinnesintryck innehåller även tolkning. Allt vi upplever, ser, hör, tänker och tycker bygger på 

förförståelse vilket kan liknas med förutfattade meningar.(Thurén, 2007) Detta kan liknas vid 

ett hermeneutiskt synsätt vilket kan beskrivas som en tolkningslära som innebär att man 

använder sig av de tankar, erfarenheter och förkunskaper man har för att sedan tolka och 

förstå. Vid sidan av de fem sinnenas iakttagelser och den logiska analysen har 

hermeneutiken ytterligare en kunskapskälla och det är empatin, inkännandet, som handlar 

om att förstå. I och med att förförståelse och erfarenhet förändras under studiens gång blir 

följden av detta att vår kunskap ständigt omprövas(Thurén, 2007; Lindholm, 2005).  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod som är nära kopplad till det hermeneutiska 

synsättet, för att på bästa sätt kunna besvara våra frågor kring ämnet. En kvalitativ metod 

relateras till egenskaper, värde och motiv, innebörd, avsikt eller intention i mänskliga 

upplevelser, erfarenheter, beteenden, åtbörder och handlingar. Den utgår ifrån att i vissa 

mänskliga upplevelser finns innebörd som inte kan mätas, kvantifieras, beskrivas eller 

förklaras. Det handlar om att försöka förstå och begripa detta, vilket är svårt för den som 

aldrig upplevt det.(Starrin & Svensson, 1994) 

Vi riktar in oss på den kvalitativa metoden främst för att den är mest relevant för oss då den 

ger både bredd och djup i det som vi eftersträvar att ta reda på. Kvalitativa studier används 

om man vill skapa djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse eller situation. Dock är 

det oftast svårare att göra generaliseringar vid en kvalitativ metod än vid en kvantitativ 

metod.(Björklund & Paulsson, 2003) 
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2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Litteratur 

Vi började med att kartlägga den litteratur som har skrivits inom ämnet förtroende och 

förtroendebaserad försäljning. Vi fann både relevant litteratur som vi har kompletterat med 

vetenskapliga artiklar som har skrivits på området. Den litteratur som vi funnit är inte 

direktkopplad till fastighetsmäklarbranschen men går dock att applicera på ett naturligt sätt. 

2.2.2 Intervjuer 

Vi har genomfört åtta besöksintervjuer med fastighetsmäklare, för att få en variation har vi 

intervjuat fyra män och fyra kvinnor med en arbetslivserfarenhet som varierar mellan 1-21 

år i branschen. Vi har även valt att utföra lika många telefonintervjuer med kunder. Efter 

dessa intervjuer upplevde vi att ytterligare förklaringar som vi fick var relativt obetydliga, en 

såkallad teoretisk mättnad(Gillham, 2005). Därför fick dessa 16 anses vara tillräckliga. 

Intervjuerna som har gjorts är halvstrukturerade. Detta innebär att samma frågor har ställts 

till alla inblandade. Dock har frågorna varit olika formulerade till mäklare respektive kunder.  

Frågorna är ställda på ett sätt som gör att vi håller oss inom ramen för ämnet och sådana 

saker som inte kommit upp spontant har vi försökt täcka in med hjälp av följdfrågor. 

Frågorna varit öppna och om vi har bedömt att det finns mer att berätta har vi ställt 

ytterligare undersökande frågor.(Gillham, 2005) 

Vi har under våra intervjuer med mäklare valt att föra anteckningar över de svar som vi får 

då vi anser att bandinspelning kan vara en hämmande faktor. Det som också kan vara 

negativt vid en besöksintervju är att känsliga frågor kan uppfattas som kränkande samt att 

ett samspel mellan intervjuare och den intervjuade alltid uppstår vilket kan påverka 

resultaten negativt. Det är även lätt att man påverkas av annat än det som man skall 

bedöma. Det positiva är att man har kontroll över situationen och möjlighet att ställa och 

följa upp komplicerade frågor.(Hultén et. al., 2007) Vi har avsatt ungefär en timme för varje 

intervju. 

Med tanke på att fastighetsmäklaryrket är provisionsbaserat har de anställda inte en fast lön 

vilket resulterar i att de har gjort det svårare för oss att få tag i mäklare som vill ställa upp. 
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De som har valt att ställa upp på intervju med oss har gjort det av välvilja och det är vi 

tacksamma för. 

Intervjuerna med kunder är gjorda över telefon. De intervjuade bestod av fem kvinnor och 

tre män i åldrarna 22-74 år. Fördelen med detta är att man kan få en personlig kontakt utan 

långa och tidskrävande resor. Det som dock kan vara kritiskt är att de kräver en lista med 

aktuella telefonnummer, det kräver att personen i fråga har tid just vid det tillfället när man 

ringer och det är svårt att ställa krångliga och svåra frågor över telefon då det lätt kan uppstå 

missförstånd.(Hultén et. al., 2007) Vi har genom kontakt med fastighetsbyrån fått uppgifter 

om kunder som nyligen har sålt sin bostad, vilket har underlättat sökningen av kunder. 

Anledningen till att vi valde att ringa kunderna är att vi inte ville begränsa oss geografiskt. Till 

dessa intervjuer har vi avsatt cirka en halvtimme vardera beroende på hur mycket den 

intervjuade personen har öppnat sig. 

För att sammanfatta och analysera de intervjusvar som vi fått, har vi använt oss av en 

kategorianalys. En kategorianalys genomförs på så vis att man ställer upp de olika parternas 

svar mot varandra för att sedan se likheter och skillnader. För att göra detta skapade vi 

kategorier utifrån de frågor som vi har ställt. I empiridelen har vi valt ut citat som är 

representativa för det som framkommit.(Gillham, 2005) 

2.3 Trovärdighet 

För att få ett mer sanningsenligt svar utav fastighetsmäklarna skickade vi ej ut några frågor i 

förväg utan berättade endast att intervjun skulle komma att handla om förtroendets roll i en 

bostadsaffär, detta för att de ej skulle kunna öva in svar som skulle förfina verkligheten och 

inte vara till hjälp för oss. För att öka trovärdigheten i våra intervjusvar har mäklarna fått 

vara anonyma om de velat de för att kunna svara helt ärligt på hur de arbetar. 

Validitet, reliabilitet och objektivitet kan ses som ett mått på en uppsats trovärdighet. 

Validitet betyder giltighet och är ett mått som beskriver i vilken utsträckning forskarna 

verkligen mäter det de tror sig mäta. För att öka vår uppsats validitet har vi formulerat 

tydliga och ej vinklade frågor. Reliabilitet är lika med graden av tillförlitlighet i 

mätinstrumentet som man valt att använda i sin uppsats, alltså i vilken grad man skulle få 

samma resultat om man upprepade studien. Ett sätt att höja studiens tillförlitlighet är att 

använda sig utav flera olika metoder för att undersöka en och samma sak. För att göra detta 
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har vi valt att se förtroendets roll dels utifrån mäklarens perspektiv och dels utifrån kunden 

synvinkel. Objektivitet handlar om våra egna värderingar har påverkat studien och för att 

uppnå detta har vi varit tydliga i våra olika val för att läsaren själv skall kunna ta ställning till 

vårt resultat.(Björklund & Paulsson, 2003) 

Slutligen har vi genom att ha trovärdiga källor, korrekta referenser, samt genom att strävat 

efter att ge uppsatsen en hög transparens genom att explicitgöra tillvägagångssättet har vi 

arbetat för att skapa en uppsats av hög kvalitet.(Alvesson & Sköldberg, 1994) 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi gå igenom den teori som ligger till grund för undersökningen. Vår 

teoridel behandlar först och främst den traditionella säljprocessen som kan ses som 

utgångspunkten i vårt arbete då vi vill se hur förtroendet verkar i en bostadsaffär som kan 

liknas vid en säljprocess . Vi tar sedan en titt på de olika typer utav relationer som kan finnas 

i en försäljning för att läsaren skall få en förståelse för att förtroende kan ha olika stor roll i 

olika typer av affärer. 

 Efter det går vi igenom vad förtroende är och varför det är viktig, vad det finns för koppling 

mellan förtroende och försäljning och hur man skapar ett förtroende. För att senare fördjupa 

oss i vad förtroendebaserad försäljning är, vikten av att lyssna, avslutets roll i en affär och 

avslutningsvis hur man kan återbygga ett tappat förtroende. 

3.1 Säljprocessen 

En av de äldsta och mest kända allmänt accepterade synsätten inom försäljning brukar 

vanligtvis kallas ”sju steg för att sälja”. Dessa sju steg är följande: 

Figur 1: Säljprocessens sju steg.(Moncrief & Marshall, 2004; Kotler et. al., 2008) 

Väldigt lite har förändrats i denna sedan den togs fram på 20-talet. Det som håller på att 

utvecklas är att fokuset i processen går från att ha varit väldigt säljorienterat till att bli mer 

kundorienterat. Det handlar alltså om relationsbaserad försäljning där man jobbar för att 

bygga och underhålla långsiktiga relationer med lönsamma kunder.(Moncrief & Marshall, 

2004) 

Prospektering är metoden som en säljare använder för att söka nya potentiella kunder. Förut 

var detta en väldigt stor och svår del av en säljares jobb. Idag är det inte ens säkert att det är 

UppföljningAvslutInvändningarPresentationTillvägagångssättFörberedelseProspektering
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säljaren själv som utför denna uppgift och den är inte lika tidskrävande.(Moncrief & 

Marshall, 2004) 

Förberedelser inkluderar allt som görs inför själva besöket för att få koll på vilka behov som 

kunden har och sedan kunna anpassa sig på bästa sätt. Den här informationen är väldigt 

enkel att få fram idag tack vare väl utvecklade säljstödssystem.(Moncrief & Marshall, 2004)  

Tillvägagångssättet är den strategi och taktik som säljaren använder när den inleder ett möte 

med en kund, det handlar om att göra ett bra intryck. Detta steg är enklare om man redan 

har en relation med kunden sedan tidigare, de flesta försäljningar sker inte efter första 

mötet utan efter ett flertal. Detta har lett till att säljare jobbar för att etablera och bygga en 

stadig grund med kunden för att sedan eventuellt utveckla en långsiktig relation.(Moncrief & 

Marshall, 2004)  

Presentationen ska komma efter att säljaren definierat kundens behov. Det kan vara en enda 

presentation eller flera under en längre tidsperiod. Det som har blivit allt viktigare är att man 

tidigare har gjort en grundlig behovsanalys så att presentationen kan anpassas efter denna. 

Det läggs alltså mer tid på behovsanalysen och mindre på presentationen i och med att man 

endast tar upp det som är relevant för kunden. Det är viktigt att kunna anpassa sig och vara 

flexibel i dessa avseenden i och med att konkurrensen på marknaden är hård och det är 

enkelt för kunden att hitta andra alternativ.(Moncrief & Marshall, 2004) 

Invändningar är ofta frågor och tveksamheter som kunden har angående företaget eller 

produkten/tjänsten. Dessa kan man se positivt på i och med att de kan vara användbara för 

att hitta kundens verkliga behov. De behöver inte nödvändigtvis vara något som man ska 

undvika. Det bästa sättet att reducera invändningarna är att lyssna på kunden och genom att 

ställa frågor.(Moncrief & Marshall, 2004) 

Avslutet handlar om att säljaren ska ”be om ordern”, alltså fråga om han får affären. Det här 

steget har varit svårt för många i och med att de helt enkelt inte vågar fråga. Det finns 

många olika avslutstekniker beskrivna i olika säljböcker. Idag har kortsiktiga mål bytts ut mot 

långsiktiga och dessa avslutstekniker har därför fått allt mindre betydelse. Fokus ligger på att 

addera ett långsiktigt värde för kunden där målen som sätts upp är fördelaktiga för både 

säljare och kund.(Moncrief & Marshall, 2004; Bauer et. al., 2009) 
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Uppföljningen är ett relativt nytt steg i processen, här gäller det att fortsätta arbetet trots att 

affären är slutförd för att försäkra sig om att kunden är nöjd eller missnöjd med något. Är 

kunden missnöjd får du en chans att rätta till det. Det är helt enkelt bra att få feedback 

oavsett om den är positiv eller negativ.(Moncrief & Marshall, 2004) 

Förtroende är något som skall genomsyra alla steg i säljprocessen. Kunder kommer inte att 

döma dig utifrån hur bra du kan utföra säljprocessen, men de kommer att bygga ett 

förtroende för dig eller inte beroende på hur uppför dig genom hela affären. De olika teorier 

som vi tar upp om förtroende går att applicera på hela säljprocessen.(Green, 2006) 

3.2 Fyra typer av relationer i en köpprocess 

Det finns fyra olika typer av relationer i en försäljning. Varje nivå håller olika fokus och kräver 

olika mängder energi och tid. De skiljer sig i vad kunden får ut utav förhållandet och vad som 

är framgångsfaktorer.  Den enklaste nivån hittar vi längs ner i pyramiden, figur 2, och kallas 

funktionsbaserad försäljning. Den utgår ifrån enkla och dagliga behov och där hjälper man 

endast köpare med det som de frågar efter. I nästa nivå behovsbaserad försäljning 

identifierar och löser säljaren kundens problem och ger kunden vad den behöver och inte 

bara vad den frågar efter. I den näst högsta nivån har vi relationsbaserad försäljning som 

handlar om att möta kundens behov effektivt över en längre tidsperiod. Dessa tre nivåer är 

mer eller mindre säljorienterade och handlar om att övertyga kunden om att köpa just deras 

produkt eller tjänst. Denna sorts försäljning kan därför inte vara förtroendebaserad. 

Förtroende kräver att man bryr sig om kunden om vad som är bäst för denne. Högst upp i 

pyramiden finner vi djupaste nivån av försäljning vilket är förtroendebaserad försäljning. Den 

är väldigt kundorienterad och med det menas att man bryr sig om kunden för kundens skull 

och inte för sin egen samt att man inte behandlar kunden som ett medel för att uppnå ett 

resultat.(Green, 2006; Maister et. al., 2000) Det är här på den högsta nivån som relationen 

mellan en fastighetsmäklare och kund enligt oss borde ligga. 

 

 

 



 
11 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Olika nivåer av försäljning.(Green, 2006; Maister et.al., 2000) 

3.3 Vad är förtroende? 

Enkelt uttryck innebär förtroende tillit, medan motsatsen till förtroende är misstro som 

kännetecknas av misstankar.  När du litar på någon känner du förtroende för dennes 

integritet och förmåga. När du misstror någon föreligger misstankar om dennes integritet, 

agenda och kapacitet. Ett exempel kan vara vid kommunikation. I en relation med högt 

förtroende kan du säga fel saker utan att personen i fråga vänder det emot dig. Medan i en 

relation med lågt förtroende kan du göra saker väldig genomtänkt och precist, men 

personen i fråga kommer ändå att ha misstankar om det du gör och säger. Skillnaden mellan 

att ha ett högt förtroende och ett lågt förtroende i en relation är alltså stor och uppenbar 

om man tänker på det.(Covey, 2006) 

Alla nedanstående frågor ska helst besvaras med ett JA för att ett förtroende ska existera: 

- Vet du vad du pratar om?  

- Kommer du att rekommendera vad som är bäst för mig? 

- Talar du sanning? 

- Kan du hålla det du lovar? 

- Kan jag vara säker på att du inte sprider känslig information vidare? 

Det handlar alltså om att ha den kompetens som krävs, att hålla fokus på kunden samt att 

vara uppriktig och pålitlig.(Ingram et. al., 2008) 

 

“Så fort det uppstår tveksamheter om en persons motiv, blir allt som han gör misstänk.”- 

Mahatma Gandhi 

Förtroendebaserad

Relationsbaserad

Behovsbaserad

Funktionsbaserad
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3.3.1 Att förmedla pålitlighet 

Om du vill förmedla pålitlighet finns det ingenting som får en kund att vilja köpa mer än just 

känslan av att det går att lita på säljaren. Det bästa sättet att få kunden att göra det är att 

faktiskt vara pålitlig.(Green, 2011) Och detta innebär exakt att förmedla dessa fyra saker:  

 

Trovärdighet. Den trovärdiga säljaren förmedlar, ”Jag är smart och jag kommer att dela min 

kunskap med dig.” Effekten är att skapa en säker köpare.(Green, 2011) 

 

Tillförlitlighet. Den pålitliga säljaren vill skapa en känsla som säger, "Du kan lita på mig att 

göra vad jag säger att jag ska göra. Jag är en person med integritet" Effekten är att 

uppmuntra kunden till att kunna förlita sig på säljaren.(Green, 2011) 

 

Intimitet. En säljare som är bra på att inge intimitet signalerar följande, "Du kan dela 

information, problem och frågor med mig, det finns inga dumma frågor och jag kommer 

aldrig missbruka ditt förtroende." Effekten på kunden är att denne kan dela sina 

orosmoment med säljaren.(Green, 2011) 

 

Kundfokus. En annan inriktning som en säljare kan förmedla är, "Jag är uppriktigt intresserad 

och nyfikenhet på dig, jag är här för dig." Effekten är ”Den här personen vill mitt 

bästa.”(Green, 2011) 

 

Om en kund känner alla dessa saker, kommer de att lita på dig. Och om du ger dem ärliga 

råd som verkligen är det bästa för dem är det mycket sannolikt att köpa din 

tjänst/produkt.(Green, 2011) 

3.4 Varför är förtroende viktigt? 

På dagens allt mer konkurrensutsatta bostadsmarknad, har kunderna allt mer valmöjligheter 

när det gäller val utav fastighetsmäklare. Det råder inga tvivel om att det är köparens 

marknad. Det har kommit fram att traditionella säljmetoder som har fokus på att avsluta 

affären inte är effektiva och motverkar långsiktiga strategier. Kunder har blivit allt mer 

kräsna och kräver unika lösningar på sina problem och behov. Det har lett till att långsiktiga 

relationer hela tiden utvecklas och är att föredra när man gör affärer. Dagens säljprocess har 
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ett mer relationsbaserat synsätt med betoning på att inleda och vårda långsiktiga relationer 

baserat på ömsesidigt förtroende.(Ingram et. al., 2008) 

3.5 Förtroendebaserad försäljning 

“Människor köper relationen och betalar för produkten”(Green, 2006, s.25) 

När en köpare bestämmer sig för att köpa någonting går denne igenom en tvåstegsprocess. 

Först undersöker köparen alla de olika lösningar som finns på marknaden för att lösa det 

givna problemet -avskärmning. När köparen har hittat vad den söker föredrar denne ändå 

att köpa det av någon de litar på vilket är det andra steget i processen - val.(Green, 2006) Vi 

har valt att inrikta oss på det andra steget i processen då det första steget innefattar 

företaget och det andra säljaren. 

Förtroendebaserad försäljning innebär att göra affärer på ett sådant sätt att du förtjänar och 

gör dig värdig kundens förtroende, alltså måste du vara pålitlig. Det innefattar även att man 

är personlig då ett köpbeslut inte bara är rationellt utan även baseras på känslor. Det 

handlar även mycket om att vara kundfokuserad genom att hjälpa kunden att gör det rätta 

beslutet för denne sett utifrån dennes behov och inte dina egna och det som gynnar dig 

mest. Detta är något som inte går att fejka och det kommer inte heller att funka om du 

försöker göra det till en taktik, du måste helt enkelt bry dig. Det bästa sättet att visa kunden 

att du är värd kundens förtroende är att ge dem ett smakprov av dig då vi människor 

fungerar på så sätt att vi litar främst på våra egna erfarenheter framför andras.  Ett 

smakprov kan vara att du visar i handlig vad du kan göra istället för att endast berätta om 

det.(Green, 2006) 

”Paradoxen inom förtroendebaserad försäljning: Om du sätter kundens intresse före dina 

egna - om du verkligen bryr dig - så kommer du att få mer än bara din beskärda del av 

försäljningen. Men bara om du vågar ge upp dina egna intressen i affären och fokuserar på 

själva resan och inte på resultatet. Du kan inte fejka ett förtroende”.(Green, 2006, s.21) 

3.5.1 Fyra viktiga komponenter 

Det finns fyra förtroendeprinciper och de är de viktigaste komponenterna i 

förtroendebaserad försäljning. Dessa är kundfokus, samarbete, långsiktigt perspektiv och 

transparens.(Green, 2006) 
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3.5.1.1 Kundfokus  

Kundfokus handlar om att genuint bry sig om kunden och det ger ökad förståelse för 

kundens problem och behov. Det är även viktigt för att det är en del av en lärandeprocess 

hos säljaren eftersom denne inte har alla svar. Kunden kommer inte heller att ge dig rätten 

att erbjuda lösningar förens denne känner att du förstått deras situation och att du verkligen 

bryr dig vilket du gör genom att vara uppmärksam. Ett uppriktigt och äkta kundfokus 

fungerar konkurrenskraftigt eftersom det är få som utövar det i praktiken. Det uppmuntrar 

kunden till att vara mer öppen och dela med sig av information och bjuder in till ett 

samarbete mellan kunden och säljaren. Detta kan leda till ett nytt synsätt vilket kan hjälpa 

till att lösa problem. Genom att vara kundfokuserad främjas acceptansen av att ge 

rekommendationer för dig som säljare.(Green, 2006) 

Det finns en del saker som kan ske omedvetet vilket kan leda till att man uppvisar ett icke 

kundfokuserat perspektiv, det kan vara att man försöker styra agendan eller resultatet av ett 

möte. Det kan även vara att man fokuserar på sin egen andel av ’’kundens plånbok’’. Men 

det kan också vara en oförmåga att våga konfrontera kunden med svåra frågor och en tro på 

att det är bättre att inte ta upp ett problem än att ta upp det.(Green, 2006) 

3.5.1.2 Samarbete  

Samarbete handlar om att vara villig att involvera kunden i affären och om viljan av att 

arbeta tillsammans. Detta ger säljaren och kunden ett gemensamt perspektiv och minskar 

därmed missförstånden som kan uppkomma. När man har ett gemensamt perspektiv leder 

det också till gemensamma mål och strategier för att nå dit. En fördel med att samarbeta är 

att kommunikationen blir bättre och då kan även affären bli mer effektiv. Det ger ökad 

förståelse för motiv bakom ord och handlingar samt de förväntningar som finns. Istället för 

att gissa vad kunden vill ha är det lättare att ta reda på detta genom att ställa direkta 

frågor.(Green, 2006; Salter, et, al., 2008) 

Orsaker som kan ligga till grund för att vi motsätter oss samarbete kan vara tron att vi 

konkurrerar med våra kunder och tävlar med dem eller att säljaren tror att han vet bäst och 

kan allt. Det kan även vara om du som säljare undviker känsliga frågor som är 

känslobaserade eller om du har hemligheter för kunden. Det kan speciellt vara rädslan att 

inte veta exakt och betraktas som otillräckligt.(Green, 2006) 
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3.5.1.3 Långsiktigt perspektiv  

Långsiktigt perspektiv handlar om att tänka långsiktigt och gör det möjligt att investera i 

relationen. Fokus på relationer vårdar affären medan fokus på endast affären kväver 

relationerna. De mest lönsamma relationerna sett ur bägges perspektiv är att ha en strategi 

som är långsiktig. En relation tar tid att utveckla och när den väl gjort det är den mer tålig 

mot misstag. Tid ger även upphov till att nya arbetsformer kan utvecklas och att man kan 

lära sig mer om kunden.(Green, 2006) 

Det som kan motverka ett långsiktigt perspektiv är att tänka kortsiktigt genom att ha 

kortsiktiga sälj- och ekonomiska mål. Det kan även vara om det föreligger stor konkurrens 

bland säljare och om framtiden ser osäker ut.(Green, 2006) 

3.5.1.4 Transparens 

Transparens ger tydliga och trovärdiga motiv som inte kommer verka tvivelaktiga för 

kunden. Att vara öppen och ärlig leder till förtroende. Du har en stor fördel utav att vara 

öppen eftersom det hjälper dig att minnas vem som sa vad till vem i och med att du säger 

samma sak till alla. Det ökar också trovärdigheten och sänker egenintresset, eftersom man 

inte har några hemligheter och kunden vet sanningen. Om säljaren är öppen leder det till ett 

gott rykte eftersom du inte försöker dölja eller mörkerlägga något för kunden. Det ger dig 

rätten att tjäna de pengar som du gjort dig förtjänt utav. Om dina brister och starka sidor är 

uppenbara kan kunderna göra en vettig bedömning av dig. Av samma anledning tror folk inte 

att du överdriver och kunderna känner sig rättvist behandlade av dig och kommer inte att 

vara misstänksamma mot dig. Genom detta är kunderna öppna och ärliga tillbaka, du inger 

trovärdighet och folk kommer att tro på vad du säger.(Green, 2006) 

Det finns skäl till varför säljare inte är öppna och det kan vara rädslan utav att sanningen inte 

duger, känslan av att tappa övertaget och tron om att vi kommer manipuleras. Det kan även 

vara tron utav att kunden kommer att använda informationen de fått veta till sin fördel eller 

att sanningen ses som genant.  Eller helt enkelt antagandet om att ha hemligheter är en 

fördel eftersom öppenheten kan hjälpa konkurrenter mer än kunden.(Green, 2006) 
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3.6 Att skapa ett förtroende 

Förtroende skapar du genom det du gör och det du säger. Du stärker det du säger genom att 

vara tydlig och konsekvent och leverera det du påstår att du skall göra. Det är också viktigt 

att kunna ge direkta svar på direkta frågor och inte ge undvikande eller oklara svar. Var ärlig 

om du inte kan det rätta svaret på frågan, säg att du inte vet när du inte vet. Du stärker det 

du gör genom att överraska kunden med att göra lite mer än vad du utlovat. Det stärks även 

genom att du vill att det ska vara en rättvis affär som båda parter tjänar på och det kan göras 

genom att vara öppen med prissättningar men även om ditt eget liv.(Holmgren & Åge, 2010) 

Det är viktigt att du tänker att affären ska vara lönsam för båda parter och inte låter 

egenintresset ta överhanden. Därför måste du ha ett engagemang för kunden och de 

problem som denne har, ställa mycket frågor och lyssna på vad kundens egentliga behov är 

för att sedan kunna erbjuda den rätta lösningen. Det är också viktigt att det finns ett 

belöningssystem där det lönar sig att tänka och jobba långsiktigt.(Holmgren & Åge, 2010) 

Detta belöningssystem finns inte hos mäklarna idag då provisionen för ett sålt objekt är den 

enda ersättningen som mäklaren får för nedlagt arbete.   

Förtroende skapas på olika sätt för olika personer. Därför måste en säljare kunna avgöra vad 

förtroendet har för betydelse för var och en av kunderna för att sedan kunna förtjäna det. 

Det finns olika byggstenar som kan användas för att skapa förtroende som visas 

nedan.(Ingram et. al., 2008) 

 

Figur 3: Förtroende byggstenar.(Ingram et. al., 2008, s 34) 
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Sakkunskap kan vara svårt för en ny säljare att ha, de flesta har inte den kompetens som 

krävs för att bli framgångsrik från början när man är en nyexaminerad mäklare. De måste 

istället kunna bevisa för kunden att de är engagerade och drivna för att väga upp denna 

saknad. Kunder idag vill ha rekommendationer och lösningar, inte bara olika alternativ att 

själva välja emellan. För att kunna göra detta krävs kunskap. Det räcker dock inte med att 

vara en expert på området utan du måste också förmedla detta på ett sätt som är av värde 

för kunden. Att vara pålitlig innebär att kunden ska kunna lita på att säljaren gör det den har 

åtagit sig att göra. För säljaren är det viktigt att komma ihåg vad man har lovat och det görs 

på bästa sätt genom att ta anteckningar. Kunden ska inte behöva ringa och påminna säljaren 

om detta. Att vara uppriktig är viktigt, ofta krävs det bara en vilseledning för att förlora all 

trovärdighet. Därför måste säljaren vara försiktig med att garantera saker.(Ingram et. al., 

2008) 

För att vara kundfokuserad krävs att du lägger lika mycket vikt på kundens intressen som 

dina egna. Mäklaren måste jobba för att uppfylla kundens långsiktiga behov och inte sina 

egna kortsiktiga mål. När man jobbar på detta sätt blir man mer som en rådgivare för 

kunden än en säljare. En kund föredrar att göra affärer med en person som de känner till 

sedan tidigare och som de känner att de ”klickar” med. Förenlighet är en emotionell faktor 

som är svår att ta på. Första intrycket är viktigt och även att hitta saker man har gemensamt. 

För en del kunder är detta jätteviktigt medan andra bara är intresserade av själva affären. 

Kunder har nödvändigtvis inte förtroende för alla de gillar men och andra sidan har de 

absolut inte det för dem de inte gillar.(Ingram et. al., 2008) 

3.6.1 Karaktär och Kompetens 

De flesta tror att förtroende är något man skapar genom att ha en viss karaktär, vilket delvis 

är sant, det som dock bör tilläggas är kompetens. Karaktär inkluderar din integritet och din 

avsikt, den är konstant och viktig i alla situationer. I kompetensen finner vi din kapacitet och 

dina resultat och måste till skillnad från karaktär anpassas till vad situationen kräver. Båda 

delarna är avgörande och handlar om din trovärdighet för dig själv och inför andra. Du måste 

tro på dig själv först innan du kan få någon annan att lita på det du säger.(Covey, 2006) 

Integritet är vad de flesta tänker på när de tänker på ordet förtroende. För många har ordet 

integritet samma betydelse som ärlighet och uppriktighet. Men integritet innefattar mycket 
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mer än bara ärlighet, det har att göra med om det du säger stämmer överens med vad du 

gör och att våga agera i enighet med dina egna värderingar och övertygelser. Den andra 

delen av vår karaktär rör frågor angående vårt syfte eller våra avsikter. Det har att göra med 

vilka motiv som ligger bakom vårt handlande. Förtroendet växer när vi har motiv som bygger 

på ömsesidig nytta.(Covey, 2006) 

Vår kapacitet behandlar de möjligheter vi har som inger förtroende: vår talang, attityd, 

kunskap och färdighet. Brister det på någon av dessa kan förtroendet för dig rubbas på det 

aktuella området. Den andra delen av vår kompetens är resultat som handlar om att 

leverera det som förväntas utav oss. Resultat har betydelse eftersom det är det mest synliga 

och uppenbara utåt för andra. Man kan förbättra resultatet genom att: ta ansvar för sina 

resultat, räkna med att vinna och genom att slutföra starkt.(Covey, 2006) 

Nyckeln för att skapa ett högt förtroende är att ha ett konsekvent beteende. Nedan berörs 

några beteenden som kräver karaktär och kompetens samt avslutningsvis även en 

kombination av dessa. (Covey, 2006) 

Var ärlig och berätta sanningen, kommunicera klart och tydligt så att du inte kan missförstås. 

Visa respekt, bry dig om andra och visa att du verkligen gör det, på riktigt. Skapa 

transparens, var öppen och undanhåll inte information. Ta ansvar för dina misstag och om 

du gjort fel, be om ursäkt snabbt och rätta till det som är möjligt. Visa lojalitet, om du pratar 

om någon till någon annan gör det som att personen i fråga vore närvarande.(Covey, 2006) 

Leverera resultat, etablera en meritlista. Få saker gjorda, gör det som du är anlitat att göra 

på tid och inom budgetramen. Lova inte saker som du inte kan hålla. Bli bättre, förbättra 

kontinuerligt din kapacitet genom att ta åt dig av den feedback som du får och tacka för den. 

Var inte rädd för att göra misstag utan se dem som erfarenheter. Konfrontera verkligheten, 

blunda inte för verkligheten utan ta tag i problemet direkt. Tydliggör förväntningar, avslöja 

och diskutera era förväntningar. Öva på ansvar, både att ge och ta ansvar, skyll inte på någon 

annan om något går fel.(Covey, 2006) 

Lyssna först. Lyssna innan du pratar och försök förstå den andra personens tankar och 

känslor, innan du försöker diagnostisera och ge råd. Anta inte att du vet vad som är viktigt 



 
19 

 

för någon annan. Håll vad du lovar, berätta vad du kommer att göra och gör sedan det. Lova 

inte mer än vad du kan hålla. Utöka förtroendet för de som har förtjänat det.(Covey, 2006) 

3.6.2 Förtroendeekvationen  

Förtroendeekvationen pekar ut vilka delar som behövs för att bygga ett förtroende och vara 

pålitlig samt vad som kan göra att du förstör det. Det är en formel som visar hur olika 

förtroendebyggande delar samspelar. 

 

Figur 4: Förtroendeekvationen.(Green, 2006; Maister et. al., 2000) 

 

Genom att öka värdet av faktorerna i täljaren ökar värdet på förtroende. Och om man ökar 

värdet av nämnaren, vilket är egenintresset, leder det till att förtroende minskar. Eftersom 

det bara finns en variabel i nämnaren och tre i täljaren är den viktigaste faktorn 

egenintresset, vilket är avsiktligt. En säljare med lågt egenintresse är fri att verkligen 

fokusera på kunden och gör det för kundens skull och inte för sin egen.  En sådan inriktning 

är sällsynt bland säljare och människor i allmänhet. De två första faktorerna, trovärdighet 

och tillförlitlighet, kan användas både för att beskriva ett företag och en person. Medan 

intimitet och egenintresset är helt personligt.(Green, 2006; Maister et. al., 2000) 

 

Trovärdighet handlar om vad du säger. För att skapa trovärdighet är det viktigt att du talar 

sanning, är entusiastisk och gillar det du gör.(Green, 2006; Maister et. al., 2000) 

 

Tillförlitlighet handlar om vad du faktiskt gör och det är i handlingen som du bevisar om du 

är värdig kundens förtroende. Gör det du säger att du skall göra. Det som är viktigt här är att 

Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Intimitet

Egenintresset 
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du hela tiden stämmer av struktur och framtid med kunden under arbetets gång.(Green, 

2006; Maister et. al., 2000) 

 

Intimitet är känslan av säkerhet en annan människa upplever med dig känslomässigt 

gällande ämnet. Känslan av att kunna delge information utan att den sprids vidare eller att 

den används emot en.(Green, 2006; Maister et. al., 2000) 

 

Under bråkstrecket finner vi egenintresset som är det egna intresset man kan tänkas ha i 

affären. Här handlar det att ha fokus på kundens behov framför ens egna. Känner kunden att 

du inte bryr dig kommer denne inte att lita på dig heller. Förtroendet är ofta helt bortblåst 

om du visar för mycket egenintresse i en affär. Undvik därför att relatera till dig själv och att 

visa dig smart.(Green, 2006; Maister et. al., 2000; Swan et. al., 1999) 

 

3.7 Vikten av att lyssna  

”Om det finns någon stor hemlighet för framgång i livet, så ligger det i förmågan att sätta sig 

själv i den andra personens ställe och att se saker ur hans synvinkel – liksom dina egna.” – 

Henry Ford 

Som tidigare nämnts är det viktigt att ställa bra och öppna frågor när man bygger förtroende 

i en relation. Att lyssna är minst lika betydelsefullt som att ställa rätt frågor, gör man inte 

detta har svaren på frågorna inget värde. Effektivt lyssnande är en av de bästa men mest 

kritiska förmågorna för att nå framgångsrik försäljning, dock är det grunden för att bygga ett 

förtroende. Om du är dålig på att lyssna är det ofta orsaken till att du misslyckas som säljare. 

Att lyssna är viktigt för att få den informationen som behövs för att kunna leva upp till 

kundens förväntningar och till dennes behov. Lyssna och förstå vad som har sagts men var 

också lyhörd för vad som menas. Det som är viktigt att tänka på när man lyssnar är att vara 

uppmärksam och lyssna för att förstå och inte bara för att kunna ge ett svar på tal. Håll 

ögonkontakt och se om kundens kroppsspråk stämmer överens med vad han säger. Bekräfta 

att du har förstått kunden rätt genom att repetera vad kunden har sagt. Gör inga antagande 

om att du vet vad som är bäst. Uppmuntra kunden till att prata genom att ge positiv 

feedback och fråga meningsfulla frågor som är relaterade till ämnet. Visualisera det kunden 

säger för att maximera din uppmärksamhet och förståelse.(Ingram et. al., 2008; Weger, et. 
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al., 2010; Green, 2006) Lyssna före du pratar, förstå och diagnostisera. Lyssna med dina 

öron, ögon och hjärta(Covey, 2006). 

“Vi har alla hört någon få kritik för att han pratar för mycket. När var senaste gången du 

hörde att någon fick kritik för att de lyssnade för mycket?”- Norm Augustine 

3.8 Avslutets roll i en affär 

”Det handlar om resan, inte slutdestinationen” – Charles H. Green 

En sak som diskuteras mycket inom försäljning är hur man ska göra för att få hem affären. 

Det finns ett flertal tekniker som används och alla går ut på en och samma sak; att kunden 

ska köpa det den behöver från dig. Dock är dessa tekniker inte att föredra när man vill skapa 

långsiktiga kundrelationer(Bauer et, al., 2009). Det bästa sättet att få hem affären är att sluta 

försöka gå på avslut.(Green, 2009) 

Anledningen till att dessa tekniker inte fungerar är för det första att de kan få kunden att 

känna sig lurad och manipulerad, vilket ingen gillar. Det kanske leder till att du får hem några 

affärer men i det långa loppet är det inte att föredra. För det andra är det svårt för kunden 

att skilja på vad säljaren gör för sin egen vinning och vad som faktiskt är bra för dem. Även 

om säljaren har en tjänst/produkt som är bra för mig kommer jag förmodligen att ha 

misstankar om säljarens motiv.(Green, 2009) 

Det handlar alltså inte om avsluta affären för egen vinning utan om att hjälpa kunden att bli 

redo och själv vilja göra det. Du måste inse att det inte är dig det handlar om, utan kunderna 

och de är dem som måste bli redo. Om du gör det kommer kunden komma tillbaka till dig 

och även vilja rekommendera dig till folk i sin omgivning.(Green, 2009) 

Att vara betrodd är inte någonting som ska ta slut efter att du har fått hem affären utan det 

har att göra med en underliggande attityd. Den ska finnas där före, under och efter affärens 

slut. Enkelt sagt hela tiden! Det är bara ytterligare ett steg i processen att utveckla en stark 

och förtroendebaserad relation.(Green, 2006; Maister et. al., 2000) 
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3.9 Att återbygga ett förlorat förtroende  

Tanken om att det inte går att återbygga ett förlorat förtroende är en myt. Även om det i de 

flesta fall är svårt, så kan faktiskt ett förlorat förtroende återbyggas och ofta även 

förbättras.(Covey, 2006) 

Om du är kund hos ett företag som brutit mot ditt förtroende kan det hända att du inte ger 

de en chans att återställa det. Men om en familjemedlem skulle förlora ett förtroende för en 

annan är det inte lika lätt. Ett område som skapar stora problem i en relation är pengar, som 

också ofta är orsaken till de flesta skilsmässor. Två personer som bildar en relation kan 

komma in i den med olika förutsättningar, där den ena kan komma från en bakgrund av 

spenderare och den andra från en sparsam familj. Även i svåra situationer med nära och 

kära, kan ett förtroende återbyggas. Och genom att göra den ansträngningen och insatsen av 

att försöka återbygga det förtroendet, kan det göras ännu starkare än vad det var 

innan.(Covey, 2006) 

Det svåraste förtroendet av de alla att återställa, är förtroendet för oss själva. När vi bryter 

ett löfte som vi gjort för oss själva kan vårt självförtroende verkligen få sig en smäll. Att 

återbygga självförtroende och tillit till sig själv, ger en annan dimension som är 

kraftfull.(Covey, 2006) 

Om du har brutit ett förtroende till någon annan, har du möjligheten att agera och förbättra 

din karaktär och kompetens. En ny chans att bete sig på ett sätt som inger förtroende och 

förhoppningsvis kommer detta att ha ett inflytande på den personen som förlorat 

förtroendet för dig och ge dig en chans att återbygga ert förtroende. Och andra sidan, om 

någon har brutit ett förtroende med dig, har du möjlighet att växa i din förmåga att förlåta 

och ge personen i fråga en chans att återbygga ert förtroende och få det starkare än det 

någonsin varit.(Covey, 2006) 
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4. Empiri 

I vår empiridel har vi sammanfattat våra intervjuer med fastighetsmäklare och kunder. De 

frågor som har legat till grund för detta går att återfinna i bilagan ”Intervjufrågor”. Empirin 

är uppbyggd utifrån teoriavsnittet och rubriker är skapade utifrån de frågor som har ställts. 

4.1 Förtroendets verkan i säljprocessen 

Mäklarna 

”Förtroendet kan vara nyckeln till om affären blir av eller ej” 

De flesta mäklare är överens om att man kan känna av redan vid det första kundmötet om 

kunden har förtroende för en eller inte. Ibland går det till och med att höra över telefonen 

vid den allra första kontakten. Det är viktigt att bevisa för kunden att man förtjänar dennes 

förtroende och kan överträffa förväntningarna, det missas av många mäklare idag eftersom 

de verkar vara nöjda med att ha fått uppdragsavtalet påskrivet. Resterande tycker att det 

kan vara svårt att känna det snabbt, beroende på att vissa människor är svårare än andra att 

läsa av. De kunder som bara är tysta och inte säger något kan vara de som i slutänden haft 

det högsta förtroendet, medan de som man har känt att man har klaffat med hör av sig 

senare och berättar att de valt att gå vidare med en annan mäklare. 

”Det är viktigt att få kundens förtroende redan vid första mötet i annat fall kan det vara svårt 

att få uppdraget.” 

De anser även att det är viktigt att bygga förtroende hos eventuella köpare när de kommer 

in i processen, känner de inget förtroende kan det vara så att de backar och inte vågar lägga 

något bud på bostaden.  

Mäklarna känner att säljprocessen kan gå snabbare om det finns ett förtroende. Detta i och 

med att de inte blir ifrågasatta i det de gör vilket skulle kunna leda till att affären blir 

långdragen och strulig.  När man väl kommer till den delen att man går ut med bostaden till 

försäljning på öppna marknaden har det inte stor betydelse utan då är det utbud och 

efterfrågan som styr samt prissättningen.  
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Kunderna 

De kunder som har fått mäklaren rekommenderad till sig eller använt sig av samma mäklare 

tidigare har känt ett högt förtroende redan från början. En utav kunderna berättar att hon 

anlitat en bekant som hon kände ett högt förtroende för som person men yrkesmässigt fick 

kunden inte förtroende för personen då hon inte var tillräckligt engagerad. En annan 

berättar att hon inte kände något förtroende för mäklaren någon gång under säljprocessen 

utan gick enbart på priset och valde den som var billigast. Detta ångrade hon dock i 

efterhand. En kund valde en mäklare från en exklusivare byrå som var dyrare men det visste 

hon och räknade då med hög service vilket hon fick och förtroendet var högt redan från 

början till slutet av affären. 

”Första intrycket är viktigt, det är då det avgörs om personen är trovärdig eller inte” 

En kund berättar att de anlitade den mäklare som hade hand om ett objekt som de var 

intresserade utav och fick en bra kontakt med den mäklaren redan på visningen. 

4.2 Bilden som mäklaren vill förmedla 

Bland alla intervjuade mäklare var den bild av sig själva som de flesta ville förmedla följande; 

Att vara förtroendeingivande för både köpare och säljare, engagerad, pålitlig, kunnig, påläst, 

seriös och lyhörd. Andra saker de vill förmedla är att de är samarbetsvilliga, sociala, tycker 

om sitt jobb, trygga, lugna och säkra.  

”Det viktigaste är att vara engagerad och förtroendeingivande” 

För att leva upp till detta försöker de lyssna på kunden och ställa mycket frågor. Ofta handlar 

det om att våga ställa frågor. 

Det är viktigt att kunden kan lita på att man gör sitt bästa och att man gör det man säger att 

man ska göra som att återkoppla när man sagt att man ska göra det. Utöver detta vill de 

även att kunderna ska se dem som ödmjuka men säkra på sin sak, för att inte uppfattas som 

en besserwisser. De försöker vara sakliga och ge raka svar på direkta frågor. Att verkligen bry 

sig bidrar också. Det är bra om man visar att man ”tycker om” huset eller lägenheten. Sedan 

försöker de alltid anpassa sig efter personen de befinner sig hos och många pratar om att 

det finns olika personligheter som kategorisera i färger för att lättare göra detta. Att vara 
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personlig är bra till en viss gräns men man måste ändå hålla det affärsmässigt. Att använda 

humor och att vara lättsam ansåg vissa bra medan andra tyckte att det var mindre bra då 

man kan upplevas som en ”skojjare”. En mäklare visade sig kunnig genom att ha beskattning 

och juridik som sina specialområden. 

4.3 Vad kunderna efterfrågar 

Det som kunderna tycker är de viktigaste egenskaperna vid val av mäklare är att de är 

trovärdiga, engagerade och pålästa om bostaden. De ska också vara kunniga och trygga som 

person. Mäklaren ska vara trevlig och man ska kunna prata med denne utan att man känner 

sig underlägsen. Mäklaren skall också svara ärligt på frågor och ge den informationen som 

behövs. Alla värdesätter också att man kommer i tid till alla möten och visningar. De vill få en 

bra kontakt med mäklaren och känna att man ”klickar” med personen. Kunderna vill helst få 

mäklaren genom en rekommendation och att mäklaren ska kunna visa upp bra referenser, 

t.ex. att han har sålt i området tidigare eller att mäklaren har ett stort nätverk med många 

potentiella köpare. Och i huvudsak att mäklaren visar att denne vill sälja bostaden genom att 

visa ett högt engagemang och verkligen bry sig för i slutändan skall båda tjäna på det. De 

flesta av kunderna har inget emot att ge mäklaren ett högt arvode när de gjort sig förtjänt av 

det. Mäklaren visar även ett högt engagemang om han är väl förberedd innan första 

kundmötet. En ytterligare komponent är även den att kunden vill att mäklaren ska vara 

snyggt och propert klädd då denne ska representera bostaden. De vill även ha en mäklare 

som är lugn och som tar sig tid åt affären och är aktiv i sitt sökande efter köpare. 

”Jag valde mäklare efter rekommendationer och goda referenser.” 

Tre av de intervjuade kunderna berättar även om att företaget bakom mäklaren har en stor 

roll beroende på om den byrån har ett gott rykte på orten. 

4.4 Vad är förtroende? 

Mäklarna 

Förtroende är för de flesta tillfrågade att kunden kan lita på det de säger och att de kan leva 

upp till detta samt hålla vad som lovats. Det krävs även att de svars som ges är underbyggda 

och korrekta. Att gå snabbt från tanke och handling. Det är också att vara diskret när det 
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behövs och inte prata med andra om andra. Med tanke på att det handlar om mycket 

pengar för en privatperson krävs det att vara pålitlig ekonomiskt. 

”Att jag kan leva upp till de förväntningar som jag skapat.” 

Kunderna 

”Jag tror på att hon bryr sig och därför litar jag på henne.” 

Förtroende enligt kunderna är att man kan lita på det någon säger och att det genomförs. 

Det är också viktigt att man är ärlig och har en öppen dialog. Kunderna vill även att mycket 

frågor ska ställas för att en förståelse ska skapas för dennes situation. De vill även att 

mäklaren ska bry sig om dem och inte bara tänka på sin egen vinning i affären utan på 

relationen. Visar att mäklaren vill mitt bästa och sedan lever upp till sina ord.  De flesta 

kunder hade svårt att definiera ordet förtroende men sa att det var en känsla som kan 

upplevas som en slags personkemi. 

”Förtroende är en känsla som man får direkt.” 

4.5 Varför är förtroende viktigt i en bostadsaffär? 

Mäklarna 

”Förtroende är A&O, utan det finns ingen affär.” 

  

Alla mäklare är överens om att förtroende är väldigt viktigt. Mäkleri är ett tjänsteyrke där 

det gäller att sälja in sig själv och vad du kan göra för kunden. Finns inget förtroende 

kommer affären inte att generera några rekommendationer eller följdaffärer. Finns ett starkt 

förtroende generar det fler kunder i form av både säljare och köpare. Även återkommande 

kunder. Det spelar olika stor roll för olika personer är affären emotionellt laddad för kunden 

är det extra viktigt.  

 

”Förtroende och engagemang är de viktigaste komponenterna följt av personlighet och 

kompetens.” 
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Kunderna 

Alla kunder tycker att det är jätteviktigt att man känner förtroende för sin mäklare. En av 

kunderna säger att om man inte gör det, låter man inte heller mäklaren sköta sitt jobb och 

riskerar att terrorisera denne med saker som förmodligen är självklara för mäklaren. De 

tyckte också att det var viktigt i och med att man kan gå tillbaka till mäklaren i efterhand om 

några frågor eller problem uppstår. En av kunderna berättar även att om hon inte känt 

förtroende för sin mäklare så hade hon valt en annan i och med att det handlar om  mycket 

pengar. Hon berättar även att hon litar på att mäklaren skall göra sitt bästa och att båda 

parter förlorar på affären om något frågetecken skulle uppstå, hon får mindre betalt och 

mäklaren får mindre provision.  

”Det är viktigt att mäklarna lyckas skapa förtroende även hos köparna så dom känner sig 

trygga och vågar vara med i budgivningen.” 

4.6 Förtroendebaserad försäljning 

Mäklarna 

”Egenintresset försämrar en stressad person” 

Förtroende och försäljning måste gå ihop, det är en förutsättning för en lyckad affär. Dessa 

två ord kan motverka varandra om en mäklare känner sig frustrerad över att försäljningen 

inte går bra vilket kan leda till att man börjar ta kortsiktiga beslut. Det är viktigt att vara 

försiktig med att visa sitt egenintresse i affären, om man jobbar kortsiktigt kommer det att 

slå tillbaka senare. Ett exempel är att man lovar mer än vad man kan hålla för att få in ett 

uppdrag. Det ska finnas gränser för vad man gör och inte gör. En försäljning ska innebära en 

”vinn-vinn” situation för att vara lyckad. En annan sak som motverkar förtroendet är om 

man pratar för mycket om sig själv.  

”Behovsanpassad försäljning förutsätter förtroende” 

De flesta ansåg dock att detta inte vara något stort problem då de var öppna med vart 

provisionen går, det vill säga att mycket går till företaget och mäklaren själv inte får allt i 

fickan. Har kunden inget förtroende får man oftast inte uppdraget.  
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Kunderna 

De flesta kunder tycker att förtroende och försäljning går bra ihop i och med att de är 

medvetna om vad de ger sig in på. Det som kan vara kritiskt är om kunden tycker att 

mäklaren enbart ser till sin egen vinning och inte vad som är bäst för båda parter. Då uppstår 

misstänksamhet och de kan känna sig lurade. Annars överlag tycker de att både de som kund 

och mäklaren har samma intresse i affären att det vill ha ut mycket som möjligt på bästa 

möjliga sätt utan att använda sig utav några fula knep. 

”Jag visste vad jag gav mig in på.” 

4.6.1 Fyra viktiga komponenter 

4.6.1.1 Kundfokus  

Mäklarna 

”Jag skulle uppskatta att jag lägger 80 % fokus på kundens behov och önskemål och 20 % 

fokus på hur och vad jag gör för att uppfylla dessa.” 

Alla mäklare sätter kunden i fokus genom att ställa mycket frågor för att ta reda på vad 

kunden vill ha. Detta är något som sker medvetet för mer än hälften medan det sker 

naturligt och undermedvetet för andra. Det gäller att vara lyhörd och ta reda på vad som är 

viktigt för kunderna men även vad de har för förväntningar.  

Kunderna 

Kunderna tycker att det viktigt är att mäklaren lyssnar på vad de säger och verkligen hör 

detta och tar det till sig att de sedan kan skapa en förståelse för vad som är viktigt. Det är 

även viktigt att kunden får svar på alla de frågor som den vill veta. 

4.6.1.2Samarbete  

Mäklarna 

”Det finns inga ursäkter för att inte höra av sig” 

Vilket samarbete man har med kunden är individuellt och beror på vad kunden önskar. Det 

kan handla om allt från varje dag till att de kommer in och lämnar nyckeln och att man inte 

hörs igen förens affären är klar. I början är kontakten som mest intensiv och det är viktigt att 

hela tiden uppdatera säljaren om det händer något nytt men även då det inte händer 
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någonting. Efter att kontraktet har skrivits ska det inte finnas några oklarheter och därför är 

kontakten naturligt mindre då fram till tillträdet. Något som många poängterat är att även 

om man är begränsad av tid måste man alltid ringa efter en visning. Det finns inga ursäkter 

till att inte höra av sig, ursäkter genererar att man tappar förtroendet. Fråga kunden hur han 

vill ha det, det är inte du som bestämmer hur ofta ni skall ha kontakt utan det gör kunden. 

Men överträffa kundens förväntningar genom att ha lite tätare kontakt och se till att det är 

du som tar initiativ, för kunden skall inte behöva ringa dig. 

Kunderna 

De flesta av kunderna nämnde att det ville ha en tydlig och klar plan över hur affären skulle 

gå tillväga och att man tidigt fastställer vad som skall gälla att man är överens. 

Alla kunder var överens om att de vill ha bra kontakt med mäklaren. Att mäklaren hör av sig 

om det händer någonting eller om det inte händer någonting, oavsett om det är bra eller 

dåligt. De vill att mäklaren ska ta initiativ att höra av sig utan att de behöver jaga. Det är i 

början av affären som man har tätast kontakt och då är det viktigt att mäklaren är tillgänglig. 

En av kunderna berättade att mäklaren checkade av hela tiden under affärens gång att allt 

var bra och okej. 

4.6.1.3 Långsiktighet 

Mäklarna 

”När man väl har fått ett förtroende bör man förvalta det väl” 

Just på denna punkt erkänner de flesta mäklarna att det är på denna bit som det brister. 

Mycket på grund av tidsbrist och för att man har många andra affärer samtidigt att tänka på. 

Mycket sker automatisk som till exempel att det skickas ut kvalitetsbrev efter försäljningen 

slut och julkort. Dock något som samtliga är bra på är att hjälpa kunderna med deklarationen 

året efter vilket även ger en chans till återkoppling. Vissa av mäklarna ringde upp efter 

tillträdet för att se hur allt hade gått, men detta är också nått som de ansåg sig generellt att 

vara dåliga på. Dock tyckte de att det var bra att göra sig påmind.  
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Kunderna 

De kunder som upplevde förtroende för sin mäklare var också villiga att rekommendera dem 

till någon i sin omgivning och några hade redan gjort det även fast affären inte var helt 

avslutad. De skulle också anlita samma mäklare igen vid behov trots ett högt arvode. 

”Skulle du rekommendera henne vidare? – Det har jag redan gjort!” 

De som inte kände något förtroende för sin mäklare skulle inte heller rekommendera denne 

vidare eller anlita samma igen. Alla kunder har haft eller kommer att ha kontakt med sin 

mäklare efter försäljning i form av deklarationshjälp. Utöver det hade de flesta inte haft 

någon kontakt med sin mäklare bortsett från en som hade blivit kontaktat ett flertal gånger i 

efterhand för att se att allt var okej. 

De som varit mer än nöjda med sin försäljning har också fått ut ett pris som var över deras 

förväntningar. Och har därför haft svårt att peka på saker som varit negativa från mäklarens 

sida och har trots vissa brister i efterhand känt ett stort förtroende.  

4.6.1.4 Transparens 

Mäklarna 

”Det är ju ”vår” affär inte min” 

”Min starka sida är öppenheten” 

Kundens insyn i affärerna har enligt mäklarna blivit bättre med tiden, då det tidigare knappt 

förekom. Det som är positivt med detta är att kunderna får reda på hur mycket tid och 

arbete man faktiskt lägger ner på dem. Det är köparna och säljarna som är huvudpersonerna 

och dessa bör därför ha full insyn. Det blir också enklare att genomföra affären för att 

mindre misstolkningar uppstår då man hela tiden har koll på vilka önskemål kunden har och 

låter denne vara delaktig och vara med och godkänna. Det blir ett bättre samarbete när det 

finns en dialog. Att låta kunden få reda på vad som händer är mer förtroendeingivande än 

att hålla saker hemligt. Några anmärkningsvärda saker som kom upp var att du alltid ska 

utgå från att du blir inspelad och att allt du säger till säljaren också kan berättas för köparen. 

Dock var det bara hälften av mäklarna som jobbade på detta sätt fullt ut.  
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De resterande ansåg att man inte ska berätta för mycket detaljer då det kan förvirra 

kunderna och att de istället ger kunden den insyn som de anser behövs och som kunden vill 

ha.  

Kunderna   

De flesta kunder upplever att de inte fått stor insyn i vad mäklarna faktiskt gör. En del anser 

att detta är mindre bra i och med att de vill vara med mycket som möjligt. Andra tycker att 

detta är bra då de litar på att mäklaren gör sitt jobb bra ändå.  

4.7 Att skapa ett förtroende 

Mäklarna 

Det som majoriteten ansåg vara viktigast för att bygga ett förtroende var att göra en bra 

behovsanalys med öppna frågor för att få reda på vad som kunden värdesätter. Sedan gäller 

det att vara lyhörd och verkligen lyssna på kunden.  

Mäklaren måste vara säker på det han säger för att kunna framföra det på ett självsäkert 

sätt. På så sätt visar man att man är kompetent och trygg i sig själv. Ett bra sätt att visa 

kompetens är att alltid vara påläst och besvara frågor korrekt.  

Det är också bra att vara lugn så att kunden inte känner av att man är stressad och inte har 

tid för denne. Mäklaren måste leva upp till och till och med överträffa kundens förväntningar 

och hålla det som lovas. Att vara öppen är något som inger trygghet, framförallt när det 

handlar om priset. Stäm av under arbetes gång. I vissa fall är det bra att skapa förtroende på 

ett personligt plan, beroende på vem man möter. Detta gör de genom att försöka hitta en 

minsta gemensam nämnare. En av mäklarna tror även att tjejer har enklare att inge 

förtroende då de använder sig mer av känslor.  

”Mest fascinerad blir jag av att personligheten verkar spela liten roll utan det är vad man gör 

som avgör” 

Allmänheten har generellt en dålig bild av ”mäklaren” vilket kan göra att mäklaren ligger på 

minus redan innan affären satt igång och det kan göra det svårt att bygga upp ett 

förtroende, men det är inget som mäklarna ser som något större problem. Majoriteten av 

mäklarna tycker att det har blivit lättare med tiden att bygga upp ett förtroende eftersom de 
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blivit tryggare i sig själv och i rollen. Medan två stycken anser att om man inte har det från 

början är det svårt att bygga upp i efterhand och ser det som en jobbig process, alltså får 

man det får man det på en gång. Annars är det ganska spritt bland mäklarna där den ena 

anser att det är lätt medan den andra svårt. Det ska absolut inte vara sälj sälj sälj utan man 

skall anpassa sig och lyssna på kundens behov, hela vägen.  

En mäklare som tycker att det inte är svårt att bygga ett förtroende säger att det beror på 

hur man är som person och att det gäller att köra med raka puckar och vara öppen hela 

vägen. En annan som tycker likadant säger även att kärnan i byggandet är att kunna ta folk, 

anpassa sig, känna av, inte lova för mycket. Den andre säger även att det gäller att möta 

förväntningar och att man tjänar i längden på att sätta rätt förväntningar för kunden. Det 

kommer även i sin tur leda till ett bra rykte om man jobbar på ett öppet och ärligt sätt. 

”Antingen så har man det eller så har man det inte” 

Lika viktigt är det att vara påläst. Som mäklare har man även ett stort ansvar ekonomiskt och 

om kunderna litar på mäklaren fattar de beslut på det som denne säger. Mäklaren måste 

gilla det man gör och också ofta viktigt att ”gilla” kundens hus. Hos köparna är 

grundförtroendet lägre och det är viktigt att bygga ett förtroende hos dem med annars 

kanske inte de vågar lägga ett bud. 

Kunderna 

”Att man håller överenskommelser” 

För att etablera ett förtroende behövs enligt kunderna att mäklaren håller dem uppdaterade 

hela tiden och höra av sig om hur det går. Och om mäklaren inte kan svara vid det tillfället 

som kunden ringer är det viktigt att ringa upp snabbt man kan, vilket en av kunderna tycker 

hög service. Det ska även finnas en öppenhet i vad man gör. Att lyssna på förväntningar och 

krav samt att man inte lovar mer än vad man kan hålla har också stor betydelse. Mäklaren 

ska också vara ödmjuk och komma bra överens med kunden. Det är även väldigt viktigt att ta 

kunden på allvar och deras frågor som de har samt att man är seriös. Alla tyckte även att det 

var bra om man fick instruktioner hela tiden om hur man ska gå till väga. Kunderna vill inte 

känna sig förbisedda eller nedvärderade om de inte har någon tidigare erfarenhet. Om 

mäklaren rekommenderar andra personer att utföra t.ex. besiktning eller andra delar som 
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rör affären måste dessa vara duktiga samma sak om det finns andra medarbetare på 

kontoret som är inblandade i affären. 

”Att lita på varandra är en förutsättning, det är ett risktagande som man måste göra” 

En av kunderna berättade även att det kändes som att mäklaren tyckte om deras hus och 

tyckte detta ingav en slags trygghet.  

”Han brydde sig helt enkelt” 

4.7.1 Karaktär och kompetens  

Mäklarna 

Att vara personlig är bra till en viss gräns men man måste ändå hålla en viss distans för att 

det är kunden som skall vara i fokus. Det är en hårfin gräns och det gäller att vara öppen 

utan att dela med sig för mycket. Det är viktigt att göra skillnad på begreppen att vara 

personlig och privat. Likväl anser de flesta att det måste vara det för det är deras personliga 

varumärke som de vill förmedla.  

”Nyckeln till framgång är att kunna läsa av människor” 

Det är viktigt att läsa av människor annars kan man inte anpassa sig efter deras behov. De 

flesta tycker att det är det som är det roligaste med jobbet, att få möta kunder. Det är viktigt 

att kunna smälta in i alla kretsar, att tänka på vem man möter och vad man vill uppnå. Att 

visa känslor och empati är också viktigt. En del tycker att det även blivit lättare med tiden då 

det krävs ett visst mod att våga vara tyst och lyssna, ställa frågor och verkligen höra vad 

personen svarar.  

”De kan ha förtroende för mig som person men inte som yrkeskvinna” 

Att ha all kompetens som behövs är som ny mäklare i branschen omöjlig att ha anser de 

flesta av mäklarna och att det därför var svårast i början av sin karriär för man anses ska 

kunna allt. Alla mäklare förutom en som hade jobbat i mer än två år kände att de 

behärskade alla områden i en bostadsaffär. En del anser att man måste vara säker i sin roll 

för att få förtroende. Efter några år anses man som experten och har då ett övertag på nya 

mäklare eftersom de kanske inte är lika trygga i sin roll. Det gäller att vara trygg i sig själv och 
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i sin yrkesroll. Om man inte har all kompetens gäller det att visa att man är driven och 

engagerad.  

”Om man inte kan svara på en fråga går det i regel bra att återkomma.” 

Mäklarna som vi intervjuat har fått samma intryck utav att man inte tappar förtroendet om 

man inte kan svara på en fråga på en gång som en kund har. Och att det är bra att man 

erkänner för kunden att man inte kan svaret på frågan utan får lov att återkomma med det. 

Det man inte skall göra är att prata om saker man inte känner till för det ger inte ett bra 

intryck och inte heller om man svävar ut på svaren. Framförallt gissa aldrig, om du har fel 

minskar det ditt förtroende hos kunden. Därför är det bättre att säga att man skall 

återkomma och överträffa kunden men att svara tidigare och utförligare än vad kunden 

förväntat sig. 

Dock är frågan västentlig och av den enklare typen så bör man kunna svara på direkt 

eftersom ska vara påläst om bostaden som man har till försäljning och det anser alla som vi 

pratat med. Och att det finns dem som tack vare detta tappar förtroendet för mäklaren om 

inte kompetensen finns fullt ut. Kan man svara ger det ett proffsigt intryck i kundens ögon. 

”Hellre ett bra svar senare än ett dåligt svar nu.” 

Kunderna 

Alla kunder tyckte att det var viktigt att det fanns någon slags personkemi med mäklaren 

samt att mäklaren skulle vara trevlig. En av kunderna tycker att mäklaren skall vara trovärdig 

och att det är viktigt att jag som kund skall gilla det som denne säger. 

”Jag kände mig trygg eftersom min mäklare hade lång arbetslivserfarenhet.” 

En av kunderna upplevde att mäklaren saknade kompetens och att hon kunde det mesta lika 

bra själv vilket sänkte förtroendet. En annan berättade att mäklaren hade kompetensen men 

var inte tillräckligt engagerad. Lång arbetserfarenhet var något kunderna upplevde som 

kompetens och de flesta kände ett högre förtroende för de som arbetat längre. Men gjorde 

man ett bra jobb och visade sig kompetent hade arbetslivserfarenheten mindre betydelse. 

Alla tyckte att det var viktigt att mäklaren var påläst och ska kunna svara på enklare frågor, 



 
35 

 

det anses dock okej att återkomma med ett svar om man var osäker vilket de har 

överseende med om frågan är svår. 

4.7.2 Högt förtroende 

Mäklarna 

Det som främst kännetecknar ett förtroende är såklart att mäklaren får uppdraget men 

under affärens gång kan det vara att kunden låter mäklaren göra jobbet utan att ifrågasätta 

denne. 

Andra saker är att säljaren ställer mycket frågor och vill ha råd om vad mäklaren anser att de 

ska göra i viss situation. Det litar alltså på att mäklaren är experten som vet bäst. Det kan 

också vara att kunden öppnar sig och blir personlig på så sätt att den delger privat 

information. Kroppsspråket ger också signaler i form av öppna armar och att de visar sig 

intresserade genom att sitta framåtlutade.  

De flesta säger att de kan känna av detta ganska snabbt medan några tyckte att det var svårt 

och att man ofta inte fick veta förens i slutet av affären då de kunde komma med en 

kommentar som ”bra jobbat”, detta tros bero på att kunden är nervös i processen att den 

inte vågar säga någonting förens allt är klart. 

Hos köparna handlar det om att skapa en trygghet, man kan höra på deras svar om de är 

oroliga, det gäller att utesluta alla frågetecken annars kan det leda till att de avböjer att gå 

vidare. 

Kunderna 

Kundernas förtroende yttrar sig på så sätt att de inte ifrågasätter det mäklaren gör utan att 

de litar på att den gör det som är bäst för dem. Något annat som kännetecknar ett högt 

förtroende är om kunden kan fråga om råd och litar på de råd som mäklaren ger. 

”Jag kan fråga om råd och litar på de råd som mäklaren ger.” 
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4.7.3 Lågt förtroende 

Mäklarna 

”Det som kännetecknar ett lågt förtroende är att kunden ifrågasätter allt” 

Ett lågt förtroende går att känna av ganska snabbt. Det finns en ”stämning” i rummet. 

Utöver detta är kunden ifrågasättande då de inte litar på angivna uppgifter. De visar också 

ointresse för mäklarens svar och argument.  De tror att de vet bättre och försöker att sätta 

mäklaren på plats. I sådana fall gäller det att våga fråga vad som är fel och ta tag i det direkt.  

”Luddiga svar som innehåller ”jag tror”, ”kanske” och ”typ” går bort.” 

Beteenden som bidrar till att skapa detta låga förtroende är när man är påstridig som säljare. 

Det är något som alla mäklare är överens om. Om man inte lyssnar på kunden och vad den 

vill ha är det svårt att knyta ihop säcken då det oftast resulterar i att man pratar om felaktiga 

saker som inte är av intresse för kunden. Andra saker är att man är stressad, lovar för 

mycket och inte ser till det som faktiskt är bäst för kunden. Att vara överlägsen och tro att 

man är bättre än andra anses också negativt. Liksom att vara osäker och ge luddiga svar på 

frågor eller skämta bort något för att ta en bekvämare väg. Att tänka ”sälja här och nu” är 

kortsiktigt och fungerar inte om man vill vara långvarig i branschen.  

”Man kan göra allt rätt men ändå tolkas fel” 

Kunderna 

Kunderna upplever ett lågt förtroende när mäklaren inte gör det som den sagt att den ska 

göra och är oengagerad. En annan sak som framkom var när mäklaren inte hör kunden utan 

svarar på halva meningar och tror att de förstått vad som är viktigt för kunden. Kunder som 

inte har fått huset sålt eller inte har fått ut det priset som de tänkt sig känner också ett lägre 

förtroende. Det har även framkommit att det är bättre att vara ärlig och berätta allt man vet 

att det inte kommer fram något i efterhand. Det är också viktigt att ge kunden rätt 

förväntningar och inte lova mer än vad de kan hålla. En säljare berättar om när hon köpte sin 

bostad och var med i en budgivning som hon vann, sa mäklaren ”grattis, men inget är klar 

förens pappren är påskrivna” och det var hon medveten om, dock vart hon uppring senare 

på kvällen och mäklaren sa att det kommit ett nytt bud vilket det även visade sig senare att 

hon visste om att det var på gång. I detta fall hade det varit bättre att säga det från början. 
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Kunden upplevde detta som att mäklaren var girig och ville hålla kvar henne som en livlina 

utifall de andra skulle ångra sig, vilket hon tyckte att hon kunde skött på ett snyggare sätt. 

”Jag vill att min mäklare skall kunna vara ärlig mot mig även om det gäller dåliga nyheter.” 

4.8 Avslutets roll i en bostadsaffär 

”Avslutstekniker stjälper mer än de hjälper.” 

De flesta har alltid ett uppdragsavtal med sig ut på plats men nån enstaka hade aldrig det. 

Innan man går på avslut gäller det att leverera och lyssna in köpsignaler, alla är överens om 

att avslutstekniker kan uppfattas som pushiga om kunden och mäklaren inte är på samma 

våglängd. Oftast känner man när man är överens och i ett sådant fall kan man gå på avslut. 

Om man skött sin behovsanalys, vunnit kundens förtroende, svarat på kundens frågor och 

visat att just du som mäklare kan göra det bästa för kunden leder det ofta till att man får 

jobbet. En utav mäklarna brukar ha som rutin att fråga kunden varför han inte fick jobbet 

och att kunden då måste berätta varför.  

Avslut får inte vara något som man tvingar fram utan det ska ske avdramatiserat och smidigt. 

Saker som man kan göra för att avdramatisera avslutet är att boka in saker som ska hända i 

framtiden som fotografering och visning samt att försöka få med sig saker därifrån som till 

exempel planritningar, har man gjort detta är uppdragsavtalet bara en signatur på ett 

papper. Det är inte långsiktigt och förtroendet brister i användning utav tekniker. Hälften 

tycker att det var vanligare förut att man fick uppdraget påskrivet på plats men 

konkurrensen är hårdare nu och kunderna vill gärna fundera och träffa flera mäklare innan 

de bestämmer sig. I det läget är det viktigt att göra en tidsplan så att man vet om när man 

skall återkoppla och att du berättar när du kommer att höra av dig igen. En av mäklarna sa 

att han brukade fråga när de skulle träffa den sista mäklaren och när de skulle ha bestämt sig 

samt att han brukar ringa under tiden där emellan och göra sig påmind. 

”Varje besök ska sluta med JA – NEJ – eller NY TID.” 
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4.9 Att återbygga ett förlorat förtroende 

Mäklarna 

Majoriteten av mäklarna tycker att det är väldigt lätt att förlora ett förtroende och att det 

krävs i princip ingenting för att göra det. Det kan vara att man kanske glömmer att ringa 

efter visningen. Men kunden tappar främst förtroendet för dig som mäklare om du inte kan 

leva upp till kundens förväntningar, om du inte kan hålla det du lova eller ännu värre blir 

påkommen med att ljuga. I fall med köpare kan det hända att det hoppar av budgivningen 

om det tappar förtroendet för mäklaren. 

”Jag har lyckats vända det genom att engagera mig, lyssna och ge råd och då har det lett till 

att förtroendet blivit starkare än vad det varit från början.” 

De flesta anser att det är svårt att återbygga ett förtroende om man en gång tappat det och 

att om man backar ett steg måste man ta fem steg framåt för att vinna tillbaka det, eftersom 

det då finns ett visst agg som man måste bryta igenom. För att återbygga det gäller det att 

vara öppen och ärlig samt tydlig i sin kommunikation! Vissa tappar hellre affären än att ge 

falska förväntningar som mäklaren senare inte kan leva upp till. Sen måste man även be om 

ursäkt för vad man gjort och ta tag i det direkt. Det handlar om att ta reda på vad som gått 

snett och ta på sig ansvaret för det. Hälften av mäklarna berättade om när de lyckats 

återbygga ett tappat förtroende, att det till och med blivit starkare då än vad det var innan. 

Och att om man lyckas vända det är det verkligen riktig försäljning. 

”Man får ta ett halvt steg tillbaka och bli rent affärsmässig många gånger och inse att den 

här kunden ”vinner” jag inte men jag ska i alla fall inte förlora honom.” 

Angående om en affär går att genomföra trots att kunden har ett lågt förtroende för 

mäklaren svarar de flesta ändå att det går, och om är fallet kan kunden alltid välja en annan 

mäklare vilket ibland händer. Det är inget som är att föredra att jobba utan förtroende och 

det kan även leda till att mäklaren själv säger upp avtalat. De säger att det är tufft och oftast 

som att jobba i motvind och man känner sig lätt motarbetad för att kunden misstror en. 

Vissa affärer tar även längre tid eftersom kunden vill dubbelkolla allt du säger och 

ifrågasätter ditt handlande. Men ibland kan det finnas andra underliggande faktorer som 

inte rör just dig utan det kan vara att någon mäklare blivit svartmålad i media och då blir alla 
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ifrågasatta. Kunden kan även ha haft en annan bild utav hur affären skulle vara, men det kan 

även ha varit att mäklaren har misskött sig. En mäklare säger att man är ju bara människa 

och att alla personligheter inte passar med alla.  

Om förtroendet inte funnits där tror alla att man inte kommer att bli anlitad igen. Det är 

viktigt att man behåller förtroendet hela vägen för at det kommer leda till att man blir 

rekommenderad vidare. De säger även att det är roligare att genomföra en affär med 

förtroende för det är oftast de kunderna som blir riktigt nöjda. För då kan man på sätt vara 

starkare i sitt agerande och uppnå ett bättre resultat. 

Kunderna 

De kunder som vi intervjuat har inte varit med om att mäklarna har försökt att återbygga 

förtroendet när dem väl förlorat de i de fall som förekommit. Dock har de flesta av kunderna 

haft förtroende för mäklaren hela vägen under processen. 

”Förtroendet skörhet är beroende på hur lång tid relationen har pågått” 

Alla tycker att det är lätt att tappa förtroendet för en person och att det är en jobbig 

uppförsbacke att ta sig tillbaka. Saker som bidrar till att man förlorar ett förtroende kan vara 

att man inte infriar något som man lovat när man sålt in sig, men även små vita lögner där 

sanningen hade varit enklare att berätta. 

En utav kunderna berättar specifikt om sin affär att de var mycket nöjda med slutpriset men 

att under processens gång hade förtroendet försvunnit då mäklaren hade misskött sig med 

hanteringen av handpenningen och om dem skulle sälja igen skulle de inte anlita samma. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att väva samman valda teorier med insamlad empiri. Vi har gjort 

en kategorianalys (Gillham, 2005) av det insamlade intervjumaterialet för att sedan kunna 

föra en diskussion. Vi kommer även att försöka besvara de frågeställningar vi haft i studien.  

5.1 Hur skapas ett förtroende i en relation mellan en fastighetsmäklare och 

kund i en bostadsaffär? 

5.1.1 ”Det viktigaste är att vara engagerad och förtroendeingivande” 

Hälften av mäklarna ansåg att det som är viktigast när man vill skapa förtroende i en 

bostadsaffär var att vara förtroendeingivande för både säljare och köpare samt att alla 

mäklare tyckte att det var viktigt att vara engagerad. För att leva upp till detta är mäklarna 

pålitliga, kunniga, lyhörda, trygga, lugna och ödmjuka. De försöker att ställa mycket frågor 

och lyssna på kunden. De försöker även höra av sig när de sagt att de ska göra det, vara 

sakliga och ge direkta svar på direkta frågor. De anpassar sig efter personen de möter och 

bryr sig om denne. Det som kunderna efterfrågar stämmer överens med vad mäklarna vill 

förmedla. I teorin pratar vi om byggstenar för förtroende (Ingram et. al, 2008) och alla dessa 

saker som tagits upp går att hänföra till dessa. Det som kan tilläggas är att de tycker det är 

viktigt att mäklaren kan visa upp goda referenser, att denne visar att den verkligen vill sälja 

bostaden, att denne aktivt i sökandet av köpare, är väl förberedd inför visningar och möten, 

kommer i tid och klär sig på ett lämpligt sätt. Första intrycket är ofta avgörande enligt 

kunderna det är då de får en känsla för om mäklaren är trovärdig. I teorin pratar vi om att 

det finns fyra olika typer av relationer i en köpprocess och att förtroendebaserad försäljning 

är den djupaste nivån av försäljning (Green, 2006; Maister et.al.,2000). Vi kan konstatera att 

en bostadsaffär kräver att relationen är förtroendebaserad då både mäklare och kunder är 

överens om att den är väldigt kundfokuserad och kräver att man verkligen bryr sig om 

kunden(Ingram, 2008; Green, 2006) 

5.1.2 ”Jag tror på att hon bryr sig och därför litar jag på henne” 

Kunder och mäklare är eniga om att förtroende innebär att man kan lita på det någon säger 

och att det sedan genomförs. Det som kunderna vill är att mäklaren ska förstå vad som är 

viktigt för dem och verkligen bry sig om detta. De ska tänka på relationen och inte bara se till 

sin egen vinning. Detta är att vara kundfokuserad, kunden ska känna att mäklaren vill dens 
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bästa (Green, 2010). Mäklarna är också kundfokuserade genom att ställa mycket frågor och 

lyssna på vad som är viktigt för kunden och vad den har för förväntningar.  

5.1.3 ”Att jag kan leva upp till de förväntningar som jag skapat.” 

Det gäller att ge kunden en realistisk bild utav hur marknaden ser ut och inte lova för mycket 

som man sedan inte kan hålla, utan då är det bättre att överträffa de förväntningar som man 

har ingett från början vilket leder till att kunderna kommer att bli ännu mer nöjda och tycka 

att mäklaren har gjort ett toppenjobb. Att ha ett kortsiktigt perspektiv och sätta jättehöga 

förväntningar som man inte kommer kunna leva upp till bara för att få uppdraget påskrivet 

är något som gör att man inte kommer att bli långvarig i den relationen, för kortsiktiga och 

dåliga beslut slår alltid tillbaka på en, förr eller senare.  

5.1.4 ”Det finns inga ursäkter för att inte höra av sig” 

Samtliga kunder ville ha en tydlig plan över hur affären skulle gå till både planerings och 

tidsmässigt. De vill ha en bra kontakt med mäklaren och inte behöva jaga denne utan 

mäklaren skall hålla kunden uppdaterad både om det händer något eller inte. 

Att samarbeta på detta sätt, att våga involvera kunden i affären samt sätta upp 

gemensamma strategier och mål kommer leda till affären blir med effektiv och 

missförstånden kommer att minska.(Green, 2006)  

5.1.5 ”När man väl har fått ett förtroende så bör man förvalta det väl” 

Har kunden fått ett högt förtroende för mäklaren bör denne förvalta det väl. Att tänka 

långsiktigt var något som mäklarna själva erkände att de var dåliga på, mycket på grund utav 

tidsbrist. Det gäller att vårda relationen även efter affärens slut. Ibland kan det räcka med 

ett telefonsamtal för att kunden ska känna att mäklaren bryr sig. 

5.1.6 ”Det är ju vår affär inte min” 

En affär skall vara lönsam för alla inblandade parter, det ska vara en vinn-vinn relation där 

båda ska vara nöjda, inte bara mäklaren om han fått en bra provision och inte heller bara 

kunden för att han fått bra betalt samt lyckats få en låg provision från mäklaren. I en vinn-

vinn relation förtjänar man rätten att tjäna de pengar som man gör sig förtjänt utav som 

mäklare. 
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Detta görs enklast genom att vara öppen och ärlig. De flesta kunder upplever att de inte fått 

stor insyn i affären och ungefär hälften av mäklarna berättar att de inte jobbar på ett sådant 

öppet sätt utan informerar kunderna endast med de som det anser vara nödvändigt. Det 

som vi anser kan vara nackdelen med det här är att kunderna inte får någon förståelse för 

hur mycket tid och pengar som mäklarna faktiskt lägger ner på dem samt att det inte finns 

någon nackdel med att vara öppen enligt oss. Dina motiv och din trovärdighet blir 

tydligare(Green, 2006). 

5.1.7 ”Egenintresset försämrar en stressad person” 

Att fatta kortsiktiga beslut kan leda till att du blir av med en affär eller att du inte får några 

följdaffärer. Till exempel om mäklaren sätter för höga förväntningar som inte går att leva 

upp till, bara för att få uppdraget. Eftersom mäklaryrket är provisionsbaserat gäller det för 

mäklaren att sälja för att försäkra sig om att ha en lön i slutet av månaden. Därför kan det 

lätt hända att mäklaren känner sig desperat vilket gör att man blir stressad och fattar 

kortsiktiga beslut om det inte går bra. Dock upplevde de flesta mäklarna inte detta i och med 

att de jobbat ganska länge och var trygga i sin roll. Mäklarna ansåg därför att det blivit 

lättare med tiden att bygga upp ett förtroende. 

 

Kunderna är medvetna om vad de gav sig in på och såg inte detta som något problem, länge 

som mäklaren hade ett synsätt om att båda skulle tjäna på affären. En av kunderna hade 

varit med om att mäklaren bara hade sett till sin egen vinning vilket också hade resulterat i 

ett tappat förtroende. Detta samspel visas i förtroendeekvationen som beskriver att 

förtroendet ofta är som bortblåst om du visar för mycket egenintresse i en affär(Green, 

2006). 

5.1.8 ”Mest fascinerad blir jag av att personligheten verkar spela liten roll utan det är vad 

man gör som avgör” 

De flesta mäklare säger att personligheten spelar stor roll och att man skall klicka med 

kunden. Även kunderna får en bättre känsla om de kommer bra överens med mäklaren och 

att de känner att de har personkemi. 

Fem utav mäklarna nämnde att de var viktigt att kunna vara en kameleont i sitt arbete som 

mäklare för att kunna passa in i alla kretsar, att man inte tappar någon affär bara för att 
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personligheterna inte passar ihop. Dock verkar det man faktiskt gör vara viktigare än 

personligheten om man ser till det som kunderna har sagt, vilket också den mäklare med 

längst erfarenhet tryckte på när vi frågade om personlighet.  

Det som majoriteten av mäklare anser viktigast för att kunna bygga ett förtroende var att 

göra en bra behovsanalys för att få reda på vad kunden värdesätter och att verkligen lyssna 

på kunden. Man måste vara säker på sig själv för att kunna visa sig trovärdig inför andra. 

Detta är avgörande för att skapa förtroende(Covey, 2006). 

Något annat som också framkom under intervjuerna var att mäklarna inte skulle vara 

stressade utan visa att de hade tid för kunden som de var hos. De flesta kunder tyckte att 

det var jätteviktigt att de kände att mäklarna brydde sig och var engagerade samt hade tid 

för just dem. Mäklarna måste kunna leva upp till kundens förväntningar och även kunna 

överträffa dem, samt hålla det som lovas.  

Det är viktigt att ta kunden på allvar och vara ödmjuk. Kunder med dålig kunskap inom 

området vill inte känna sig nedvärderade utav mäklaren.  

5.1.9 ”Nyckeln till framgång är att kunna läsa av människor” 

För att kunna anpassa sig till den kund som man möter gäller det att man är bra på att läsa 

av människor att man vet hur man ska bete sig för att just dessa två parters personligheter 

skall komma överens. Ett synsätt om att man borde nöja sig med de som gillar ens 

personlighet och bara satsa på dessa anser vi leda till att man kan gå miste om ofantligt 

många affärer. Detta synsätt användes av en del mäklare men de flesta tyckte att det var 

viktigt att anpassa sig och försökte göra det så långt som möjligt. 

Det som mäklaren kan göra som kommer underlätta kontakten när man möter kunder är att 

anpassa sin kommunikation. Om kunderna känner att de blir förstådda kommer de 

förmodligen känna att en slags personkemi uppstår, vilket de flesta kunder efterfrågar. 

Många mäklare pratade om att det finns olika slags personlighetstyper som delas in i färger. 

Det underlättar om man vet vilken man själv tillhör och vem personen man möter är. Detta 

anser vi kan hjälpa till en viss grad men vi ser de inte som något knep att ”klicka” med en 

person. I grund och botten tror vi att det handlar om att kunna sätta sig in i en annan 

människas situation och förstå denne samt känna empati. Detta grundar vi på det kunderna 
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sagt om att de tycker det är viktigt att man lyssnar på vad de säger och verkligen hör och tar 

det till sig för att förstå vad som är viktigt. 

 

Genom att kunna ”läsa av” andra människors beteenden och snabbt förstå vem man har 

framför sig kan man snabbare hamna på samma ”våglängd”. Därför har vi diskuterat kring 

dessa personlighetstyper och valt att redogöra vilka dessa är samt hur man bygger 

förtroende hos dem. Detta visar också att förtroende är något som skapas på olika sätt hos 

olika människor vilket vi tar upp i teoridelen. 

 

Carl Jung (1920) utvecklade en beteendemodell som utgår ifrån fyra olika karaktärer, Dessa 

fyra är den kännande, den intuitiva, den tänkande och den förnimmande. Dessa återkommer 

med olika namn och färger i nästan alla beteendeprofiler. Det bästa för att underlätta 

kommunikation med andra är att först ta reda på vilken av dessa man själv tillhör. När man 

vet sin egen profil och personens som man kommunicerar med är det lättare att anpassa 

den. Om man delar in profilerna i olika färger finner vi blå, röd, grön och gul. De flesta 

människor är en kombination av två profiler.(Tivemark, 2007) 

 

En blå person är analytisk, tänker logiskt, reserverad, noggrann, ordningssam, strukturerad, 

korrekt, tar långsamma beslut, jämför fakta, perfektionist och kunnig på sitt område. 

Det som är viktigt för att skapa förtroende är att vara förberedd dig när du ska träffa denne 

för i och med att de känner förtroende för tydliga, strukturerade och sakliga personer som 

har en detaljerad plan.(Tivemark, 2007) 

 

En röd person är drivande och jobbar hårt mot sina mål. Har ett bestämt och tydligt 

kroppsspråk. Är intresserad av resultat och vinster, fattar snabba beslut baserade på vinster, 

resultat och effektiva lösningar. Det som är viktigt för att skapa förtroende hos denne är att 

komma snabbt till poängen, visa hur de kan förenkla, underlätta och effektivisera något som 

innebär att de sparar tid eller pengar. Låt denne ha kontrollen över samtalet och var rak och 

ärlig.(Tivemark, 2007) 
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En grön person är snäll, social och empatisk. De tar hänsyn till andra och relationer är 

viktigare än resultat. Som person är de neutrala och fattar beslut långsamt i mån om att 

ingen annan ska skadas av det. För att bygga förtroende med denne bör man bygga en 

relation mellan denne och sig själv. Fokusera först på att lyssna på deras berättelser istället 

för på målet med mötet. Det är viktigt att försöka hitta en social minsta gemensamma 

nämnare och att anpassa ditt tempo efter dennes.(Tivemark, 2007) 

 

En gul person är kreativ och impulsiv. De vill synas, höras och vara i centrum. Tempot är 

högt. De är sociala, har bestämda åsikter, humoristiska och kan ha en del humörsvängningar. 

De strävar efter att vara unika och fattar beslut utifrån de fördelar som kan framhäva 

personlighet och status. För att skapa förtroende här är det viktigt att visa uppskattning i det 

de säger och gör och att använda humor, glädje, smärta eller sympati för att förstärka 

argumenten. Visa intresse i det de pratar om och följ deras röstläge men överrösta eller 

övergläns aldrig. (Tivemark, 2007) 

 

Mäklaren måste alltså kunna avgöra vad förtroende har för betydelse för kunden för att 

sedan förtjäna det. Detta är något som verkar spela störst roll i början av processen då 

kunderna säger att de vill känna personkemi med den mäklare de väljer, under affärens gång 

väger vad mäklaren faktiskt gör tyngre än personligheten. Att vara personlig är bra till en viss 

gräns men det är ändå kunden som skall vara i fokus hela tiden vilket krävs för att det ska 

vara förtroendebaserad försäljning(Green, 2006).  

 

Enligt de teorier som vi tagit upp i teoriavsnittet har personligheten mindre betydelse vid 

förtroendebyggandet än vad våra intervjuade mäklare och kunder framställer det som. Enligt 

dessa teorier är det viktigare att man har karaktär vilket handlar om din integritet och din 

avsikt. Och en stor del här är att vad du säger skall stämma överens med vad du gör som 

visar på att du är pålitlig.(Covey, 2006) Att visa känslor och empati spelar också stor roll 

vilket har att göra med att kunden då känner att du förstår och bryr dig vilket stämmer väl 

överens med paradoxen inom förtroendebaserad försäljning som säger att; om du sätter 

kundens intresse framför dina egna - om du verkligen bryr dig - så kommer du får mer än 

bara din beskärda del utav försäljningen(Green, 2006). 
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5.1.10 ”De kan ha förtroende för dig som person men inte som yrkeskvinna” 

I vårt avsnitt om karaktär och kompetens tog vi upp att båda delar krävs för att man skall 

vara förtroendeingivande. Och det kom även fram under våra intervjuer att det var någon 

som inte riktigt litade fullt ut på att de kvinnliga mäklarna kunde allt gällande byggteknik, 

dock litade de på henne fullt ut som person. Alla kunder tycker att kompetens är viktigt, men 

saknar man den på vissa områden går det att väga upp det genom att vara driven och 

engagerad. 

5.1.11 ”Luddiga svar som innehåller ”jag tror”, ”kanske” och ”typ” går bort.” 

Att inte kunna svara med ett direkt svar på en direkt fråga, utan pratar om allt annat runt 

frågan utan att egentligen besvara den är inte ett bra sätt för att skapa förtroende. Då är det 

bättre att man ber kunden att få återkomma i efterhand och svarar på frågan då, bättre och 

ett ärligt svar. Är det dock en enklare fråga bör man som mäklare kunna svara på den och 

kan man inte det kan det leda till att kunden tappar förtroendet. 

I teorin under avsnittet ”3.7 Att skapa ett förtroende” skriver vi om hur mäklaren kan skapa 

ett förtroende genom det som denne gör och säger. Att vara konsekvent och tydlig stärker 

det du säger och genom att leverera det du skall göra. Det är viktigt att du kan svara på 

direkta frågor och om du inte kan svaret på frågan, säg att du inte vet och återkom sedan i 

efterhand med ett utförlig och ärligt svar.(Holmgren & Åge, 2010) Att vara uppriktig är något 

som är återkommande under många delar av vår teori del, ofta krävs det bara en 

vilseledning för att förlora all trovärdighet(Ingram et. al., 2008). 

5.1.12 ”Avslutstekniker stjälper mer än de hjälper.” 

Ingen av mäklarna använder någon såkallad avslutsteknik. Och om man skulle göra det 

tycker dem att det inte är förtroendeingivande att försöka ”pusha” kunden in i affären. Det 

är kunden som skall fatta beslutet på egen hand och ingenting som mäklaren skall göra åt 

dem. Det är bättre att känna av när man är överens och avdramatisera det hela. För 

kunderna är det ett sådant stort beslut, så de vill inte känna att det hoppar på något som 

inte är genomtänkt, ofta vill de fundera och träffa fler mäklare. 

Mäklarna säger själva att avslutstekniker är något som kanske funkar kortsiktigt men är inte 

att föredra om man vill vara långvarig i branschen. Detta är även vad som förespråkas i vår 

teoridel, att jobba på ett kortsiktigt sätt kan göra att kunden får misstankar om säljarens 
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motiv. Det handlar om att hjälpa kunden att bli redo och inte att avsluta affären för egen 

vinning.(Green, 2006) 

”Varje möte skall sluta med JA – NEJ- eller NY TID.” Säger en av mäklarna som berättar att 

om man går ifrån ett kundmöte utan påskrivet uppdrag och kunderna säger att de vill 

fundera, ska man kolla av tidsplan med dem så man vet när man skall återkomma.  

5.2 Vilka fördelar finns det med att ha ett förtroende i en bostadsaffär? 

5.2.1 ”Förtroendet kan vara nyckeln till om affären blir av eller ej” 

Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att förtroende är jätteviktigt i en bostadsaffär 

och för vissa till och med ett krav för att affären skall kunna genomföras! Det är viktigt för 

alla inblandade parter. Kunden som anlitar mäklaren skall självklart kunna lita på denne men 

det är minst lika viktigt att de potentiella köparna kan lita på mäklaren så att de känner sig 

trygga att gå vidare med affären.  Mäklaren ska också kunna lita på att kunden informerar 

honom med all relevant fakta kring bostaden. För mäklaren är det viktigt att se till allas 

intressen alla ska vara nöjda. Detta kan göra det svårt eftersom intressen kan krocka med 

varandra(Brinkmann, 2009). 

Det som främst kännetecknar ett förtroende är att mäklaren får uppdraget. Sex av mäklarna 

var överens om att förtroende är något som uppstår redan vid första kundmötet. Gör det 

inte det är det svårt att få uppdraget. Detta bekräftar även kunderna som tycker att det 

första intrycket är avgörande. De som fått mäklaren rekommenderad till sig eller använt sig 

av denne tidigare går oftast in i affären med ett högt förtroende redan från början. 

En stor fördel är att säljprocessen kan gå snabbare om det finns förtroende. Detta i och med 

att man inte blir ifrågasatt som mäklare utan kunden litar på att man gör sitt jobb på bästa 

sätt.   

5.2.2 ”Förtroende är A&O, utan det finns ingen affär.” 

Finns det inte förtroende i en affär är alla mäklare överens om att affären inte kommer att 

generera några rekommendationer eller följdaffärer. Finns det ett förtroende kommer det 

att skapa fler kunder i form av både köpare och säljare. Alla kunder som upplevde 

förtroende för sin mäklare var villig att rekommendera denne till någon i sin omgivning vilket 

de flesta redan hade gjort, de skulle också anlita samma mäklare igen vid behov, trots ett 
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högre arvode. De som inte kände något förtroende skulle varken rekommendera eller anlita 

samma mäklare igen.  

En sak som har framkommit är att en kund kan vara nöjd efter affärens slut på grund av att 

de fått ut ett bra pris för bostaden. Detta behöver inte betyda att de har haft förtroende för 

mäklaren. Därför är det inte tillräckligt att kunden är nöjd, för att få rekommendationer och 

följdaffärer krävs förtroende. Detta kan vara en förklaring till att undersökningen som vi tar 

upp i bakgrunden säger att de flesta kunder är nöjda med sin affär men att förtroendet ändå 

är lågt för fastighetsmäklare. 

När kunden har förtroende för mäklaren vågar denna återkomma i efterhand efter affärens 

slut med frågor och problem som kan uppstå vilket leder till att relationen också hålls vid liv. 

5.2.3 ”Man kan göra allting rätt men ändå tolkas fel” 

En av mäklarna upplevde att i en affär där förtroendet inte fanns, gjorde han allt rätt, var 

noggrann och tydlig men vart ändå misstolkad och ifrågasatt. Vilket stämmer väl överens 

med vår definition av ordet förtroende, där motsatsen till förtroende är misstro(Covey, 

2006). 

Därför är det att föredra, att ha förtroende, för att slippa misstolkas och ifrågasättas. 

Misstankar kan skapas hos kunderna när de upplever att mäklaren är oengagerad, inte gör 

det som sagts, inte har förstått vad som är viktigt, har felaktiga förväntningar och när 

mäklaren inte är ärlig. Dessa beteenden härrör till din karaktär(Covey, 2006). Att mäklarna 

har kompetens var också viktigt men kunderna kunde ha överseende med detta, om man 

ändå gjorde ett bra jobb och var påläst. 

5.2.4 ”Att lita på varandra är en förutsättning, det är ett risktagande som man måste 

göra.” 

Att vara öppen med vad man gör kan verka skrämmande för många, men det har bara sina 

fördelar i längden att arbeta på ett transparent sätt vilket kommer öka mäklarens goda rykte 

och det kommer definitivt inte finns några misstankar bakom mäklarens arbetssätt om 

denne är helt öppen med priser och vad han gör. 

5.2.5 ”Jag kan fråga om råd och litar på de råd som mäklaren ger.” 

När kunden har ett högt förtroende för mäklaren litar den på att mäklaren gör det som är 

bäst för kunden och lyssnar på det mäklaren säger och vad för råd som denna ger. Och det 
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sker under omständigheter som inte ifrågasätts vilket gör att processen innan objektet 

kommer ut på marknaden går fortare. 

Mäklare upplever att kunder har förtroende för en när kunderna frågar om råd och hjälp om 

hur dem ska göra i vissa situationer. Det kan också vara att kunden blir personlig och delger 

privat information. 

5.2.6 ”Skulle du rekommendera henne vidare? – Det har jag redan gjort! ” 

Vi kan utifrån våra svar dra slutsatser som att om förtroendet har funnits i affären och 

kunden är nöjd kommer det att leda till att mäklaren får många följdaffärer, enkelt sagt en 

nöjd kund genererar flera nöjda kunder.  

Det finns alltså bara fördelar med att ha förtroende då mäklaren får ett större kundregister, 

möjlighet att göra fler lyckade affärer och kan inom sinom tid lägga mindre tid på att leta nya 

kunder och fokusera på att göra affärer med återkommande kunder och sådana som kommit 

genom rekommendationer. 

5.2.7 ”Jag har lyckats vända det genom att engagera mig, lyssna och ge råd och då har det 

lett till att förtroendet blivit starkare än vad det varit från början.” 

Någonstans under affärens gång kan det hända att något inträffar som gör att kunden tappar 

förtroendet för mäklaren, det är lätt hänt och kan bero på saker som att mäklaren inte är i 

tid, inte håller det som lovas eller ljuger om något. Vissa vet inte ens om att kunden tappat 

förtroendet, därför kan det vara bra att göra en uppföljning av kunden efter affärens slut för 

att se till att kunden är nöjd och om denne inte är det har du en chans att ställa det till rätta. 

Därför är uppföljningen en viktig del i säljprocessen men också den del som mäklarna själva 

ansåg sig mindre bra på.  

De mäklarna har sagt att man kan göra om kunden tappat förtroende för en är att ta på sig 

felet, be om ursäkt och sedan försöka göra allt i sin makt för att vinna tillbaka förtroendet 

igen. Och i de fall som mäklarna har lyckats med detta har banden mellan mäklaren och 

kunden blivit starkare än vad det var innan. Att det inte går att återbygga ett förtroende är 

alltså även här en myt(Covey, 2006). De flesta tar sig trots detta aldrig tid att återställa det. 

Det är inte alla gånger som man får chansen att göra det och det kan vara svårt. Mäklarna 

säger att det oftast går att genomföra en affär utan förtroende men att det är att jobba i 

motvind och att det ibland kan vara bättre att gå skilda vägar för båda parter.  
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5.2.8 ”Förtroendet skörhet är beroende på hur lång tid relationen har pågått” 

En kund berättar att en relation som pågått under en längre tid och som haft ett högt 

förtroende är mer tålig mot misstag till skillnad från en ny relation där ett enda misstag kan 

leda till att man förlorar det och kanske inte ens får en chans att återuppbygga det. En 

relation tar tid att utveckla och när man väl har gjort det är den mer tålig mot misstag 

(Green, 2006). Detta kan även liknas vid att man har lättare att förlåta en familjemedlem 

som man stått nära under en längre tid än ett företag som man inte haft någon längre 

relation med och som har brutit ditt förtroende(Covey, 2006) 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattande slutsats om vad vi kommit fram till i vår 

studie. Vi återkopplar detta sedan till vår problemformulering och vårt syfte. 

6.1 Hur skapas ett förtroende i en relation mellan fastighetsmäklare och 

kund i en bostadsaffär? 

Vi har valt att bryta ner vår huvudfråga i tre delfrågor och som besvaras löpande här nedan. 

Genom att svara på dessa besvaras även vårt syfte som är att komma fram till vad som är 

viktigt för att skapa ett förtroende i säljprocessen mellan fastighetsmäklare och kund i en 

bostadsaffär. 

6.2 Vad gör en fastighetsmäklare för att etablera förtroende i sina 

kundrelationer? 

Bland de saker som vi har kommit fram till i vår analys som är viktiga för att etablera ett 

förtroende, har vi valt att sammanfatta det viktigast med dessa nyckelord: 

 Engagerad 

 Lyhörd  

 Trygg i sin roll som mäklare 

 Ställer mycket frågor 

 Hör av sig när de säger att de ska och gör det som de lovat att de ska 

 Anpassar sig efter personen som de möter  

 Bryr sig 

 Hålla kunden uppdaterad 

 Öppen och ärlig 

 Kompetent och påläst 

6.3 Vad är det som gör att en kund känner förtroende för en 

fastighetsmäklare? 

Bland de saker som vi har kommit fram till i vår analys som är viktiga för att kunden skall 

känna ett förtroende för mäklaren, har vi valt att sammanfatta det viktigast med dessa 

nyckelord: 
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 Ett bra första intryck 

 Engagemang från mäklaren 

 Viktigt med goda referenser och kontaktnät 

 Lita på att mäklaren håller det han lovat 

 Förstå vad som är viktigt för kunden 

 Att mäklaren bryr sig och inte bara ser till sin egen vinning 

 Mäklaren hör av sig både när det hänt något och när det inte hänt något 

 Att det ska ”klicka” med mäklaren och att en personkemi skall uppstå 

 Kompetent och påläst 

 Trevlig och ödmjuk 

6.4 Vilka fördelar finns det med att ha ett förtroende i en bostadsaffär? 
 

Vi har kommit fram till en förnyad säljprocess utifrån ett förtroendebaserat perspektiv i en 

bostadsaffär med den traditionella säljprocessen som utgångspunkt. 

 

Figur 1: Säljprocessens sju steg.(Moncrief & Marshall, 2004; Kotler et. al., 2008) 

 

Här ovan ser ni den traditionella säljprocessen med dess sju steg. Vi har kommit fram till en 

ny säljprocess som innefattar fem steg från den gamla vilka är: förberedelse, 

tillvägagångssätt, presentation, avslut och uppföljning. Och denna modell ser ni här nedan: 

UppföljningAvslutInvändningarPresentationTillvägagångssättFörberedelseProspektering
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Figur 5: Säljprocessen med förtroende (Egen figur) 

 

 I stället för att processen tar slut efter de sju traditionella säljprocesstegen har vi kommit 

fram till att om förtroende finns i säljprocessen i en bostadsaffär forsätter processen. 

Detta kan liknas vid en kundlivcykel där mäklaren vårdar sina relationer med kunder och 

tänker långsiktigt(Grönroos, 1998). Därför har vi valt att göra denna modell som en 

cirkel. Genom att jobba med att skapa förtroende hos sina befintliga kunder och göra 

dem nöjda kommer en rad följdaffärer skapas och mäklaren kan lägga mindre tid på 

”prospektering” därför har vi valt att ta bort detta steg i säljprocessen. Eftersom tiden 

som mäklaren lägger ner på prospektering är obetald blir processen mer lönsam. Arbetet 

går också lättare eftersom de kunder som fått mäklaren rekommenderad till sig går in i 

affären med ett högt förtroende, vilket gör att ”invändningarna” kommer minska i och 

med att kunden kommer att lita på mäklaren. Därför har vi även valt att ta bort detta 

steg i processen. Även detta är positivt eftersom allmänhetens förtroende för 

fastighetsmäklare är lågt. Att ha förtroende i sina relationer och arbeta med ett 

långsiktigt perspektiv kommer att vara lönsamt för både mäklaren och kunden. Genom 

att ta bort dessa två stora steg når mäklaren ett effektivare arbetssätt. 

Förberedelse

Tillvägagångssätt

PresentationAvslut

Uppföljning
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 Vi har även kommit fram till genom våra intervjuer att alla som haft förtroende för sin 

mäklare är villiga att rekommendera denna vidare och vissa har redan gjort det. Medan 

de affärer som inte haft förtroende har lett till att mäklaren inte blivit 

vidarekommenderad. Detta är ett sätt att tänka långsiktigt då kunden i sig kanske inte är 

återkommande förens flera år fram i tiden, alltså är det viktigt att få affären att leva 

vidare genom rekommendationer och följdaffärer. 

 Vi har utifrån våra intervjuer även en teori om att affären går fortare och blir effektivare 

om det finns ett förtroende vilket resulterar i att man kan lägga ner mindre arbetstimmar 

vilket minskar kostnaderna och ökar intäkterna då dessa arbetstimmar kan användas till 

annat. Detta baserar vi på att alla mäklare håller med om att affären går fortare om de 

inte blir ifrågasatta eller några andra frågetecken uppstår. Kunderna bekräftar detta 

genom att de säger att om de litar på personen litar de också på att den gör sitt bästa. 

Skulle fallet vara att kunden inte litar på mäklaren och väljer att gå vidare med någon 

annan har mäklaren ändå lagt ner mycket kostnader och tid på denna kund som han inte 

kommer få betalt för. 

 

Förtroende             =    Effektivitet           Intäkter           Arbetstimmar            Kostnader  

Figur 6: Fördelar med förtroende i en säljprocess (Egen figur) 

 Finns förtroende vid första kundmötet ökar sannolikheten att du får uppdraget. 

 Potentiella köpare som har förtroende för mäklaren känner sig trygga att gå vidare i 

en budgivning. 

 Förtroende genererar följdaffärer, rekommendationer och återkommande kunder. 

 Förtroendet blir bättre då kunden vågar komma med frågor om det uppstår 

oklarheter både under och efter affären. Detta ger mäklaren en chans att hålla 

relationen vid liv. En relation som varat under en längre tid är tåligare mot misstag. 

 Det reducerar risken att bli ifrågasatt som mäklare och kunden kommer inte att ha 

misstankar eller misstolka det som sägs och görs. 

 Ett förlorat förtroende som återuppbyggs kan många gånger bli starkare än vad det 

var från början. 



 
55 

 

6.5 Sammanfattande slutsats 

För att kortfattat sammanställa vad det är som skapar förtroende i relationen mellan en 

fastighetsmäklare och kund i en bostadsaffär, har vi ställt upp en tabell nedan för att visa på 

de likheter som vi kommit fram till i vad mäklaren gör för att skapa förtroende och vad som 

gör att kunden känner förtroende för mäklaren. 

 

Figur 7: Vad det är som skapar förtroende i relationen mellan fastighetsmäklare och kund (Egen figur) 

I tabellen kan vi se de likheter som framkommit under studiens gång. Det som mäklarna med 

gjorde för att etablera ett förtroende hos kunderna var att de var ”trygg i sin roll som 

mäklare”, det krävs enligt mäklarna för att ge ett säkert intryck av att man vet vad man 

håller på med, vilket kommer leda till att kunden kommer att känna sig trygg med dig som 

mäklare. Sedan ansåg mäklarna att man behövde ”ställa många frågor” för att ta reda på vad 

som var viktigt för kunden samt visa att det är dem som ska vara i fokus och deras önskemål. 

Detta kan kopplas ihop med att mäklaren är ”lyhörd” för att etablera ett förtroende. Till sist 

6.2 Vad gör en 
fastighetsmäklare för 
att etablera förtroende i 
sina kundrelationer?  

6.3 Vad är det som gör att 
kund känner förtroende 
för en fastighetsmäklare? 

Likheter i vad som etablerar och vad 
som gör att kunden känner förtroende 
för sin mäklare 

Engagerad Engagemang från mäklaren Mäklarna visar engagemang för att skapa 
förtroende hos kunden och detta gör att 
kunden känner ett förtroende för mäklaren 

Lyhörd  Förstå vad som är viktigt för 
kunden 

För att skapa ett förtroende hos kunden så är 
mäklaren lyhörd för vad som är viktigt för 
just den här kunden och detta gör att 
kunden känner förtroende för mäklaren 

Hör av sig när de säger att 
de ska och gör det som de 
lovat att de ska 

Lita på att mäklaren håller det 
han lovat 

Att mäklaren gör det som denne säger att 
den ska, genom att bevisa det i handling, gör 
att kunden känner förtroende för mäklaren 

Anpassar sig efter 
personen som de möter  

Att det ska ”klicka” med 
mäklaren och att en 
personkemi skall uppstå 

Mäklaren anpassar sig efter kunden som 
denne möter och det stämmer överens med 
att kunden vill att det ska ”klicka” med 
mäklaren vilket skapar ett förtroende 

Bryr sig Att mäklaren bryr sig och inte 
bara ser till sin egen vinning 

Mäklaren bryr sig genuint om kunden och 
visar att denne inte bara ser till sin egen 
vinning skapar förtroende hos kunden 

Hålla kunden uppdaterad Mäklaren hör av sig både när 
det hänt något och när det 
inte hänt något 

När mäklaren håller kunden uppdaterad, 
vare sig det hänt något eller inte så känner 
kunden förtroende för mäklaren 

Kompetent och påläst Kompetent och påläst 
 

Om mäklaren visar att denne är kompetent i 
sitt yrke och påläst om kundens bostad, 
känner kunden förtroende för mäklaren 
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krävs det att mäklaren är öppen och ärlig med allt enligt dem själva, dock var inte det något 

som alla kunder uttryckte men det anser vi har att göra med att kunderna ser det som en 

självklarhet. 

Ytterligare saker som gjorde att kunderna kände förtroende för sin mäklare var att det fick 

en bra start från början genom ”ett bra första intryck”. Det var även viktigt att mäklaren 

hade ”goda referenser och kontaktnät” ansåg kunderna, dels för att då visste de att 

mäklaren gjort bra ifrån sig tidigare så denne blivit rekommenderad samt att mäklaren hade 

ett bra kontaktnät för att kunna hitta en lämplig köpare till objektet. Kunderna ville slutligen 

att deras mäklare skulle vara ”trevlig och ödmjuk”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 

 

7. Avslutning 

I det sista och avslutande kapitel kommer vi kort diskutera vad vår studie har bidragit med, 

förslag på fortsatt forskning och slutligen ger vi våra avslutande reflektioner på arbetet. 

7.1 Vad denna studie har bidragit med 

Vi anser att denna studie har bidragit med en ökad förståelse för vad som är viktigt för att 

ska förtroende i en bostadsaffär. Vi har även redogjort för vad fastighetsmäklare gör för att 

skapa förtroende samt hur kunderna upplever detta. Förhoppningsvis har vi genom detta på 

ett bra sätt visat vilka fördelar som finns med att ha förtroende i säljprocessen mellan 

fastighetsmäklare och kund. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det som skulle kunna vara en intressant och rolig påbyggnad på vår uppsats är att testa vissa 

teser i praktiken och därmed se vilka faktorer och egenskaper det är som påverkar 

förtroendet och dess roll i en bostadsaffär, dock förutsätter detta att man arbetar eller har 

sin praktik. Om inte denna möjlighet finns skulle såkallad ”mystery shopping” vara ett 

alternativ, det vill säga att följa med en fastighetsmäklare och observera hur den jobbar 

gentemot kund. Det som man också skulle kunna göra för att se tydligare paralleller är att 

intervjua fastighetsmäklare och deras kunder, för att se om bilden som mäklaren vill 

förmedla stämmer överens med vad kunden upplevt. 

7.3 Avslutande reflektioner 

Vi har genom studiens genomförande kommit fram till att om man vill vara långvarig i 

branschen behöver man agera i stil med en förtroendeingivande rådgivare och inte som 

någon påstridig säljare.  

Om du i ditt arbete som fastighetsmäklare förstår vikten av att ha förtroende och lär dig att 

utveckla och använda det som en bestående komponent i alla dina affärer, kommer det att 

sannerligen stärka kvalitén och din framgång i det du gör! 
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Katarina Hansson, 6 år i branschen, Svensk Fastighetsförmedling  9/5-11 

Mats Lövgren, 21 år i branschen, Universitetsadjunkt på högskolan i Gävle och har tidigare 

arbetat på Svensk Fastighetsförmedling, 18/5-11 

Anonym, 4,5 år i branschen, Skandiamäklarna, 17/5-11 

Kunder 

Kvinna, 74 år, 8/5-11 

Kvinna, 67, 10/5-11 

Kvinna, 43 år, 24/5-11 

Kvinna, 22 år, 27/5-11 

http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=133
http://www.entrepreneur.com/sales/salescolumnistcharlesgreen/article204118.html
http://trustedadvisor.com/articles/why-closing-is-hazardous-to-your-sales-health
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Kvinna, 73 år, 29/5-11 

Man, 44 år, 23/5-11 

Man, 28 år, 28/5-11 

Man, 63år, 29/5-11 
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Bilaga: Intervjufrågor 

Fastighetsmäklare 

Hur länge har du jobbat som fastighetsmäklare? 

Jobbar du med både villor och bostadsrätter? 

Vilken bild vill du att kunden ska ha av dig? 

- Vad gör du för att leva upp till den? 

Vad är förtroende för dig? 

Berätta om förtroendets roll i dina affärer? 

- Hur viktigt är det? 

Vad anser du viktigt för att etablera ett förtroende? 

Hur gör du för att kunden ska känna förtroende för dig? 

Vad kännetecknar och hur vet du om kunden litar på dig? 

Kan du känna av om kunden har ett lågt förtroende för dig?  

- Hur utmärker det sig? 

Tycker/känner du att det är svårt att bygga upp ett förtroende? 

- Har det blivit lättare/svårare med tiden? 

Vilka beteenden/egenskaper tycker du inte är förtroendeingivande? 

Är det lätt att förlora ett förtroende? 

- Har du varit med om det? vad hände? 

- Vad gjorde du för att återuppbygga förtroendet? Lyckades du med det? 

När i säljprocessen kan du känna att du har kundens förtroende? 

- Är det redan under första kundmötet eller kommer det senare? 

- Om kunden har förtroende för dig går affären fortare?  

Vid första kundmötet, hur stor vikt lägger du på kunden och dennes behov respektive 

presentation av dig och ditt företag? 

Hur ofta träffar du kunden/har kontakt under affärens gång? 
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Har kunden stor insyn i ditt arbete? 

Är du personlig med dina kunder? 

Tycker du att det är viktigt att kunna läsa av folk? 

Hur ser din avslutsprocess ut? 

- Tekniker? 

- Om du går ifrån första kundmötet utan uppdragsavtalet påskrivet anser du att det är 

bättre/sämre för förtroendet? 

Känner du att du behärskar all områden i en bostadsaffär?  

- Anser du att man behöver det? 

- Tror du att kunderna tappar förtroende för dig om du inte kan svara på en fråga 

direkt? 

Går en affär att genomföra trots att kunden har ett lågt förtroende för dig? 

- Kan man förlora en påbörjad affär på grund av detta? 

- Tar affären längre tid om detta är fallet? 

Har du reflekterat över kollegors sätt att bygga förtroende? 

Förtroende och försäljning, går det ihop? 

- Om du visar ett starkt intresse för att få ett uppdrag påskrivet, anser du då att 

kunden inte litar på dig i vissa situationer i och med att du verkar mer intresserad av 

din egen lön än kundens önskemål? 

Hur jobbar du/ni med att skapa långsiktiga kundrelationer? 

- Hur följer ni upp kunder? 
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Kunder 

Var mäklaren man eller kvinna? 

Hur lång erfarenhet inom yrket tror ni ungefär att han/hon hade? 

Hur kom ni i kontakt med er mäklare? 

Vilka var de viktigaste egenskaperna du tittade på i ditt val av mäklare? 

Generellt sett, vad gjorde mäklaren som var bra? 

Vad gjorde denne som var mindre bra? 

Vad är förtroende för dig? 

Hur viktigt är det att du känner förtroende för din mäklare? 

Vad anser du är viktigt för att etablera ett förtroende? 

Hur såg er försäljning ut, från första kontakten till kontrakt och tillträde? 

Kände du att du hade förtroende för din mäklare? 

- Vad var det som gjorde att du kände det/inte hade det? 

När upplevde du att du kände förtroende för mäklaren? 

- Gjorde han/hon något speciellt som gjorde att du kände det? 

Tappade du förtroende för din mäklare någon gång under vägen? 

- Vad hände? Gjorde mäklaren något för att återuppbygga det? 

Tycker du att det är svårt att bygga upp ett förtroende? 

Anser du att det är lätt att förlora förtroendet för någon? 

- Har du varit med om det? 

Förtroende och försäljning, går det ihop? 

Hur nöjd är du med affären? 

Om du skulle sälja igen skulle du anlita samma mäklare? 

Skulle du rekommendera din mäklare till någon i din omgivning? 

Har du haft någon kontakt med mäklaren efter affärens slut?  

 


