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Abstrakt 
Den här studien demonstrerar vilka effekter en säljares kompetens, serviceprestation och 
etiska beteende har på relationskvaliteten till kunder inom fastighetsmäklarbranschen, 
samt vilka effekter ett företagets rykte och prestation har på relationskvaliteten till kunder 
i fastighetsmäklarbranschen. Undersökningen genomförs för att få en förståelse för hur 
relationerna fördelar sig på företagen och försäljarna. Med en kvalitativ metod har 
undersökningen gjorts i form av intervjuer, med tio stycken kunder som har sålt deras 
bostäder inom de senaste två åren. Resultatet visade att kunderna har starkare relation till 
fastighetsmäklarna än till företagen. De flesta kunderna har inte upplevt någon relation 
alls till företagen, när kunderna står inför att sälja sin bostad, väljer de oftast 
fastighetsmäklaren oberoende av vilket företag dessa arbetar för. Den starkaste 
komponenten för att stärka relationskvaliteten till kunderna har visat sig vara säljarens 
serviceprestation. 

Nyckelord: relationskvalitet; företagsrykte; varumärke; serviceprestation; 
säljarkompetens; etik; lojalitet; åtagande 



 

Abstract 
 
This study demonstrates the effects of salesperson expertise, service performance and 
ethical behavior on relationship quality to customers in the real estate brokerage industry, 
and the impact corporate reputation and corporate performance have on relationship 
quality to customers in the real estate brokerage industry. The survey was conducted to 
gain an understanding of how relationships are divided into companies and salespersons. 
With a qualitative approach, the examination has been made by interviewing ten 
customers who have sold their properties within the last two years. The results showed 
that customers have stronger relationship with the real estate agents than with the 
companies. Most customers have not experienced any relation at all to the company, 
when the customers face to sell their properties, they usually choose the real estate agent 
regardless of which company they work for. The strongest component to enhance the 
relationship quality to customers has proven to be the seller's service performance. 
 
Keywords: relationship quality; corporate reputation; brand; serviceperformance; 
salesperson expertise; ethics; loyalty; commitment 
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1. Inledning 
I detta kapitel redogör vi för uppsatsers forskningsområde och varför det är intressant att 
forska om, samt redogör vi för vilket problem studien kommer att behandla. Vi beskriver 
även studiens syfte och de frågeställningar som studie kommer att ha som utgångspunkt. 
 

1.1 Bakgrund och Problemformulering  
 

Mikael Ekman blev i februari 2013 utsedd till månadens profil på Svensk 
Fastighetsförmedling. Han har varit verksam sedan 90-talets början i Malmö och 
Limhamn. På Malmös högskola säger många att han ”är” Svensk Fastighetsförmedling i 
Malmö och på frågan “Vad tycker du själv att du gör bra?” svarar Mikael “Jag ser 
långsiktigt i varje affär, vilket är något många andra fastighetsmäklare glömmer bort. 
Mikael berättar att om han har sålt en fastighet till en kund för 10 år sedan och den har 
blivit nöjd, så är det på just den kunden han tjänar pengar. Det beror inte på att kunden 
förhoppningsvis kommer tillbaka utan Mikael värdesätter de sporadiska mötena med 
kunden efter försäljningen. Dessa bidrar till att han blir någon som kunden känner igen 
och förhoppningsvis rekommenderar vidare till sina vänner. ”Då jag träffar kunderna på 
ICA, hälsar och småpratar så behåller jag den kundrelationen. Det är den här sociala 
kompetensen som krävs“ säger Mikael om hur man blir en framgångsrik 
fastighetsmäklare. (Svensk Fastighetsförmedling 2013a) 
 
Enligt Gummesson (2002) kostar det fem till tio gånger mer att skaffa en ny kund än att 
behålla en existerande. Relationsmarknadsföringen kan ses som en investering i kunden, 
vilket gör den relevant för både aktieägare, ledning och kunder (Grönroos 2003). Tanken 
är att kundlojalitet ska etableras genom marknadsföringen vilket får kunden att köpa 
samtidigt som den känner sig nöjd med produkten och som i sin tur ökar chansen att 
kunden återvänder i framtiden (Grönroos 2009). 
 
Inom fastighetsmäklarbranschen är det hård konkurrens och det är extra viktigt att arbeta 
med relationsmarknadsföring (Jingryd & Segergren 2012). Mäklarsamfundets senaste 
branschrapport har visat att antalet sålda objekt per fastighetsmäklare de senaste åren har 
minskat på grund av den ökade konkurrensen (Mäklarsamfundet 2013a). Den hårda 
konkurrensen gör att fastighetsmäklarna behöver leta efter kunder. Om man istället har 
flera starka kundrelationer, kan det resultera i att kunderna rekommenderar företaget och 
fastighetsmäklaren vidare. Därmed kan tiden istället ägnas till att förbättra relationerna 
till de existerande kunderna och mindre tid går åt till att söka efter nya kunder. En stark 
relation blir på så sätt en konkurrensfördel. Relationerna måste vårdas, eftersom en kunds 
förtroende inte varar för evigt. För att kunna vårda relationen måste man ha kunskap om 
vad som påverkar dem. (Jingryd & Segergren 2012)  
 
I ett serviceföretag är säljare är en av de värdefullaste marknadsföringskomponenterna, 
detta eftersom de har mycket kontakt med kunderna och deras agerande speglar på hur 
kunderna ser på företaget (Macintosh & Lockshin 1997). Enligt Wei-Ming et al, (2012) 
kan en säljares serviceprestation, kompetens och etiska beteende resultera i 
tillfredsställelse och förtroende för säljaren, som i sin tur påverkar relationens kvalitet. 
Förutom att varje säljare arbetar för att bygga upp starka kundrelationer, spelar även 
företagen en roll i relationsmarknadsföringen. Ett företags rykte har en positiv påverkan 
på företagets överlevnad och lönsamhet, genom det kan företaget behålla eller 
åstadkomma konkurrerande fördelar (Ou, Abratt & Dion 2006).  Ett rykte ger information 
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om företagets produkter, jobb, strategier och framtidsutsikter, vilket gör att företag kan 
jämföras mot varandra. Ett bra rykte med hög produktkvalitet bidrar till att företaget kan 
ta ut ett högre pris för produkten. Gynnsamma rykten kan därför generera hög avkastning. 
(Fombrun & Shanley 1990) Ett företagens rykte och prestation kan resultera i 
tillfredsställelse och förtroende för företaget, som i sin tur påverkar relationens kvalitet 
(Wei-Ming et al, 2012). 
 
Relationskvalitet är en övergripande bedömning av styrkan i en relation som fångar 
essensen i relationsmarknadsföringen. För bibehållandet av långsiktiga kundrelationer 
spelar därför relationskvalitet en avgörande roll då detta är en immateriell resurs och kan 
därför inte enkelt kopieras av företagets konkurrenter. (Rajaobelina & Bergeron 2009) En 
stark utvecklad relation kan på så vis förbättra kundlojaliteten och i sin tur öka vinsterna 
för företagen (Athanasopoulou 2006). 
 
I undersökningen som Wei-Ming et al, (2012) genomförde på finansiella institut finns det 
en komplexitet i att förstå relationerna till kunderna eftersom de existerar på olika nivåer. 
Relationer existerar mellan kunderna och försäljarna, men kunderna kan också etablera 
relationer till företagen, det är då relationer till det rykte företagen har. Wei-Ming et al, 
(2012) genomförde undersökningen mot Taiwanesiska kunder på finansiella institut, det 
begränsar generaliserbarheten av deras undersökning. De flesta studier om 
relationskvalitet är begränsade till inhemska marknader och på grund av de olikheter som 
finns på relationer i olika länder är det svårt att generalisera resultaten över landsgränser 
(Athanasopoulou 2009). Den här undersökningen utgår från Wei-Ming et al, (2012) 
artikel och ska göras för att få en förståelse för hur relationerna till kunderna fördelar sig 
på försäljare och företag inom fastighetsmäklarbranschen. Mer specifikt ska denna studie 
genom en analys demonstrera effekterna av bakgrunderna till fastighetsmäklarens och 
företagets relationskvalitet, nämligen fastighetsmäklarens etiska beteende, 
fastighetsmäklarens kompetens, fastighetsmäklarens serviceprestation, företagets rykte 
och företagets prestation. Samt hur dessa påverkar relationskvaliteten med företaget, 
relationskvaliteten med fastighetsmäklaren och konsekvenserna av relationskvaliteten 
nämligen, relationsåtagande, retention eller rekommendation. 



3 

 
 

1.2 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka bakgrunder till och konsekvenserna av relationskvalitet i 
fastighetsmäklarbranschen, dels ur ett säljar-kundperspektiv och dels ur ett företag-
kundperspektiv. 
 

1.3 Frågeställning 
 

• Vilken effekt har fastighetsmäklarens etiska beteende, fastighetsmäklarens 
kompetens och fastighetsmäklarens service prestation på kundens tillfredsställelse 
och förtroende för fastighetsmäklaren? 

● Vilken effekt har företagets rykte och företagets prestation på kundens 
tillfredsställelse och förtroende för företaget? 

● Resulterar kundens tillfredsställelse och förtroende i ett åtagande att åter välja 
samma fastighetsmäklare eller företag? 

● Uppstår en kundlojalitet mot antingen fastighetsmäklaren eller företaget? 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för studiens olika metodval. Här visas undersökningens 
utgångspunkt med forskningsintresse, val av metod och val av förhållningssätt. Vi tar 
också upp vilket tillvägagångssätt vi har haft i vår datainsamling i form av sekundärdata 
och primärdata. 

 
2.1 Utgångspunkt 
2.1.1 Kvalitativ studie  
Inom ämnet relationskvalitet saknas det kvalitativa studier eftersom de flesta studier som 
genomförts är kvantitativa (Wei-Ming et al, 2012). På grund av detta har vi valt att göra 
en kvalitativ studie för att skilja oss från majoriteten och bidra med en mer fördjupad 
undersökning om relationskvalitet. Genom diskussioner önskar vi därför uppnå 
omfattande och detaljerad information inom ämnet. Detta eftersom en kvalitativ studie 
uppnår fördjupade svar på frågorna om deltagarnas erfarenheter (R.L. Jackson et al, 
2007). 
 
För att mäta kvaliteten inom kvalitativ forskning använde vi oss av markören öppenhet 
(Spencer et al, 2003), vilket innebär att det detaljerat ska framgå hur informationen 
samlades in (Meyrick 2006). Det finns två faktorer som styr kvalitativ forskning, 
lämplighet och tillräcklighet. Detta har vi strävat efter att uppnå genom att hämta 
information från deltagare som representerar forskningsämnet bäst (Morse et al, 2002) 
 

2.1.2 Förhållningssätt  
Syftet och funktionen i en kvalitativ undersökning är att förstå innebörden av mänskligt 
handlande, något som uppnås genom att beskriva de inneboende eller väsentliga 
egenskaperna hos sociala objekt eller mänskliga erfarenheter (Denzin & Lincoln 2000). 
Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt för att få en djup förståelse i 
undersökningen. Ett hermeneutiskt förhållningssätt är tolkande och lämpar sig för 
kvalitativa undersökningar (Patel & Davidson 2003).  I teorin har vi som Bryman (2011) 
rekommenderar försökt förstå författarnas perspektiv på deras studier för att få rätt 
uppfattning av undersökningarnas innehåll.  
 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett i form utav sekundärdata och primärdata. Vid insamlingen av 
sekundärdata har vi inte haft någon direkt kontakt med den empiriska källan. Istället har 
den samlats in från tidigare forskning i liknande ämnen från litteratur. (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul 2011). Studiens primärdata utgörs av informationen som vi själva har 
samlat in (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011), det vill säga den empiriska delen. Denna 
del har samlats in genom direktkontakt med källan i form av intervjuer.  
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2.2.1 Sekundärkällor 
Vid valet av sekundärdata har vi utgått från Eriksson och Wiederheim-Pauls (2011) 
källkritiska krav, som är samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. För att 
uppfylla dessa har valet av informationen i undersökningen haft som krav att den ska 
mäta det den utger sig för att mäta och att den ska vara väsentlig för frågeställningen. 
Detta för att studien ska uppnå hög validitet (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011). För 
att skapa ytterligare hög validitet har vi använt oss av förstahandskällor istället för 
andrahandskällor. Detta för att minimera risken av att informationen ska förvrängas då 
den formuleras om Patel och Davidson (2003). 
 
Studiens sekundärkällor har huvudsakligen baserats på vetenskapliga artiklar som vi har 
tagit fram via Högskolan i Gävles tidsskriftsdatabas. Vi har även använt oss av 
artikeldatabaser som Emerald, Science Direct och Jstor. Vid valet av artiklar har vi 
strävat efter att dessa ska vara skrivna 2009 och framåt.  Trots detta är några av artiklarna 
i undersökningen äldre än 2009. I de fall där studierna är äldre har vi enbart valt att 
använda oss av författare som är väl kända inom relationsmarknadsföring och de ofta 
refererade i nyare forskning. I de fall författarna varit okända till artiklarna och 
tillförlitligheten kan ifrågasättas har vi granskat vart de kommer ifrån. Då har vi enbart 
använt artiklar som är granskade med så kallad “double-blinded peer review”. Med det 
menas att flera experter har utvärderat informationskällan via anonyma identiteter både 
på författarna samt granskarna (Hjørland 2012). Systemet gör att inget namn kan påverka 
omdömet och på så sätt granskas informationen på ett tillförlitligt sätt (Hjørland 2012). 
 
Det har varit problematiskt att hitta liknande studier gjorda mot fastighetsmäklarföretag. I 
stället har det funnits flera liknande studier mot andra branscher som vi har hämtat 
information ifrån, exempelvis detaljvaruhandeln och finans branschen.   

 

2.2.2 Primärkällor   
2.2.2.1 Respondenter 
Med problemformuleringen som utgångspunkt har intervjuerna skett mot kunder som har 
valt fastighetsmäklare själva, det vill säga säljarna i bostadsaffären. Självklart uppstår det 
relationer mellan köparen och fastighetsmäklaren men den största relationen är mellan 
fastighetsmäklaren och säljaren eftersom de har mest kontakt med varandra under affären 
och det är från säljaren fastighetsmäklaren får betalt och har ett avtal med. Köparen 
däremot får den fastighetsmäklaren som säljaren har valt (Jingryd & Segergren 2012). De 
respondenter som har intervjuats har alla kontaktats på bostadsvisningar i Gävle, 
Söderhamn och Härnösand.  Valet föll på dessa städer eftersom de ligger lämpligt till 
geografiskt och för att det existerar konkurrerande fastighetsmäklarföretag på orterna 
(Booli 2013). På bostadsvisningarna har vi frågat besökarna om de har sålt en bostad via 
fastighetsmäklare och om de ville ställa upp på intervjuer. Anledningen till att vi valt 
bostadsvisningar är att de intervjuade då är på väg att flytta ifrån sin nuvarande bostad 
och de ställs inför valet att välja en fastighetsmäklare vid försäljningen av denna (Jingryd 
& Segergren 2012).  
 
Vi har enbart intervjuat personer som i dagsläget äger sitt boende och som tidigare sålt ett 
ägt boende. Detta för att de tillfrågade ska kunna ha en existerande aktiv relation med en 
fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag. Undersökningen har gjorts mot tio 
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respondenter som alla har sålt en bostad via fastighetsmäklare de senaste två åren. Detta 
för att kunna jämföra intervjuerna mot varandra då fastighetsmäklarna som hanterat 
försäljningarna har haft någorlunda jämförbara förhållanden mot varandra med ett 
liknande tidsintervall och marknadssituation. En marknadssituation som både 2011 och 
2012 präglades av finansiell oro vilket ledde till ett stort utbud av bostäder och längre 
försäljningstider (Mäklarstistik 2013a). En marknadssituation som testat 
fastighetsmäklarnas kunskaper.  
 

2.2.2.2 Konstruktion av intervjuguide 
I intervjuguiden är frågorna baserade på teorierna tillfredsställelse och förtroende, 
relationskvalitet, säljarens etik, kompetens och serviceprestation, företagets rykte och 
prestanda, retention och rekommendation. Till varje teoretisk del har vi kopplat frågorna 
som berör respektive område. Vid utformningen av frågorna hade vi hela tiden studiens 
frågeställning i tankarna för att avsiktligt kunna styra frågorna på ett ämnesrelaterat sätt.  
När vi ansåg vår guide som färdig lät vi två personer, oberoende av varandra att läsa i 
genom vår guide. Dessa personer hade erfarenhet och kunskap inom området 
bostadsförsäljning. Frågor med oklarheter och som kunde misstolkas, kunde därmed 
korrigeras innan intervjutillfällena. Anledningen till att vi gjorde detta var för att vi ville 
uppnå god validitet på studien Patel och Davidson (2003). 

2.2.2.3 Genomförande av intervjuer 
För att hitta potentiella respondenter gick vi på bostadsvisningar. Vid varje visnings 
början frågade vi fastighetsmäklaren om vi fick intervjua visningskunderna, efter att vi 
fått dennes godkännande frågade vi spekulanterna om vi fick intervjua dem efter 
visningens slut. Detta gjorde vi för att undvika att respondenterna skulle känna sig 
stressade och därmed inte ta sig tid att svara på frågorna.  
För att skapa en uppriktighet i svaren och minimera risken för ofullständig information är 
respondenterna är anonyma i undersökningen (Bryman & Bell 2007). 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom semistrukturerade 
intervjuer gör att man kan få respondenternas åsikter, samtidigt som man kan styra 
intervjuerna någorlunda för att inte göra informationen allt för svåranalyserad (Dicicco-
Bloom & Crabtree 2006). Enligt Hill et al, (2005) riktlinjer ställde vi samma frågor till 
varje respondent med möjligheten att diskutera mer ingående för särskilda områden samt 
möjligheten att ändra ordningsföljden beroende på hur samtalet löper. En metod som gör 
att intervjuformuläret fungerat som en guide (Flick 2002).  
 
För att uppnå kvalitet på den empiriska informationen och en djupare förståelse för 
respondentens resonemang (Brynman 1997) valde vi personliga intervjuer istället för 
telefonintervjuer. Metoden gjorde att vi direkt kunde kontrollera om vi uppfattade 
respondentens svar korrekt. Vi valde också att enbart ställa öppna frågor, för att 
respondenternas svar ska påverkas så lite som möjligt. Med respondenternas 
godkännande har samtliga intervjuer spelats in. Gillham (2005) menar att detta är 
lämpligare än att anteckna eftersom man istället kan koncentrera sig på att lyssna och 
ställa följdfrågor istället för att anteckna respondentens svar.  
 

2.2.3 Analys av materialet 
För att besvara undersökningens frågeställningar har vi samlat in information via både 
sekundär- och primärkällor. En jämförelse har gjorts mellan teorin och empirin. För att 
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underlätta analysen av materialet har vi använt oss av en modell som lämpar sig för det 
specifika området (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011). Följande modell har använts:  
 

 
 
Figur 3.1 en översatt modell av Wei-Ming et al, (2012). 
 
Ett problem med kvalitativa studier är att metoden bidrar till en stor omfattning 
information, vilket gör att det blir svårare att analysera den. För att få tillförlitlig 
information och en realistisk bild av respondenternas svar har informationen strukturerats 
(Bryman & Bell 2007). Struktureringen har skett i de tre nivåerna som Merriam (1994) 
tar upp. 
 
Den första nivån innebar informationen analyserades under insamlingens gång, Merriam 
(1994) menar att detta görs för att tvinga sig till att avgränsa undersökningen, annars 
riskerar forskaren att få information som är diffus och irrelevant vilket gör att det är svårt 
att gå vidare i studien. För att få en korrekt utformat slutprodukt bör analysen genomföras 
kontinuerligt, görs inte det är risken att den slutliga informationen blir oklar (Merriam 
1994). Vi valde därför att transkribera varje intervju i form av renskrivning tidigast 
möjligt efter intervjutillfället. Detta för att enklare verifiera och säkerställa källornas 
tillförlitlighet eftersom forskaren på ett bra sätt kan kontrollera vad som sagts och även 
hur det har sagts (Gillham 2008; Bryman & Bell 2007). När det görs fort efter underlättas 
inspelningarnas tolkningar (Gillham 2008). 
 
I den andra nivån har vi kategoriserat informationen eftersom det enligt Merriam (1994) 
underlättar för läsarens tolkning av informationen. För att underlätta presentationen av 
empirin har vi valt att redovisa intervjuerna med samma kategorier som vi har använt oss 
av i den teoretiska delen. Vi har som Merriam (1994) rekommenderar letat efter 
regelbundenheter och företeelser som återkommer i informationen för att sortera in 
empirin i de olika kategorierna. 
 
Den tredje nivån innebär att forskaren drar slutsatser och utvecklar en teori (Merriam 
1994). Genom att analysera den empiriska informationen för att förklara olika aspekter av 
relationskvalitet och dra slutsatser utifrån vilka regelbundenheter och företeelser som 
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uppstår ger vi förslag på hur relationskvalitet kan existera inom 
fastighetsmäklarbranschen. Teorin uppstår utifrån den empiriska informationen, något 
som Bryman och Bell (2007) samt Merriam (1994) kallar för grounded theory. Grounded 
theory är även enligt Bryman och Bell (2007) relaterad till den andra analysnivån 
kategorisering.  
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3. Teori  
I detta avsnitt redovisar vi den teori som har samlats in för studiens forskningsområde, vi 
beskriver med sju huvudkategorier hur de olika faktorerna påverkar varandra, följande 
rubriker kommer att beskrivas: Tillfredsställelse och Förtroende, Relationskvalitet och 
Relationsåtagande, Etiskt säljbeteende, Säljarens kompetens, Säljarens serviceprestation, 
Företagets rykte och prestation, och Lojalitet.  

 
3.1 Tillfredsställelse och Förtroende 
Kvaliteten på relationer kan delas in i två stora kategorier, förtroende och tillfredsställelse 
(Crosby et al, 1990; Hsieh & Hiang 2004). Ur kundens perspektiv uppnås kvalitet genom 
säljarens förmåga att minska upplevd osäkerhet (Crosby et al, 1990). Att ha hög kvalitet 
på en relation innebär att kunden ska kunna förlita sig på att säljaren i framtiden kommer 
att prestera bra eftersom säljarens tidigare prestationer har varit tillfredsställande. (Crosby 
et al, 1990). Förtroendet kan ses som den sammanlagda värderingen av kundens 
tillfredsställelse och det kan vara en av de viktigaste delarna av tillfredsställelsen 
(Moliner et al 2007; Ravald & Gronroos 1996). Förtroende är något som skapas när en 
part har förtroende för en partners tillförlitlighet och integritet (Morgan & Hunt 1994). I 
sammanhang där människor vill å en förutfattad och obligatorisk uppfattning av deras 
partners beteende ses förtroende som extra viktigt (Crosby et al, 1990).  
 
Relationer existerar mellan säljare och kunder, men det händer även att kunder bygger 
upp en relation mellan kunden och företagen, där relationen är med återförsäljaren och 
återförsäljarens rykte. (Macintosh & Lockshin 1997; Wong & Sohal 2002). Förtroende 
kunden får för säljaren kan konverteras till ett förtroende för organisationen där 
försäljaren jobbar. (Chen & Mau 2009; Wong & Sohal 2002). 

 
3.2 Relationskvalitet och Relationsåtagande 
Både tillfredsställelse och förtroende kan ses som grunden till relationsåtagande, 
förtroende påverkas positivt av tillfredsställelse (Moliner et al, 2007; Ravald & Grönroos 
1996;) och kundens förtroende för säljaren och företaget är positivt relaterad till kundens 
relationsåtagande. (Macintosh & Lockshin 1997; Morgan & Hunt 1994; Wei-Ming et al, 
2012). Morgan och Hunt (1994) definierar åtagandet i en relation som en parts tro att en 
relation med en annan part är så viktig att det maximalt motiverar till strävan att 
upprätthålla den. Detta gör att partnern accepterar att relationen är värd att arbeta på för 
att garantera att relationen fortsätter på obestämd tid (Morgan & Hunt 1994). 
Relationsåtagande är en känslomässig lojalitet i en kontinuerlig relation till en partner och 
kan ökas av förtroende vilket leder till kundens totala tillfredsställelse (Moliner et al, 
2007). Hennig-Thurau et al, (2002) studerade tre olika tjänstebranscher och fann att 
kundtillfredsställelse direkt påverkade relationsåtagandet. 
 

3.3 Etiskt säljbeteende 
En etisk säljares beteende spelar en stor roll för bildande och upprätthållande av 
långsiktiga kundrelationer (Chen & Mau 2009). Ett beteende som enligt mäklarsamfundet 
(2013b) ska uppvisas av fastighetsmäklare genom att:   
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● Utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed via 
iakttagande av fastighetsmäklarlagen.  

● I förhållande till köpare och säljare visa objektivitet och söka efter bästa förmåga 
att ta tillvara båda parters berättigade intressen. 

● Vid upprättandet av köpehandlingar ska fastighetsmäklaren alltid iaktta god 
affärssed och följa aktuell lagstiftning. För att undvika missförstånd mellan de 
parter som ingår avtal ska köpehandlingar upprättas så tydligt och klart som 
möjligt. 

● På alla sätt arbeta för att främja mäklarkårens goda anseende genom att 
kontinuerlig få erfarenhet och genomgå den fortsatta utbildningen som krävs för 
att kunna erbjuda allmänheten en bra mäklartjänst. 

● Vid situationer utanför fastighetsmäklarens kompetensområde bör denna hänvisa 
till annan sakkunnig. 

● I relevanta situationer följa de internationella etiska reglerna. 
  
Användningen av etiskt och pålitligt beteende genererar tillit och tillfredsställelse med 
säljaren (Chen & Mau 2009; Lagace et al, 1991; Wei-Ming et al, 2012).  Säljarens etiska 
beteende gör också att företaget uppfattas som etiskt (Ganesh et al, 2000), eftersom 
säljaren fungerar som representant för organisationen i kundens ögon (Zeithaml & Bitner 
2000). Kundernas förtroende för försäljningen kan beskrivas som, en övertygelse om att 
säljaren kommer att verka för att kundens långsiktiga intresse kommer att underhållas 
(Crosby et al, 1990). 

 
3.4 Säljarens kompetens 
Säljarens kompetens definieras som i vilken utsträckning en källa har den kunskap, 
erfarenhet och kvalifikationer som motsvarar ett visst ämne (Lagace et al., 1991). 
Säljarens kompetens är relevant kompetens gällande produkten och ofta i form av 
information från återförsäljare. (Crosby et al., 1990). Säljare med stor relevant kompetens 
fungerar därför som en källa som kunden kan lita på (Lagace et al., 1991). Dessutom 
leder säljarens kompetens till en högre nivå av kvalitet på relationen, tydlighet, 
tillfredsställelse och förtroende för försäljaren (Crosby et al., 1990; ; Wong & Sohal, 
2002). 
 
För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både 
teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktisk utbildning i form av 
praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena 
fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, beskattningsrätt, ekonomi, byggnadsteknik 
och fastighetsvärdering. (FMI 2013a) 
 

3.5 Säljarens serviceprestation 
För en fastighetsmäklare är dennes huvudsakliga syfte att ge service till allmänheten, 
samtidigt som den ska vara en opartisk mellanman mellan säljare och köpare. Det innebär 
att både säljare och köpare ska ges likvärdig service, utom i fråga om priset där 
fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren får så högt pris som möjligt. (Jingryd & 
Segergren 2012) 
 
Servicekvalitet bidrar till kundnöjdhet och marknadsandelar (Cameran et al, 2010;. Hu et 
al, 2009).  För att behärska dagens konkurrenskraftiga marknad bör företag fortsätta 
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förbättra sin serviceprestation (Kim et al, 2007) och servicekvalitet (Hu et al, 2009) 
Tidigare studier gällande tjänster, visar på tydliga kopplingar mellan tjänsteprestation och 
kundnöjdhet.  ( Stank et al, 2003). Dessutom är servicekvalitet en av bakgrunderna till 
kundnöjdhet och lojalitet (Hu et al, 2009; Jamal & Anastasiadou 2009). Bra service 
prestation förbättrar även kundens tillfredsställelse, förtroende och lojalitet för säljaren 
(Huang & Liu 2010; Kim et al, 2007). 

 
3.6 Företagets rykte och prestation 
Företagets rykte är en relativt stabil, långsiktig och gemensam bedömning som 
utomstående gör av en organisations agerande och prestation. Det innebär en långvarig, 
sammantagen bedömning av en lång tidsperiod (Ou & Abratt 2006; Ou et al, 2006). 
Eftersom företagets namn är en del av varumärkets kännetecken, kan ett företagets rykte 
likna varukmärkeskapital på marknaden (Yoon, Guffey, & Kijewski 1993). Ett företags 
rykte mäts genom en bedömning av bolaget, med hänsyn till prestanda och lönsamhet 
men också känslomässig utstrålning till exempel respekt och förtroende (Fombrun & 
Shanley 1990; Ou, 2007; Ou & Abratt 2006; Ou et al, 2006).  
 
En relation kan uppstå både mellan säljaren och kunden men även mellan kunden och 
företaget(Macintosh & Lockshin 1997; Wong & Sohal 2002). Ett företags positiva rykte 
ökar förtroende och tillfredsställelsen för företaget hos kunden (Wei-Ming et al, 2012), 
det har även en positiv effekt på köparens avsikt till samarbete (Yener 2009).  
 
Litteraturen är oenig om vad som utgör ett företags varumärke. Balmer and Gray (2003) 
menar att varumärken betecknar ägande, image och symboler förknippade med särskilda 
värden, det är ett medel för att konstruera individuella identiteter, och genom varumärket 
kan tillfredsställande upplevelser konsumeras. Knox och Bickerton (2003) förklarar et 
företags varumärke det visuella, verbala och beteendemässiga uttrycket av en 
organisations unika affärsmodell. Corkindale och Belder (2009) Konstaterar att fokus för 
företagets varumärkesbyggande ligger på relevans till kunderna, medan rykte fokuserar 
mer mot legitimitet på organisationen med hänsyn till intressenter. Enligt Aaker (2004) är 
varumärket den organisation som kommer att leverera och stå bakom erbjudandet, och 
kommer potentiellt att ha ett rikt arv, tillgångar och kapacitet, människor, värderingar och 
prioriteringar, en lokal eller global referensram, medborgarskapsprogram och ett 
prestationsregister. Balmer och Thompson (2009) konstaterar att företagens varumärken 
är tvärvetenskapliga till sin omfattning med strategisk karaktär och måste hålla det löfte 
varumärket står för och vara i linje med företagets identitet. Företagen måste hitta ett sätt 
att bilda en positiv uppfattningen av varumärket. Ett tjänsteföretag kan sträva efter att 
göra det genom att skapa en väl utformad varumärkesidentitet, väldefinierad 
varumärkesposition, en genomtänkt varumärkespersonlighet, ett starkt varumärke måste 
säkerställa varumärkets image i association med ledningens arbete (Grönroos 1994; 
Wangenheim et al, 2007) 
  

3.7 Lojalitet  
3.7.1 Kundlojalitet 
Kundlojalitet definieras som ett bestående åtagande att köpa eller föredra att 
rekommendera en produkt i framtiden. (Ganesh et al, 2000; Jamal & Anastasia- Dou, 
2009; Kim et al, 2007; Oliver 1999; Stank et al, 2003). Oliver (1999) menar att 
kundlojalitet är en kunds upprepade avsikt att köpa en tjänst eller produkt oavsett de olika 
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påverkande situationerna eller den utsätts för. Bettencourt (1997) fann att 
engagemang/åtagande hade en stark positiv effekt på lojalitet, ju högre kundens 
engagemang var desto mer word-of-mouth rekommendationer tillförde kunden 
verksamheten. Många word och mouth rekommendationer är något som en framgångsrik 
fastighetsmäklare försörjer sig på, eftersom sådana ger mer än sedvanliga annonseringar.  
Detta eftersom det är först efter tjänstens avslutande som kunden kan bedöma hur denna 
genomfördes. En annons skapar istället förväntningar om en tjänsts innebörd och 
eftersom det är om själva upplevelsen som kunden berättar om för bekantskapskretsen är 
word of mouth rekommendationerna det bästa lojalitetsverktyget. (Jingryd & Segergren 
2012)  
 
Det finns olika kriterier ett företag kan använda sig av för att ta reda på vad en lojal kund 
innebär. En exklusivt lojal kund innebär att kunden ofta kommer tillbaka och besöker en 
butik och köper deras produkter. Detta kan ses som ett misstag eftersom de flesta kunder 
har en delad lojalitet då det är svårt att hitta kunder som enbart är lojala mot ett företag. 
(Barnes 1994)  
Bara för att kunden är lojal mot flera betyder det nödvändigtvis inte att det är en illojal 
kund utan en lojal kund är kunder som tenderar att komma tillbaka och handla igen och 
även rekommendera varorna och tjänsterna som företaget erbjuder (Chi et al., 2009; 
Hennig-Thurau et al, 2002; Kim et al, 2007; Stank et al, 2003). En kunds lojalitet gör att 
denne blir mer motståndskraftig mot övertalning och negativa rykten, men dessa kunder 
är också mindre priskänsliga vilket gör att risken för att gå till en konkurrent på grund av 
dess säljfrämjande aktivitet minskar (Stank et al, 2003) Av alla missnöjda kunder är det 
96 procent som inte klagar samtidigt som 90 procent av missnöjda kunder inte kommer 
tillbaka (McGoldrick 2002:123). Ett missnöje hos en kund ska inte bara generera statistik 
det ska ses som ett tillfälle att utveckla relationen (McGoldrick 2002). Det blir en 
feluppfattning hos många företag att en lojal kund är en kund som har återkommit och 
handlat produkter under en tidsperiod, när fokuset ska ligga på att få kunder att fortsätta 
handla. (Reinartz & Kumar 2002). För att arbeta med kundlojalitet ska företaget skapa sig 
en uppfattning om vad som skapar lojalitet i den branschen företaget är verksam, i en 
bransch med hård konkurrens krävs det att kunderna är mycket nöjda för att de ska bli 
lojala (Blomqvist et al, 2000). 
 

3.7.2 Lojalitet mot företaget och dess varumärke 
Individer behöver samverka eller känna att de har en stark social bindning för att uppfatta 
sig själva som medlemmar i en grupp, medlemmarna i grupperna känner till någon grad 
medvetenhet om att de tillhör gruppen och de har en känsla av förpliktelse gentemot 
gruppen (Muniz & O’Guinn 2001). Varumärkeslojalitet är sett som en del av 
varumärkeskapitalet, då menas lojaliteten mellan de berörda parterna och organisationen 
och dess varumärke, med andra ord kan lojaliteten ses som en komponent av 
varumärkeskapital (Rauyruen et al, 2009). Men många forskare säger att lojalitet är ett 
resultat av varumärkeskapital (Taylor et al, 2004; van Riel et al, 2005). Det sägs att 
varumärkeskapital har en stark påverkan på kunders lojala avsikter och att det sannolikt 
kan påverka kundernas vilja att stanna, köpa och rekommendera varumärket (Vogel et al, 
2008).  
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4. Empiri 
I detta avsnitt redovisar vi empirin bestående av de genomförda intervjuerna. Empirin 
beskrivs med sju huvudkategorier hur de olika faktorerna påverkar varandra, följande 
rubriker kommer att beskrivas: Tillfredsställelse och Förtroende, Relationskvalitet och 
Relationsåtagande, Etiskt säljbeteende, Säljarens kompetens, Säljarens serviceprestation, 
Företagets rykte och prestation, och Lojalitet. Respondenterna nämns som variablerna 
A-J. 
 

4.1 Tillfredsställelse och förtroende 
Person A har blandade känslor kring fastighetsmäklaren. A blev besviken på 
fastighetsmäklaren eftersom denne inte mötte behovet att genomföra försäljningen 
snabbt. Detta gjorde att A inte blev helt tillfredsställd med fastighetsmäklaren. Trots detta 
hade A förtroende för fastighetsmäklaren. A berättar att den positiva känslan grundades i 
att fastighetsmäklaren gav A en presentation och överblick av företaget, något som 
genererade en trygg känsla av att veta vilka som skulle hantera affären, och A vet att det 
inte endast är den anlitade fastighetsmäklaren som kommer att ha med affären att göra, 
även kollegor och andra parter kommer att hantera visningar och andra aspekter. 
   
Person B har övergripande goda känslor kring fastighetsmäklaren.  Den goda 
vägledningen i sina transaktioner och hur denne går till väga med beskattningen gjorde att 
B blev tillfredsställd med fastighetsmäklaren. B upplevde fastighetsmäklaren var mycket 
förtroendeingivande trots dennes unga ålder.  
 
Med tanke på hur marknadssituationen är anser B att företaget gjorde så gott de kunde, 
det var den tillfredsställande känslan hon fick av företaget. B upplevde att hon fick bra 
information ifrån företaget gällande försäkringar och dylikt. Gällande förtroende svara B 
att “jag skulle ju inte lämna mitt hus till försäljning via dem om jag inte haft förtroende 
för dem”.  

  
Person C hade ett gott förtroende för fastighetsmäklaren redan innan affären eftersom 
fastighetsmäklaren själv bodde i samma område som C, vilket gjorde C väl medveten om 
vem fastighetsmäklaren var. Utöver det upplever C att informationen från 
fastighetsmäklaren och hanteringen av visningen genererade tillfredsställelse. Detta 
eftersom fastighetsmäklaren genomförde både allmänna visningar för allmänheten, samt 
personliga visningar med enskilda kunder. 
  
D har blandade känslor kring fastighetsmäklaren. D fick en tillfredsställande känsla för 
att hon fick en bra relation till fastighetsmäklaren, de hade mycket gemensamt att prata 
om, på grund av det fick de en vänskaplig relation. Däremot är inte D nöjd med 
budgivningen där fastighetsmäklaren var ivrig att sälja bostaden så snart som möjligt 
istället för att vänta på ett bättre bud. D tycker dock att informationen under hela affären 
var väldigt bra. D fick förtroende för fastighetsmäklaren eftersom han upplevdes som 
kompetent och var väldigt tydlig i sina förklaringar. D tycker att det är svårt att svara på 
frågor om företaget då D anser att relationen existerade med fastighetsmäklaren.  
  
E kände sig uppmärksammad av fastighetsmäklaren. Fastighetsmäklaren framförde 
informationen till E väldigt tydligt och förklarade varje steg i försäljningsprocessen 
noggrant, fastighetsmäklaren informerade tydligt om de skattefrågor som uppstår och 
även fast E kände sig bra påläst om försäljningsprocessen så informerade 
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fastighetsmäklaren om saker som E inte hade tänkt på. Detta gjorde att E fick en god 
känsla kring fastighetsmäklaren. E hade ett förtroende för fastighetsmäklaren redan innan 
de upprättade ett försäljningsavtal eftersom fastighetsmäklaren hade sålt andra bostäder i 
samma bostadsrättsförening som E var med i. Utöver detta var E nöjd med 
fastighetsmäklarens engagemang, då denne var väldigt målinriktad.  
 
Fastighetsmäklaren mötte Fs behov på ett bra sätt vilket gjorde att en tillfredsställande 
känsla uppstod. F fick förtroende för fastighetsmäklaren eftersom denne upplevdes som 
“pigg, hungrig och kunde säljsnack”. F berättar att känslan som uppstod vara att 
fastighetsmäklaren var engagerad och tog uppdraget på allvar. Detta förtroende sänks 
dock lite eftersom F har negativa förutfattade meningar om fastighetsmäklare då det är 
sådan ”mäklarhets” i storstaden och Fs syster har berättat om hur det fungerar.  
 
G hade två stycken fastighetsmäklare under sin bostadsförsäljning som bytte av varandra 
under processens gång. G upplevde detta som rörigt och krångligt vilket gjorde att G fick 
dåliga erfarenheter från bostadsaffären och kände sig mindre tillfredsställd. G tycker ändå 
att fastighetsmäklarna ingav förtroende i form av rådgivningen i besluten samt att G 
upplevde fastighetsmäklarna som kunskapsmässigt duktiga.  
 
Innan H valde fastighetsmäklaren hade H mött denne på flera visningar, något som gjorde 
att H redan hade skapa ett förtroende för fastighetsmäklaren. Detta grundade sig i att 
fastighetsmäklaren var trevlig, rak och ärlig. H är också tillfredsställd med den 
rådgivning och information han fått från fastighetsmäklaren.  
 
I beskriver fastighetsmäklaren som duktig, tillmötesgående och ärlig. I säger att 
fastighetsmäklaren ”inte var för mycket utan lagom” vilket resulterade i förtroende för 
fastighetsmäklaren eftersom han kändes seriös. Under affärsprocessen fick I bra 
information i form av att fastighetsmäklaren gick igenom varje steg noga och erbjöd hjälp 
inför fotograferingen av bostaden i form av en stylist. Genom affärsprocessen var I 
tillfredsställd med både informationen och rådgivningen eftersom fastighetsmäklaren 
tillfredsställde Is behov av information. 
  
J tycker att fastighetsmäklaren ingav förtroende genom dennes kunskap vilket gjorde att 
fastighetsmäklaren kunde svara på nästan alla frågor under försäljningen. De som 
fastighetsmäklaren inte kunde svara på återkom hon med vilket J upplevde som 
förtroendefullt och ärligt. “Annars kan man istället få känslan av att saker hittas på enbart 
för att man ska kunna svara “ säger J. J litade därför på fastighetsmäklaren i dennes 
rådgivning. Något som underlättade försäljningen var att fastighetsmäklaren alltid var 
positiv och effektiv i arbetet vilket J tror bidrog till ett bra slutpris.  
 

4.2 Relationskvalitet och relationsåtagande 
A kan inte se att det finns någon fördel att ha en fortsatt kontakt med varken 
fastighetsmäklaren eller företaget. A tror inte att samma fastighetsmäklare kommer att 
väljas vid nästa affär och upplevde inte att det existerade någon relation till företaget utan 
att det var fastighetsmäklaren som stod för denna. A menar att valet av företag beror på 
vilka fastighetsmäklare som arbetar där men så länge företaget har de anställda 
fastighetsmäklarna som var anställda när A sålde sin bostad, kan företaget fungera som 
en aspirant vid nästa tjänst som behövs av ett fastighetsmäklarföretag. 
  
På samma sätt som A, grundar B relationen med företaget genom fastighetsmäklaren. 
Eftersom mäklartjänsten inte behövs så ofta anser B inte att det är nödvändigt och 



15 

fördelaktigt att ha långsiktig relation med företaget, dock tror B att det kan vara gynnsamt 
att ha en god relation med fastighetsmäklaren. 

  
Idag har förutsättningarna inför en försäljning ändrats, därför vet inte C om samma 
företag och fastighetsmäklare kommer att väljas igen. C kommer därför välja att ta in 
offerter från flera olika och jämföra, eftersom det kan skilja mycket i pris. C tror inte att 
det är till fördel att ha en relation med varken företaget eller fastighetsmäklaren. Vid 
försäljningen upplevde C ingen relation med företaget utan menar att denna “kom på 
köpet” med fastighetsmäklaren.  

  
D berättar att D troligen kommer att välja samma fastighetsmäklare. Vilket företag som 
utses beror på vart den valda fastighetsmäklaren arbetar.   

  
E upplever inte att det existerade någon relation mellan företaget eftersom företaget har 
samma namn som fastighetsmäklaren. Nästa gång E ska sälja kommer fastighetsmäklaren 
väljas efter vilken kompetens fastighetsmäklaren har om det nya området. E kommer att 
jämföra tre olika fastighetsmäklare för att inte behöva betala för högt arvode. De E 
kommer jämföra med är fastighetsmäklare som är aktiva med försäljningar i den 
nuvarande bostadsrättsföreningen samt den gamla fastighetsmäklaren. 

  
F kommer inte att anlita samma fastighetsmäklare igen eftersom F vid nästa försäljning 
vill ha en fastighetsmäklare med god lokalkännedom i det nya området samt ska 
fastighetsmäklaren ha god kunskap om hus och inte lägenheter som vid förra 
försäljningen. F tror inte att det är till någon fördel att behålla relationen till den säljande 
fastighetsmäklaren, däremot till den fastighetsmäklaren F köper av, denne har F haft 
kontakt med efter sitt köp. Någon relation till företaget har inte F upplevt att existerade. 

  
G upplever inte att det existerar någon relation alls med företaget, och relationen med 
fastighetsmäklarna är inte bra med tanke på att det var en ostrukturerad process. 
Fastighetsmäklaren kommer inte att väljas igen, och G säger att företaget väljer han inte 
utan det blir vilket företag som helst bara fastighetsmäklaren är bra. 

  
Vid nästa försäljning skulle fastighetsmäklaren tänkbart kunna vara H´s först val. Efter 
försäljningen berättar H varken fastighetsmäklaren eller företaget har hört av sig. Dock 
existera det ändå en relation med företaget då H valde att finansiera köpet via företaget. 
Utöver det säger H att det inte finns någon relation. 

  
Efter försäljningen existerar det ingen relation alls. Efter tjänstens upphörande har varken 
fastighetsmäklaren eller företaget har hört av sig. 
Efter affären har relationen med företaget och mäklaren fortsatt dels eftersom J är 
bankkund där men J har också haft besök av fastighetsmäklaren eftersom J behövde en 
värdering för att lägga om lånen. J tror att det kan vara till fördel att fortsätta ha kontakt 
då J förhoppningsvis kan få rabatt vid nästa försäljning då fastighetsmäklaren kommer 
vara Js förstahandsval. 

4.3 Etiskt säljbeteende 
A upplevde fastighetsmäklaren som “flyktig” och “förskönande” i frågor som skulle 
kunna vara positivt för en köpare att veta, men negativt för säljaren, då det kan avspeglas 
på priset. Detta var något som A märkt när A själv besökt fastighetsmäklarens visningar 
innan A anlitade fastighetsmäklaren. Mot A som säljare upplevdes fastighetsmäklaren 
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som ärlig och rak och A tror inte att fastighetsmäklaren skulle sälja sidotjänster till A 
genom att vara oärlig eller använda överdrivna påståenden. 

  
B uppfattar fastighetsmäklaren som etiskt korrekt i sitt säljbeteende och tror definitivt att 
hon skulle bli informerad om fastighetsmäklaren har gjort något misstag.   

  
C kände att fastighetsmäklaren var sanningsenlig och skulle aldrig lura i C något. C 
känner sig mycket nöjd med affären då C inte tror att någon annan skulle kunna få upp 
försäljningspriset till något mer. ”Vi hade rustat bostaden mycket men den låg dumt till, 
väldigt nära E4 vilket vi kände drog ner priset. Hon annonserade väldigt mycket och 
gjorde allt hon kunde.”    
  
D tror inte att fastighetsmäklaren skulle agera oetiskt, D menar att fastighetsmäklaren 
förmodligen har mer att förlora på det än kunden. D kände att hon kunde ställa raka 
frågor och får raka svar från fastighetsmäklaren. Om fastighetsmäklaren hade gjort en 
felbedömning i sitt arbete, så tror D att fastighetsmäklaren skulle säga det rakt ut till 
henne, D kan inte föreställa sig att fastighetsmäklaren skulle göra på nått annat sätt. 

 
E kände att företaget verkade angeläget att sälja och tror därför att fastighetsmäklaren 
skulle kunna sälja på E sidotjänster som egentligen inte behövs, dock köpte E inte några 
sådana i samband med denna försäljning. ”Nu var ju jag väldigt påläst men en person 
med mindre kunskap skulle nog kunna bli lurad.” förklarar E. E tror också att enda 
anledningen till att fastighetsmäklaren skulle ha informerat om ett beslut var riskabelt var 
för att det då riskerar att påverka fastighetsmäklarens provision. Även om 
fastighetsmäklaren skulle fatta fel beslut i rådgivningen tror E att detta enbart skulle 
förklaras bort och försöka döljas. E berättar att ”För säljare var mäklaren jättebra, han var 
beredd att gå över lik för detta, kanske lite för mycket ibland. Som köpare skulle jag inte 
vilja ha honom då jag upplevde att han ibland nästan ville dölja saker. Jag skulle aldrig 
köpa av det företaget”. 

 
F upplevde att fastighetsmäklaren spelade med öppna kort om att han var ivrig på att sälja 
bostaden vilket F tyckte var bra. I själva beslutsprocessen kände F att besluten fick tas 
själv men att fastighetsmäklaren kanske försökte påverka besluten. ”När en kund tar 
beslut som kan vara riskabelt måste den själv vara medveten om riskerna, det är inget 
som fastighetsmäklaren kan besluta i” säger F. Innan försäljningen hade F fått förklarat 
av sin syster att det råder ett ”spel” på marknaden då systern tidigare har arbetat som 
fastighetsmäklare i staden. F menar därför att en kund får vara medveten om att vad 
denna ger sig in i och av den anledningen tror F att fastighetsmäklaren skulle kunna sälja 
produkter till F genom överdrivna påståenden, samt att om fastighetsmäklaren skulle säga 
något felaktigt skulle det pratas bort.   

G upplevde att fastighetsmäklarna agerade etiskt korrekt under försäljningen. Första 
mötet fick G information av fastighetsmäklaren om olika risker som kunde uppstå under 
försäljningen. Dock tror G att om fastighetsmäklarna skulle ha gjort en felbedömning så 
skulle fastighetsmäklaren förmodligen försöka att undvika att erkänna det eftersom att 
säljare har ett sådant rykte. 

H och I upplevde sina fastighetsmäklare som trovärdiga och tror inte att 
fastighetsmäklarna skulle sälja någon tjänst som inte skulle behövas i försäljningarna. De 
tror heller inte att ett misstag från fastighetsmäklarnas sida skulle talas bort. J tror inte 
heller att fastighetsmäklaren skulle sälja produkter genom att använda överdrivna 
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påståenden eftersom fastighetsmäklaren kändes så jordnära samt att hon till och med 
avrådde J till att ta en försäkring som J funderade på i samband med försäljningen. 

4.4 Säljarens kompetens 
A tycker att informationen om affärens upplägg var bra. Dock upplevde A att 
informationen under affärens gång om vad spekulanterna tyckte, kunde ta lång tid innan 
den nådde fram till A. A upplevde att fastighetsmäklaren hade stor kunskap eftersom 
fastighetsmäklaren hade bra områdeskännedom, mycket prisstatistik och svarade snabbt 
på frågor utan att behöva kolla upp saker och återkomma. Dock tog affären lång tid vilket 
får A att fundera i efterhand om upplägget på affären verkligen var korrekt.  

B hade goda förkunskaper om hur en försäljning går till och vad som gäller men anser 
ändå att fastighetsmäklaren kunde mer om hus och försäljning än vad B själv kunde. Det 
gjorde att B upplevde rådgivningen som bra. Dock berättar B att B som kund ibland 
fodrar lite för mycket information vilket kan göra att B kanske ibland uppfattar 
fastighetsmäklarens kompetens som bristande, trots att den förmodligen är tillräcklig. 

C upplevde fastighetsmäklaren som påläst med god områdes- och branschkunskap 
eftersom C som säljare inte behövde fundera över något.  Denna kunskap avspeglades på 
försäljningen ” Jag får direkt en känsla hur fastighetsmäklaren skriver och lägger upp 
bilderna när jag får allt skickat till mig innan försäljningen. Det i sin tur skapar en bild av 
fastighetsmäklaren vilket jag tror bidrar till hur bra affären blir. Hur kunnig och mycket 
energi som läggs ner, hur det är tänk att man ska gå vidare. Allt detta ger en bild” säger C 
som tyckte att fastighetsmäklaren gav en bra ”bild”. 

D upplevde informationen från fastighetsmäklaren som bra och noggrann. ”Det kändes 
inte som att fastighetsmäklaren hoppade över någonting” säger D. D upplevde att 
fastighetsmäklaren hade koll på de extratjänster och dylikt som företaget erbjöd men att 
fastighetsmäklaren inte förklarade speciellt ingående om dessa, dock upplevde D att 
informationen generellt, var tillräcklig för bostadsaffären. 

E fick känslan av att fastighetsmäklaren var mycket påläst inför försäljningen med 
kvadratmeterpriser, tidigare försäljningar, bostadsrättsföreningen och närområdet. Detta 
gjorde att E upplevde informationen som riklig och mäklarens kunskap god. Under 
affärens gång tycker E att mäklarens information vara bra då E ständigt fick uppdaterade 
information om hur många som var på visning, antalet budgivare och hur buden låg till. 

F fick bra information under säljprocessen i form av tydlig broschyr med information, 
proffsiga samtal, bra lokalkännedom, trevligt bemötande samt ett rimligt arvode. 
Fastighetsmäklaren upplevdes därför som mycket påläst gällande tjänsten. Beträffande 
rådgivningen från fastighetsmäklaren är F särkilt nöjd med informationen i sambanden 
med fotograferingen av bostaden eftersom F fick bra tips om stylingen inför försäljningen 
då detta var något som F innan upplevde som lite svårt. 
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G hade två stycken fastighetsmäklare från samma företag under försäljningsprocessen. G 
ansåg att båda fastighetsmäklarna vara duktiga kunskapsmässigt men att informationen 
från en av dem under försäljningen var bristfällig. G upplevde att det var rörigt vilket G 
tror berodde på kommunikation mellan de två fastighetsmäklarna. G kände trots detta att 
själva rådgivningen från dem ändå var bra.  

H upplevde fastighetsmäklarens kunskap som god eftersom denne var påläst och kunde 
ge svar på de frågor som H ställde. H är också nöjd med informationen under affärens 
gång då H aldrig upplevde att det saknades något.   

Respondent I tycker att fastighetsmäklaren hade god kunskap om den tjänst som 
respondent I betalade för. Tidigare hade fastighetsmäklaren sålt många objekt i området 
vilket gjorde att denne besatt goda kunskaper om tidigare försäljningspris på liknande 
objekt i området. Respondent I tycker även att fastighetsmäklaren kunde ”läsa av” 
personers intresse bra vilket respondent I tror bidrog till en enkel affär. ”Jag tycker om 
mäklare som inte är så påstridig annars kan de kännas desperata när de ringer och jagar ” 
säger I. 

På grund av fastighetsmäklarens upplägg av affären och kunskapen om denna upplevde J 
fastighetsmäklaren som påläst. ”Det kändes genomtänkt” berättar J. Eftersom J fick ett 
högre pris än förväntat tror J att kunskapen från fastighetsmäklaren avspeglades på 
affären. Dessutom fick J sms varje vecka med information om hur många som varit in 
och tittat på bostaden på internet, vilket gjorde att J upplevde affären som professionell. 

4.5 Säljarens serviceprestation 
A upplevde fastighetsmäklaren som kunnig säljande, driven och energisk. Detta eftersom 
allt gick väldigt fort i början av säljprocessen men i slutat av denna kunde A uppleva 
fastighetsmäklaren som aningen oengagerad och behovet om en snabb affär uppfylldes 
inte. Eftersom fastighetsmäklaren varit verksam i många år tror inte A att 
fastighetsmäklaren kommer att ta åt sig av informationen vid utvärderingen, något som 
gör att prestationen inte kommer att fortsätta utvecklas.  

B tycker att fastighetsmäklaren mötte B´s behov om god service och entusiasm. Affären 
gick ”smidigt” berättar B. Efter affären fick inte B göra någon utvärdering av 
bostadsaffären men om B hade fått göra det, tror B att fastighetsmäklaren hade tagit åt sig 
av Bs åsikter. 

C upplevde att fastighetsmäklaren var väldigt glad och positiv, en egenskap som 
underlättade hela försäljningen. 

D tycker att fastighetsmäklarens engagemang och service var bra eftersom 
fastighetsmäklaren ständigt var anträffbar och drivande i affären. D anser att 
fastighetsmäklaren förstod D´s behov bra men att denna inte uppfyllde dem som önskat. 
Detta eftersom D tycker att fastighetsmäklaren hade bråttom med att göra klar affären 
istället för att möta hennes behov om att vänta för att få in ett högre bud. Efter affären har 
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D inte fått göra någon utvärdering av bostadsförsäljningen men tror att 
fastighetsmäklaren skulle ta åt sig av åsikter om att vara mer noggrann i framtiden. D var 
på grund av detta inte nöjd med fastighetsmäklarens prestation. 

E valde en fastighetsmäklare som hade uppnått bra slutpriser på tidigare försäljningar, det 
var även på priset som E hade förväntningar. E tycker att fastighetsmäklaren uppfyllde 
dessa då E var nöjd med priset både gällande arvode och slutpris från fastighetsmäklarens 
prestation. Under affärens gång tycker E att fastighetsmäklarens service var bra eftersom 
E fick tillgång till den nödvändiga informationen snabbt och enkelt. Efter affären fick inte 
E göra någon utvärdering men tror inte att det är något som fastighetsmäklaren hade tagit 
åt sig av i alla fall. 

F var öppen med att bostaden enbart skulle säljas om budet låg över ett visst pris eftersom 
det inte var någon brådska med försäljningen. Fastighetsmäklaren valde trots detta att ta 
uppdraget något som F uppskattade.  F berättar att bostaden låg till salu en och en halv 
timme innan den såldes vilket gör att tjänsten utfördes bra.  

G tycker att servicen var dålig då G hellre önskade att får samtal med information istället 
för via  sms. Det var även informationen om hur affären gick som G upplevde som dålig. 
Generellt upplevde G kommunikationen som dålig mellan G och fastighetsmäklarna. G 
berättar också att mäklaren inte har tagit kontakt angående deklarationen som utlovades i 
affärens startskede. Dock fick G ett accepterat slutpris vilket G är nöjd med. När affären 
var färdig fick G göra en utvärdering i form av en enkät men den uppfattade han vara för 
företagets intresse och inte för fastighetsmäklarens och han vet inte om 
fastighetsmäklaren fick ta del av utvärderingen. Dock tror G att fastighetsmäklaren skulle 
ha respekterat hans åsikter och försökt att förbättra det som varit dåligt om denne fått 
tagit del av denna.  

Innan upplevde H fastighetsmäklaren som hjälpsam, trevlig, kunnig och seriös. Under 
affären fick H bra rådgivning när det kom bud. ”Mäklaren var påläst med tjänsten hon 
erbjöd i det stora hela, och hon duktig på sitt jobb, hon erbjöd mig bra service och förstod 
mina behov bra” säger H. 

I tyckte att det tog tid att sälja bostaden men att detta berodde på marknadssituationen och 
inte på fastighetsmäklaren. Trots detta var fastighetsmäklaren oerhört engagerad som 
exempel förklarar I att bostaden annonserades om på nytt med nya bilder för att väcka 
intresset hos kunder. Detta menar I visade på engagemang och entusiasm från 
fastighetsmäklarens sida samt en vilja att sälja eftersom det hade varit lätt att låta 
lägenheten ligga kvar till försäljning och passivt invänta en köpare. 

J beskriver fastighetsmäklaren som trevlig och jordnära med många års erfarenhet. J 
upplevde att fastighetsmäklaren förstod behovet att sälja så fort som möjligt och kände att 
fastighetsmäklaren lade ner ett stort engagemang med objektsbeskrivningen och 
annonseringen för att locka köpare. J upplevde att försäljningen passerade utan större 
hinder och att J betalade ett rimligt pris med tanke på resultatet. Efter försäljningen fick J 
göra en utvärdering och tror absolut att fastighetsmäklaren kommer att försöka förbättra 
sig efter utvärderingen. 
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4.6 Företagets rykte och prestation 
A uppfattade företaget som en stor, trygg och seriös kedja eftersom de sammanbetar med 
en av Sveriges största banker vilket gör att man känner igen deras varumärke. ”Har de 
många kunder känns de seriösa” säger A. Ytterligare en positiv aspekt som A såg med 
företaget var att de samarbetade mycket med lokala företag vilket gjorde att säljaren 
erbjöds många bra rabatter. Med företaget var A nöjd eftersom A upplevde dem som 
moderna och ”med i utvecklingen” med en ständig strävan efter att vara nummer ett. ”Jag 
upplevde dem som professionella med god service” säger A. A gillade också att företaget 
använder sig av en öppen budgivning på internet vilket gör att både säljare- och köpare 
blir delaktig. 

 
B har en god känsla kring företaget. B beskriver företaget som ganska nytt, gott anseende 
och med enbart kvinnliga medarbetare. B uppfattar dem som ärliga och i och med att B 
anlitade företaget så förmodade B att de gjorde sitt bästa med affären och B tycker att 
företaget uppfyllde de tjänster som utlovades. 

 

C beskriver företaget som litet men som under tiden har expanderat. C har enbart hört 
gott om dem. ”Även fast det var små fick de mycket jobb vilket jag tycker tyder på att de 
var omtyckta. Även en sådan sak att de blivit uppköpta måste tyda på att de är ett bra 
företag med nöjda kunder” säger C. 

 
D berättar att företaget i sig egentligen inte imponerade så mycket på D och att det var 
helt på grund av fastighetsmäklaren som företaget valdes. D tror att det kan vara 
fördelaktigt att åter välja samma företag vid en framtida försäljning på grund av att D nu 
vet hur de arbetar.  D uppfattade företaget som välskött, effektivt och centraliserat, de 
känns noggranna och varje kontor verkar följa samma system i arbetsmetoderna. D´s 
tillfredsställande känsla med företaget var att det kändes tryggt och centraliserat, de hade 
till och med en budgivningsombudsman på företaget berättar D. Informationen från 
företaget uppfattade D som tillräcklig då D inte saknade någon information under och 
efter affären.  Företagets engagemang anser hon varit svårt att bedöma när det var 
fastighetsmäklaren hon hade kontakt med hela tiden men de verkar ha koll på marknaden 
och är noggrant uppdaterade.  

 
E berättar att företaget hade bra rykte i området då de sålt många fina bostäder runt om i 
området till höga priser. Eftersom bostäderna de sålt låg i fina områden i staden tyckte E 
att mäklarfirman kändes seriösa. E säger även att “företaget verkade proffsigt med snygg 
hemsida och visningsexemplar”. 

F beskriver företaget som erkänt, stort och stabilt. 
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G upplever företaget som avslappnat, och ”de lever upp till vad de säger”, det framstår 
som effektivt eftersom de lyckas förmedla många bostäder. Han anser att företaget har ett 
väldigt gott rykte, det verkar vara en ärlig organisation och han har inte hört någonting 
dåligt om dem. G valde företaget på grund av rekommendationer från en bekant. Dock 
hade G en strulig affär vilket gjorde att uppfattningen om företaget försämrades efter 
affären. 

H tycker att det är svårt att ge någon värdefull kommentar om fastighetsmäklareföretaget 
eftersom han mestadels haft kontakt med fastighetsmäklaren. Däremot beskriver H 
företaget som ett stort företag med bra service och mycket stöd och hjälp. 

I upplevde företaget som seriöst, duktigt och personligt då det var en mindre firma med 
ca 5 anställda. De var även inriktade/nischade mot vissa typer av bostäder vilket gjorde 
att de inte tog åt sig allt som de blev tillfrågade. I tyckte också att det var ”riktigt snygga 
objektbeskrivningar” som liknade ”böcker” vilket gjorde att företaget kändes 
professionellt”. 

J tycker att det är svårt att säga något om företaget då kontakten skedde med 
fastighetsmäklaren. Uppfattningen som J fick var att de var moderna med fina 
informationsblad, visningshäften. J upplevde även att företaget hade ett centralt 
heltäckande koncept vilket gjorde att J kunde få bra rabatter på extratjänster. J tror att så 
länge företaget har bra fastighetsmäklare kommer de att uppfattas som seriösa och bra 
och därigenom få många kunder. J uppfattade även företaget som moderna med en bra 
hemsida med uppdaterad information. 

4.7 Lojalitet 
A valde samma fastighetsmäklare som A köpte sin nuvarande bostad av . Vid nästa affär 
känner A att A kan rekommendera företaget och fastighetsmäklaren till sina bekanta som 
ska sälja men inte till de som ska köpa på grund av flyktigheten, men att de låg bra till 
prismässigt. A kommer antagligen inte välja samma mäklare igen, utan vid nästa tillfälle 
kommer A göra en ny bedömning.  A ser ingen fördel med att behålla samma företag 
eller fastighetsmäklare och har heller inte upplevt att varken företaget eller 
fastighetsmäklaren har arbetat med att upprätthålla relationen efter affären. 

B säger att självklart skulle hon rekommendera företaget och fastighetsmäklaren till 
vänner, däremot anser B att företaget är ett i mängden och B tror inte att det är någon 
större skillnad mot andra företag. Eftersom det är nyligen som B sålde sin bostad har hon 
inte uppfattat att företaget haft för avsikt att hålla relationen med henne däremot har hon 
fått ett julkort från företaget sedan ska företaget återkomma för att hantera deklarationen 
av försäljningen. Detsamma gäller fastighetsmäklaren, eftersom det har gått så pass kort 
tid efter försäljningen så har inte fastighetsmäklaren kunnat jobba på relationen. B anser 
att hon har bäst relation med fastighetsmäklaren och inte företaget och vid nästa 
försäljning kan B tänka sig att anlita samma mäklare igen. Vilket företag det blir beror på 
vart fastighetsmäklaren arbetar.  
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C skulle absolut kunna rekommendera fastighetsmäklaren och företaget till sina bekanta. 
Efter affären hörde varken fastighetsmäklaren eller företaget av sig. När C nyligen 
värderade om sitt hus valdes dock fastighetsmäklaren som C köpte huset av. ”Jag tror att 
nu när det gått en tid känner man inga band så då jämför man på nytt med nya kriterier” 
säger C. 

D tycker att fastighetsmäklaren var bra så om företaget rekommenderas beror i så fall på 
om fastighetsmäklaren arbetar kvar, eftersom D anser att valet av fastighetsmäklare väger 
tyngre än företag vid en framtida försäljning. D anser att nästan alla stora 
fastighetsmäklarföretag arbetar på liknande sätt och det spelar ingen större roll vilket 
företag som kunden väljer. Varken företaget eller fastighetsmäklaren har tagit kontakt 
med D efter bostadsaffären, men D tror att det har gått för kort tid efter affären för att de 
ska ta kontakt. D berättar att företaget i sig egentligen inte imponerade så mycket på D 
och att det var helt på grund av fastighetsmäklaren som företaget valdes. D ser en liten 
fördel med att det kan bli samma företag vid en framtida försäljning på grund av att D nu 
vet hur de arbetar, men D understryker att det beror på fastighetsmäklarna som arbetar 
där och inte företaget.  

E skulle absolut rekommendera fastighetsmäklaren och företaget till en säljare men inte 
till en köpare.  Då fastighetsmäklaren och företaget har samma namn tycker E att 
företaget och fastighetsmäklaren är samma. Efter den avslutade försäljningen berättar E 
att kontakten med fastighetsmäklaren fortsatte när E letade en ny bostad. ”Han sa att jag 
kunde ringa om vi hade några funderingar vilket jag gjorde vid två tillfällen för att se vad 
han trodde om priset på det nya jag ville köpa”. Tyvärr har relationen inte upprätthållits 
efter köpet av nya bostaden, E har varken har hört något från företaget eller 
fastighetsmäklaren. 

F kan tänka sig att rekommendera företaget och fastighetsmäklaren vidare till sin 
bekantskapskrets. F uppskattade att fastighetsmäklaren kontaktade F efter försäljningen 
och ville hjälpa till med att hitta ett nytt boende, eftersom F sålde sin bostad innan F hade 
hittat en ny. Efter det har dock varken Fastighetsmäklaren eller företaget tagit någon mer 
kontakt med F. Vid nästa affär kommer F välja fastighetsmäklare efter samma kriterier 
men på ett annat område så därför kommer inte F välja samma fastighetsmäklare. Vilket 
företag det blir beror på vart den utvalde fastighetsmäklaren arbetar.  

G skulle rekommendera företaget för att det är ett stort företag med brett kundregister och 
företaget finns på flera orter. G berättar samtidigt att företaget absolut skulle kunna väljas 
vid en framtida bostadsaffär, dock skulle inte G välja samma fastighetsmäklare. Efter 
affären har varken fastighetsmäklaren eller företaget tagit någon kontakt med G. 

H skulle kunna rekommendera företaget och fastighetsmäklaren vidare till sina bekanta. 
H upplever inte att företaget eller fastighetsmäklaren arbetar med att upprätthålla 
relationen. Efter försäljningen har en sådan kontakt enbart varit med fastighetsmäklaren 
eftersom denne hjälpte till med deklarationen som görs i efterhand. Nu i efterhand har H 
mer kontakt med företaget då H valde att finansiera köpet via dem men 
fastighetsmäklaren kan ändå tänkas vara Hs första val vid nästa försäljning. Vilket företag 
det blir beror på vart fastighetsmäklaren arbetar. 
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I skulle absolut kunna rekommendera både företaget och fastighetsmäklaren till sina 
bekanta. Dock kan I inte välja varken företaget eller fastighetsmäklaren vid en framtida 
försäljning eftersom I har flyttat till en annan ort, men om I hade bott kvar hade I valt 
samma fastighetsmäklare.  

J upplevde inte att det existerade någon relation till företaget men skulle kunna tänka sig 
att rekommendera företaget och fastighetsmäklaren till sina bekanta. Dock skulle nog inte 
J försvara företaget och fastighetsmäklaren om någon hade en negativ åsikt om dessa men 
J skulle självklart berätta om sin positiva upplevelse då fastighetsmäklaren kommer vara 
första valet vid nästa affär. Efter affären har J märkt av fastighetsmäklaren i form av ett 
gratulationskort på födelsedagen men inget mer.  
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5. Analys   
I detta avsnitt analyseras och tolkas den insamlade empiriska informationen med en 
reflektion mot vad som sägs i den teoretiska delen, det görs även en jämförelse mot 
undersökningen av Wei-Ming et al (2012).  
 

5.1 Tillfredsställelse och Förtroende 
Många hävdar att förtroendet kan ses som den sammanlagda värderingen av kundens 
tillfredsställelse och det kan vara en av de viktigaste delarna av tillfredsställelsen 
(Moliner et al, 2007; Ravald & Gronroos 1996). Förtroende är något som skapas när en 
part har förtroende för en partners tillförlitlighet och integritet (Morgan & Hunt 1994). I 
Wei-Ming et al, (2012) undersökning visade det sig att kundens tillfredsställelse hade en 
positiv påverkan på kundens förtroende för försäljaren. I samma undersökning av Wei-
Ming et al, (2012) visade det sig att kundens tillfredsställelse och förtroende för 
försäljaren kan öka tillfredsställelsen för arbetsgivaren, i deras fall är det de finansiella 
instituten. I vår studie saknade två respondenter tillfredsställelse med fastighetsmäklaren, 
trots detta kände de förtroende för respektive fastighetsmäklare. Tvärtom var en annan 
respondent istället tillfredställd men saknade förtroende. Med dessa tre olika situationer i 
studien ifrågasätter vi därför tidigare teori. Varför studien visar detta resultat kan bero på 
att det finns så många olika påverkansfaktorer både gällande tillfredsställelse samt 
förtroende. Varje kund upplever en affärs olika delar på olika sätt eftersom varje kund har 
olika förutsättningar, deras behov skiljer sig åt från kund till kund (Jingryd & Segergren 
2012) Målet är självklart att uppdraget ska bli utfört men enbart för att det blir det 
behöver inte kunden vara tillfredsställd, ett exempel kan vara första fallet med person A 
som kände förtroende men inte tillfredsställelse. Bostaden blev i det fallet såld men det 
tog mycket längre tid. Under processen upplevde ändå kunden förtroende för 
fastighetsmäklaren. Det kan bero på att fastighetsmäklaren har skapat förväntningar hos 
kunden som inte kunde uppfyllas. Har en kund förväntningar som inte uppfylls blir den 
besviken vilket i sin tur leder till att kunden inte blir tillfredsställd. Hade 
fastighetsmäklaren istället undvikt att skapa samma förväntningar eller uppfyllt behovet 
tidigare, hade antagligen utgången för person As tillfredställelse sett annorlunda ut. 
Påståendet om att kundens förtroende för säljaren kan konverteras till organisationen där 
säljaren jobbar (Chen & Mau 2009; Wong & Sohal 2002), stämmer in bra i denna 
undersökning. De flesta respondenter tyckte att det var svårt att uttala sig om 
organisationen då denna ”kom på köpet” i anslutning till vald fastighetsmäklare. Trots 
detta hade samtliga respondenter som kände förtroende för fastighetsmäklaren också 
förtroende för företaget. Detta tror vi har att göra med tjänstens utförande och 
fastighetsmäklarens ansvar. Detta eftersom det enligt praxis inte är tillåtet att 
fastighetsmäklaren lämnar över ansvaret för uppdraget till företaget (FMI 2013b).  
  
  

5.2 Relationskvalitet och Relationsåtagande 
I undersökningen av Wei-Ming et al, (2012) kom de fram till att kundens tillfredsställelse 
med försäljaren var positivt länkad till relationsåtagande. De kom också fram till att 
kundens förtroende för försäljaren hade en tydlig anknytning till relationsåtagande. I 
denna undersökning visade det sig att i båda fall där kunden saknat tillfredsställelse säger 
de att de inte kommer att välja samma fastighetsmäklare igen vilket gör att även 
påståendet av Hennig-Thurau et al, (2002) att kundtillfredsställelse direkt påverkar 
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relationsåtagandet stämmer i det här sammanhanget. Ett mönster har uppstått där de 
respondenter som både varit tillfredsställda och har haft förtroende för fastighetsmäklaren 
och organisationen har haft ett åtagande som lett till lojalitet. Där finns ett samband till 
påståendet att kundens förtroende för säljaren och företaget är positivt relaterad till 
kundens relationsåtagande (Macintosh & Lockshin 1997; Morgan & Hunt 1994). Detta 
åtagande som uppstår verkar dock avta med tiden.  
  
Eftersom det är fastighetsmäklaren som har ansvaret för affären (Jingryd & Segergren 
2012), förstår vi att banden främst knyts till fastighetsmäklaren. Ett problem som vi ser 
med detta är att ingen av respondenterna uppger att de uppfattat att fastighetsmäklaren 
eller företaget har försökt att upprätthålla relationen med dem efter att en längre tid har 
förflutit. I teorin berättar Morgan och Hunt (1994) att relationsåtagande är en parts tro att 
en relation med en annan part är så viktig att det maximalt motiverar till strävan att 
upprätthålla den. Detta gör att partnern accepterar att relationen är värd att arbeta på för 
att garantera att relationen fortsätter på obestämd tid (Morgan & Hunt 1994). I den här 
undersökningen var det ingen respondent som uppfattade att fastighetsmäklaren eller 
företagen arbetade för att uppnå ett åtagande från kunden. Att fastighetsmäklarna inte 
arbetar på att uppnå ett åtagande från kunderna kan bero på att vissa har flyttat till andra 
orter där fastighetsmäklaren inte är verksam, dock är det ofta större kedjor som 
fastighetsmäklarna är anslutna till och en vidare relation till kunden skulle kunna löna sig 
för företagen. Nu gjordes den här undersökningen mot kunder som har sålt sin bostad de 
senaste två åren och därför kan det hända att det inte har gått tillräckligt lång tid för att 
företagen eller fastighetsmäklarna ska kunna arbeta på relationerna till kunderna. 
 

5.3 Etiskt beteende 
Säljarens etiska beteende genererar förtroende och tillfredsställelse för säljaren (Chen & 
Mau 2009; Lagace et al, 1991). Även Wei-Ming et al, (2012) styrker detta påstående i 
deras undersökning. Det stämmer dock inte helt överens med den här undersökningen. 
Av våra respondenter var det fyra som inte upplevde att säljarna agerade etiskt korrekt, 
trots detta svarade de ändå att de hade förtroende och ibland även en tillfredställande 
känsla med fastighetsmäklaren. Tre av dessa fyra fick den önskade ersättningen för 
bostaden vilket kan ha större inverkan än säljarens etiska beteende på tillfredsställelsen 
med fastighetsmäklaren. Två respondenter upplevde att fastighetsmäklaren agerade etiskt 
korrekt mot dem som säljare men att fastighetsmäklaren inte agerade etiskt korrekt mot 
köparna i affärerna, det kan vara en påverkande faktor till varför några fått förtroende och 
en tillfredsställande känsla med fastighetsmäklaren utan att denne har agerat etiskt 
korrekt. Även i våra frågor om just tillfredsställelse och förtroende var det endast tre 
respondenter som ansåg att det höjde förtroendet för fastighetsmäklaren och ingen som 
ansåg att det höjde den tillfredsställande känslan med fastighetsmäklaren. Det var två 
respondenter som inte litade på fastighetsmäklarna eftersom de upplevde att 
fastighetsmäklarbranschen hade ett sådant rykte.  Det kan vara en anledning till varför 
dessa två inte fick sämre förtroende för fastighetsmäklaren, då deras förutfattade 
meningar kan dämpas när de väl får kontakt med fastighetsmäklaren. För organstationen 
fungerar säljaren som representant för denna i kundens ögon (Zeithaml & Bitner 2000), 
vilket gör att säljarens etiska beteende är det etiska beteende som företaget associeras 
med (Ganesh et al, 2000). Samtliga respondenter har mest information om 
fastighetsmäklaren och inte så mycket om företaget, därför är det svårt att säga utifrån 
undersökningen hur fastighetsmäklarens etiska beteende avspeglas på företaget. Men när 
de har fått mest information om fastighetsmäklaren och några respondenter anser att 
företaget har ett gott anseende och rykte, kan fastighetsmäklarnas etiska beteende ha fått 
den effekten. 



26 

 

5.4 Kompetens 
Säljarens kompetens ger tillfredsställelse och förtroende för försäljaren (Crosby et al, 
1990; Wong & Sohal 2002). Wei-Ming et al, (2012) styrker detta påstående i deras 
undersökning. I den här undersökningen var det två respondenter som upplevde 
fastighetsmäklarens kompetens som bristande. Båda tyckte att fastighetsmäklarna 
verkade ha stor kunskap om tjänsten som såldes men att informationen om denna under 
försäljningen var bristande. Båda uppgav att de saknade tillfredsställelse med 
fastighetsmäklaren, trots detta hade ändå en respondent skapat förtroende för sin 
fastighetsmäklare. En anledning till att ett förtroende ändå uppstått kan vara att 
respondenten upplevde att fastighetsmäklaren besatt kompetensen men att denne inte 
framförde sina kunskaper på ett bra sätt. Det kan alltså ha varit säljarens serviceprestation 
som fick en negativ effekt på säljarens kunskap. Fastighetsmäklaren hade skapat 
förväntningar hos kunden som de sedan inte besvarade. Resterande respondenter 
upplevde fastighetsmäklarnas kompetens som god. 
 

5.5 Serviceprestation 
Bra service prestation förbättrar kundens tillfredsställelse, förtroende och lojalitet för 
säljaren (Huang & Liu 2010; Kim et al, 2007), Wei-Ming et al, (2012) styrker också detta 
påstående. Det tycks stämma till viss del i den här undersökningen. Av de intervjuade var 
det två respondenter som inte var nöjd med serviceprestationen. Dessa respondenter 
visade sig heller inte vara tillfredsställd men en av dem hade förtroende för 
fastighetsmäklaren. Ingen av dem tror att de kommer välja samma fastighetsmäklare vid 
nästa affär. Det är dock svårt att dra en slutsats utifrån två respondenters åsikter och 
sambandet mellan att ingen av dessa två respondenter tror att de kommer att välja samma 
fastighetsmäklare igen, och att de inte var nöjda med fastighetsmäklarens 
serviceprestation. I undersökningen uppgav en av de icke tillfredsställda respondenterna 
att denne saknade ett engagemang från fastighetsmäklaren och att denne inte uppfyllde 
önskemålet om en snabb affär. Dessa egenskaper tror vi är mer relaterade till 
tillfredsställelsen än förtroendet. Säljarens serviceprestation kan i sin tur avspeglas på 
företaget genom att bra service prestation ger kunden förtroende och tillfredsställelse för 
företaget (Wei-Ming et al, 2012). Detta stämde inte helt överens med den här 
undersökningen där de respondenterna som var missnöjda med fastighetsmäklarens 
serviceprestation ändå var tillfredsställda och hade förtroende för företaget. I 
sammanhanget kan detta bero på att respondenterna uppgav att de inte hade någon 
relation till företagen. 
   

5.6 Företagets rykte och prestation 
Ett företags positiva rykte ökar förtroendet och tillfredsställelsen för företaget hos kunden 
enligt Wei-Ming et al, (2012) och ger en positiv effekt på köparens avsikt till samarbete 
(Yener 2009). När vi frågade respondenterna om de kunde beskriva företaget pratade 
samtliga om ett företag med bra anseende. Innan respondenterna valde fastighetsmäklare 
och företag hade de information om dessa från antingen rekommendationer av bekanta, 
egna erfarenheter eller information ifrån Internet. Vid valet av företag valde samtliga 
fastighetsmäklaren och inte företaget. Under affären upplevde ingen respondent någon 
relation till företaget, I studien som Wei-Ming et al, (2012) gjorde visade det sig att om 
ett företag gör en bra prestation gentemot kunden har det en positiv inverkan på kundens 
tillfredsställelse och förtroende för företaget. Trots att ingen respondent upplevde en 
relation med företaget var samtliga tillfredsställda med företaget och hade förtroende för 
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detta. Därför stämmer påståendena av Wei-Ming et al, (2012) i det här sammanhanget, 
det är dock svårt att avgöra om det var företagets rykte eller prestation som genererade 
tillfredsställelse och förtroende. 
  

5.7 Lojalitet 
I uppsatsens teori berättas det om hur kundlojalitet inom ett företag skapas. För att göra 
det måste företaget skapa sig en uppfattning om vad som skapar lojalitet i den branschen 
företaget är verksam, i en bransch med hård konkurrens krävs det att kunderna är mycket 
nöjda för att de ska bli lojala (Blomqvist et al, 2000). I vårt fall var de flesta kunder 
tillfredsställda, trots detta upplever vi inte att kundlojaliteten till företaget existerar. 
Lojalitet skapas genom att individer samverkar eller känner att de har en stark social 
bindning för att uppfatta sig själva som medlemmar i en grupp, medlemmarna i 
grupperna känner till någon grad medvetenhet om att de tillhör gruppen och de har en 
känsla av förpliktelse gentemot gruppen (Muniz & O’Guinn 2001). Den teorin verkar 
stämma bra eftersom vi får uppfattningen om att respondenterna inte har fått den känslan. 
Vi vet att av de tio respondenterna var det sju som sålde sin bostad via företag som 
Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling. Bolag som idag är verksamma på de flesta orter i Sverige 
(Länsförsäkringar 2013; Fastighetsbyrån 2013; Svensk Fastighetsförmedlig 2013b). 
Skulle företaget ha lyckats skapa denna lojalitet skulle förhoppningsvis kunderna välja 
någon av deras fastighetsmäklare på den nya orten dit de flyttat. Bettencourt (1997) fann 
att relationsåtagande hade en stark positiv effekt på lojalitet, ju högre kundens 
relationsåtagande var desto mer word-of-mouth rekommendationer tillförde kunden 
verksamheten. Wei-Ming et al, (2012) fann att det finns ett positivt samband mellan 
relationens åtagande och kundens retention. Det är något som stämmer överens med 
denna undersökning. Hade företaget och fastighetsmäklarna som vi nämnt tidigare 
återkopplat till kunderna efter affären kan retentionen ha sett annorlunda ut. Vi upplever 
att ju längre tid som passerar, desto svalare blir retentionen. Däremot kan vi se att 
rekommendationen fortsätter och vi upplever därför inte denna faktor är lika känslig.  
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6. Slutsats 
I det här avsnittet presenteras slutsatserna i undersökningen. Här besvaras studiens 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med förslag till framtida studier inom detta 
ämnesområde. 
 
Genom undersökningens gång märkte vi att det var svårt att finna personer som hade sålt 
sin bostad inom de senaste två åren. Detta kan ha berott på att vi valde mindre städer där 
det var få besökare på visningarna, vilket resulterade i ett litet urval av respondenter. 
Ännu en faktor som försvårade arbetet var att få personer att ställa upp på intervjuer 
eftersom många hade tidsbrist i samband med visningarna. Efter många besökta visningar 
lyckades vi ändå intervjua 10 personer.  
 
Innan vi gjorde intervjuerna trodde vi att svaren skulle skilja sig åt, eftersom varje 
persons försäljning har olika förutsättningar. När vi sedan började transkribera 
intervjuerna märkte vi att många svar liknade varandra.   
 
Vår frågeställning om hur säljarens etiska beteende, kompetens och serviceprestation 
påverkar relationens kvalitet i form av tillfredsställelse och förtroende har visat sig haft 
olika effekter till retention och rekommendation hos kunden.  
 
Fastighetsmäklarens serviceprestation hade störst påverkan på kundens tillfredsställelse 
med fastighetsmäklaren. En fastighetsmäklares huvudsakliga syfte är att ge service till 
allmänheten (Jingryd & Segergren 2012:25), därför blir det naturligt att 
serviceprestationen har störst påverkan på relationskvaliteten. Det är serviceprestationen 
som gör att fastighetsmäklaren får bostaden såld men för att kunna lyckas med försäljning 
krävs i alla fall kompetensen.  Något som vi kan se har en påverkan på tillfredsställelsen. 
Det är denna som ligger som grund för att kunna uppfylla serviceprestationen och att 
denna i sin tur sätter nivån på hur bra serviceprestationen blir. Saknas fastighetsmäklarens 
kompetens tror vi inte att denne kan lyckas sälja bostaden till ett tillfredsställande pris på 
dagens tröga marknadssituation. Kanske kan fastighetsmäklaren lyckas på en marknad 
med högre efterfrågan, en marknad som vi i denna undersökning inte har undersökt.  
 
Det som förvånade oss var hur lite fastighetsmäklarens etiska beteende påverkade 
kundens tillfredsställelse och främst förtroendet. Några respondenter ansåg inte att 
fastighetsmäklarna var etiskt korrekta mot spekulanter men respondenterna hade ändå 
förtroende för fastighetsmäklaren själva.  Kanske har inte fastighetsmäklarbranschen 
lyckats skapa det ansenliga rykte som enligt mäklarsamfundets etiska regler existerar och 
på så sätt har fastighetsmäklarens etiska beteende i dessa fall ändå blivit accepterat hos 
allmänheten och därför inte läggs in i kundens värderingar. Hade vi gjort samma 
undersökning mot köpare istället för säljare tror vi att betydelsen av etiken hade sett 
annorlunda ut. Detta eftersom köparen måste kunna lita på att fastighetsmäklaren inte 
försöker dölja någonting i bostaden som denne ska köpa. Köparen har självklart en 
undersökningsplikt men märker köparen att en fastighetsmäklare försöker undanhålla 
relevant information börjar antagligen köparen att fundera över vad som mer kan ha 
försökts döljas. Genom att vara etiskt korrekt ser vi ändå att fastighetsmäklaren och 
företaget har mer att vinna eftersom de kan få rekommendationer både från köpare samt 
säljare. De fastighetsmäklare som framstod som mindre etiska ville inte respondenterna 
rekommendera till en köpare, vilket gör att fastighetsmäklaren missar flera 
försäljningstillfällen. 
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Hur ett företags positiva rykte ökar förtroendet och tillfredsställelsen för företaget hos 
kunden var svårt att undersöka.  Ingen av respondenterna upplevde någon relation till 
företagen vilket gjorde att de inte heller märket av företagens prestationer. Samtidigt så 
var samtliga tillfredsställda och nöjda med företagen vilket gör att vi kan dra en slutsats 
om att deras positiva rykte i detta fall lett till tillfredsställelse och förtroende trots en 
saknad av prestation.  
 
I studien har vi inte funnit någon ytterligare faktor som har lett till kundernas 
tillfredsställelse och förtroende. Däremot har vi sett att respondenterna har skapat 
förtroende för fastighetsmäklaren trots att de inte varit tillfredsställda. Dessa respondenter 
har inte uppnått samma nivå av lojalitet som de tillfredsställda kunderna. På det sättet 
väger tillfredsställelsen tyngre än förtroendet. 
 
I de fall där respondenternas fastighetsmäklare och anlitade företag har haft god 
relationskvalitet i form av att samtliga komponenter i modellen innan varit uppfyllda har 
det enbart lett till rekommendationer och inte helt säkert retention. Vi har också sett att 
respondenterna inte har någon retention alls till företagen utan samtliga kommer att välja 
fastighetsmäklarföretag utifrån vart den valde fastighetsmäklaren arbetar. 
 
Anledningen till att det inte existerar retentionen till fastighetsmäklarna trots 
tillfredsställelse och förtroende kan vi se ett mönster på. Vi har fått uppfattningen om att 
fastighetsmäklarna inte lyckats skapa tillhörigheten och känslan av förpliktelser gentemot 
sig själva. För att skapa denna lojalitet kan vi se att det fattas något mellan relationens 
kvalitet och lojalitetens retention. För att skapa retention skulle vi därför vilja lägga in en 
påverkande effekt mellan relationskvalitet och retention, nämligen kundvård. Jingryd och 
Segergren (2012) berättar att en kundrelation måste vårdas för att fortsätta existera. För 
att göra det måste fastighetsmäklaren ha kunskap om vad som påverkar relationen 
(Jingryd & Segergren 2012). För att kunna konkurera och vara framgångsrik över en 
längre tid tror vi att detta krävs. 
 
Efter uppsatsens genomförande har vi upptäckt många nya områden som skulle vara 
intressanta att studera. Som vi tidigare påpekat har vi även sett några brister i vårt arbete 
som skulle behövas studeras djupare. En av dem är att förbättra undersökningen om hur 
ett företags positiva rykte och prestation leder till tillfredsställelse och förtroende hos 
kunden. För att uppnå djupare information i den kategorin skulle denna studie ha gjorts 
mot ett tjänsteföretag med säljare men där kunden har kontakt med både säljaren och 
företaget. 
 
En annan studie som skulle vara intressant är att genomföra samma undersökning mot 
köpare av bostäder istället för mot säljare. Vi tror att resultaten skulle bli annorlunda och 
därför ge värdefull information om vad fastighetsmäklare och företagen kan göra för att 
uppnå ytterligare konkurrensfördelar. Vi skulle även finna det intressant med en 
undersökning som innehåller vår tänkta kategori kundvård. Kanske kan flera olika 
fastighetsmäklare studeras, för att se om det finns några skillnader i relationskvaliteten i 
kundrelationerna för de säljare som lägger ner mycket tid med att vårda kundens relation 
och de som inte arbetar på det sättet.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide.  
 
Inledning 

• Beskriv kort företaget  
• Beskriv kort fastighetsmäklaren 

 
Tillfredsställelse med fastighetsmäklaren 

• Varför var du tillfredsställd/ inte tillfredsställd med fastighetsmäklaren? 
• Varför kommer du föredra/inte föredar din fastighetsmäklare nästa gång? 

  
Förtroende för fastighetsmäklare 

• Vilket förtroende fick du för fastighetsmäklaren? 
• Varför valde du fastighetsmäklaren? 

  
Tillfredsställelse med företaget 

• Varför var du tillfredsställd/ inte tillfredsställd med företaget? 
• Varför kommer du föredra/inte föredra företaget vid nästa bostadsaffär? 

  
Förtroendet för företaget? 

• Vilket förtroende fick du för företaget? 
• Vad fick dig att välja det företaget du valde? 

  
Etik 

• Hur upplever du säljarens etiska beteende? 
• Hur upplevde du att din fastighetsmäklare hanterade eventuella felbedömningar i 

hans/hennes agerande?  
• Beskriv hur du ser företaget som ärligt. 

  
 Försäljarens kompetens 

• På vilket sätt ansåg du att fastighetsmäklaren hade/hade inte kompetens? 
• Hur upplever du att fastighetsmäklarens kunskap avspeglas på affären? 

  
Försäljarens tjänsters prestanda 

• Beskriv på vilket sätt fastighetsmäklaren var engagerad. 
• Beskriv hur du anser att fastighetsmäklaren presterar samma tjänster som denne 

erbjuder? 
• Hur tror du att fastighetsmäklaren kommer att förbättra sig och tjänsten efter din 

utvärdering? 
• Hur upplever du att fastighetsmäklarens erbjuder professionell service till dig? 

  
Företagets prestanda 

• På vilket sätt upplevde du företagets prestation? 
• Hur avspeglades denna på affären? 

  
Retention 

• Hur tror du att det är fördelaktigt för dig att behålla relationen med 
fastighetsmäklaren? 
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• Hur tror du att det är fördelaktigt för dig att behålla relationen 
fastighetsmäklarbyrån? 

  
Avsikt att rekommendera 

• Varför skulle du rekommendera/ inte rekommendera företaget till dina vänner 
och bekanta? 

  
Relationsbildande  

• Hur upplever du att företaget jobbar för att upprätthålla relationen med dig. 
• Hur upplever du att fastighetsmäklaren arbetar med att upprätthålla relationen 

med dig? 
• Vem av företaget eller mäklaren har du bäst relation med? 


