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Abstract 
Title: Real Estate Brokerage Industry's reputation - a study from a 

relationship marketing perspective 

Level: Bachelor thesis in business administration 

Authors: Sanna Soininen & Sofia Pulkkinen 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2013 – August 

 

Background: The background to this investigation was primarily 

another survey, conducted by Fastighetsbyrån, a Swedish real estate 

agency. According to the survey, only 5% of the Swedish population 

claims to have high confidence for realtors. The problem discussion 

revolves around statistics about how few real estate agents who are 

notified and receive sanctions each year. We believe that those 

numbers doesn't make sense when compared to how few people trust 

realtors, which is where our aim with the study comes from.  

 

Purpose: The aim of this study is to investigate the real estate 

brokerage industry's reputation by previous research in relationship 

marketing. 

 

Method: The study was conducted with a deductive and for the most 

part with a positivistic approach. The theoretical framework consists 

of research and literature on the three topics grouped together in this 

study - rumors, relationship marketing and real estate brokerage. 

Positivism is often associated with quantitative methods, and so, even 

in our essay. For the collection of empirical data a questionnaire 

survey was conducted. 

 

Results & conclusions: Our study shows that relationship marketing 

is an important part of a company's reputation. We discuss a lot about 

trust, which is a benefit that comes from relationship marketing, and 

its significance. Commitment and trust turns out to be two main 

components when it comes to relationship marketing, they constantly 

recur in our discussion. We also discuss about whether theories are 

consistent with the results we received from our survey, and we 



conclude that our investigation very much confirms the theories that 

already exist. The survey also shows that the Swedish population lacks 

knowledge of real estate. That may be a reason why it is often spread 

negative rumors about realtors, which we could see using the theory of 

rumors. Finally, we note that the real estate brokerage industry's 

reputation is better than expected. 

 

Suggestions for further research: The research about relationship 

marketing and rumors together is limited and there for we open for 

further research in the same field. It would be interesting to examine 

in greater depth how relationship marketing affects a company's 

reputation. You could do a study that compares a specific company's 

reputation at a time. Then you let the company introduce relationship 

marketing-related actions and for example, a year later, again examine 

this corporate's reputation. That way you could find out, more 

specifically, how relationship marketing affect reputation.  

 

Thesis grant: The grant is primarily geared towards real estate 

brokerage firms and organizations in the real estate brokerage 

industry, but other companies can take advantage of our results too. 

The contribution to the real estate brokerage industry is mainly the 

increased knowledge of the real estate brokerage industry's reputation. 

It is important for both real estate brokers and organizations in the 

field to be updated about the rumor. It is also important to understand 

the meaning of nurturing their relationships, and to act ethically. These 

results can be applied in other industries as well.  

 

Keywords: real estate, reputation, relationship marketing, trust, ethics 

 

  



Abstrakt 
Titel: Fastighetsmäklarbranschens rykte – en undersökning ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Sanna Soininen & Sofia Pulkkinen 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2013 – augusti 

 

Bakgrund & problem: Bakgrunden till denna undersökning var 

framförallt en annan undersökning, gjord av Fastighetsbyrån. Enligt 

den undersökningen är det endast 5% av den svenska befolkningen 

som har högt förtroende för fastighetsmäklare. Problemdiskussionen 

kretsar kring statistik om hur få fastighetsmäklare som blir anmälda 

och får påföljder varje år. Vi anser att det inte går ihop med hur få som 

litar på mäklare. Därifrån härstammar vårt syfte med studien.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka fastighetsmäklar-

branschens rykte med hjälp av tidigare forskning inom 

relationsmarknadsföring. 

 

Metod: Studien har genomförts med en deduktiv ansats och till största 

del med ett positivistiskt synsätt. Den teoretiska referensramen består 

av forskning och litteratur kring de tre ämnen som förts samman i 

denna studie – rykten, relationsmarknadsföring och fastighetsmäklar-

branschen. Positivismen kopplas ofta samman med kvantitativa 

metoder och så är fallet även i vår uppsats. För insamling av empirisk 

data genomfördes en enkätundersökning. 

 

Resultat & slutsats: Vår undersökning visar att relations-

marknadsföring har en viktig del i hur ett företags rykte ser ut. Vi 

diskuterar mycket kring förtroende, som är en fördel som kommer av 

relationsmarknadsföring, och dess betydelse. Engagemang och 

förtroende visar sig vara två huvudkomponenter när det gäller 

relationsmarknadsföring, dessa återkommer ständigt i vår diskussion. 

Vi diskuterar också kring huruvida teorierna stämmer överens med de 

resultat vi fått från vår undersökning och vi kommer fram till att vår 



undersökning i allra högsta grad bekräftar de teorier som finns. 

Undersökningen visar också att den svenska befolkningen saknar 

kunskap om fastighetsförmedling. Det kan vara en anledning till att 

det ofta sprids negativa rykten om fastighetsmäklare, som vi också 

kommit fram till med hjälp av teori om rykten. Till sist kan vi 

konstatera att fastighetsmäklarbranschens rykte är bättre än förväntat 

och att branschen förhoppningsvis är på väg mot en ljusare framtid.  

 

Förslag till vidare forskning: Att det har forskats väldigt lite kring 

relationsmarknadsföring och rykten tillsammans öppnar för vidare 

forskning i samma linje. Det vore intressant att undersöka på ett 

djupare plan hur relationsmarknadsföring påverkar ett företags rykte. 

Man skulle kunna göra en studie där man jämför ett specifikt företags 

rykte vid en tidpunkt, sedan låter man företaget införa relations-

marknadsföringsmässiga åtgärder och exempelvis ett år senare 

undersöker man igen hur företagets rykte ser ut. På så sätt skulle man 

kunna ta reda på, mer specifikt, hur relationsmarknadsföring påverkar 

ryktet. 

 

Uppsatsens bidrag: Bidraget som denna uppsats ger är främst riktat 

mot fastighetsmäklarföretag och organisationer inom fastighets-

mäklarbranschen, men även andra företag kan dra nytta av våra 

resultat. Bidraget till fastighetsmäklarbranschen är framförallt den 

ökade kunskapen om fastighetsmäklarbranschens rykte. Det är viktigt 

för både fastighetsmäklarföretag och för organisationerna inom 

branschen att vara uppdaterade om ryktet. Det är också viktigt att 

förstå innebörden av att vårda sina relationer och att uppträda etiskt. 

Dessa resultat går att applicera även på andra branscher. 

 

Nyckelord: fastighetsmäklarbranschen, rykte, etik, förtroende 

relationsmarknadsföring  
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras vår studie. Vi börjar med att beskriva 

studiens bakgrund och problem, för att sedan förklara syftet med 

studien och redogöra för de avgränsningar som har gjorts i arbetet. 

Kapitlet avslutas med en bild över arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund och problem 
Fastighetsmäklare är svin. De lurar sina kunder på pengar, glider runt i 

sina lyxbilar och tar bara tillvara på sina egna intressen. Eller är det 

bara rykten? Vad tycker de flesta egentligen? En nyligen genomförd 

undersökning av Fastighetsbyrån visar att svenskarnas bild av 

fastighetsmäklare är en 37-årig, medelsnygg man som kör BMW och 

är driven och social. 81% svarade att de tror att fastighetsmäklare 

tjänar mer än genomsnittet för den privata sektorn, som ligger på 35 

400 kronor i månaden. I undersökningen, som genomfördes i år, 

deltog totalt ett riksrepresentativt urval av 1000 personer, via en 

webbpanel, i åldrarna 20-74 år.  

(http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fastighetsbyran/pressrele

ase/view/svenskarnas-bild-av-fastighetsmaeklare-man-med-

traditionella-klaeder-och-bmw-842725) En lite äldre undersökning, 

från 2010, visar att endast 5% av svenskarna har högt förtroende för  

fastighetsmäklare. Resultatet visar ungefär samma nivå som 

förtroendet för politiker och journalister. Även denna undersökning 

var riksrepresentativ och besvarades av 1001 personer i åldrarna 20-74 

år. 

(http://www.fastighetsbyran.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2010/Fort

roende/) Som blivande fastighetsmäklare är det här resultat som oroar 

oss. Sanningen är att en fastighetsmäklare tjänar mindre än 

genomsnittet. Så varför tror de flesta svenskar att fastighetsmäklare 

tjänar mer? Vi kan tänka oss att de flesta har en uppfattning som är 

baserad på rykten. Det får oss att ifrågasätta dessa undersökningar och 

undra hur mycket av samhällets uppfattning av fastighets-

mäklarbranschen som egentligen är befogad. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fastighetsbyran/pressrelease/view/svenskarnas-bild-av-fastighetsmaeklare-man-med-traditionella-klaeder-och-bmw-842725
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fastighetsbyran/pressrelease/view/svenskarnas-bild-av-fastighetsmaeklare-man-med-traditionella-klaeder-och-bmw-842725
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fastighetsbyran/pressrelease/view/svenskarnas-bild-av-fastighetsmaeklare-man-med-traditionella-klaeder-och-bmw-842725
http://www.fastighetsbyran.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2010/Fortroende/
http://www.fastighetsbyran.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2010/Fortroende/
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I Sverige sker ungefär 150 000 bostadsaffärer varje år och vid 

utgången av 2012 fanns 6724 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. 

Den sista maj 2013 hade siffran sjunkit till 6512. Under hela 2012 

kom det in 288 anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen, den 

myndighet som har tillsyn över fastighetsmäklare. Av dessa 288 

fastighetsmäklare som Fastighetsmäklarinspektionen fick in 

anmälningar på, plus de ärenden som FMI själva initierade, var det 24 

som fick en erinran, 86 som blev varnade och endast en blev av med 

sin registrering (http://www.fmi.se/Sve/Filer/fmi_statistik_2013-05-

31.pdf). Det tycker vi är relativt låga siffror med tanke på hur många 

affärer som genomförs varje år och hur många fastighetsmäklare det 

finns. 

 

En anledning till att samhället har en negativ bild av fastighetsmäklare 

kan vara att det tidigare inte fanns några utbildningskrav för att bli 

fastighetsmäklare. De som hade titeln auktoriserad fastighetsmäklare, 

som delades ut av Stockholms Handelskammare med stöd av en 

kunglig förordning mellan 1947-1984, fick när Fastighetsmäklarlagen 

kom 1984 bli registrerade utan att uppfylla något krav på utbildning. 

För att bli registrerad fastighetsmäklare idag krävs en 

högskoleutbildning på minst 120 högskolepoäng fördelade på följande 

kunskapsområden: fastighetsförmedling (minst 30 hp), civilrätt (minst 

15 hp), fastighetsrätt (minst 15 hp), skatterätt (minst 7,5 hp), ekonomi 

(minst 15 hp), byggnadsteknik (minst 7,5 hp) och fastighetsvärdering 

(minst 7,5 hp). Resterande 22,5 hp ska vara fördjupning eller 

breddning inom något av de ovan nämnda kunskapsområdena eller 

inom nationalekonomi (http://fmi.se/default.aspx?id=1906). Utöver 

den teoretiska utbildningen krävs också en praktisk utbildning som 

ska omfatta minst tio veckor och vara handledd av en registrerad 

fastighetsmäklare med fullständig registrering  

(http://fmi.se/Sve/Filer/fmn_allmrad_praktik.pdf). 

 

Innan 1984 fanns det alltså ingen Fastighetsmäklarlag och det tror vi 

också är en orsak till den dåliga bilden av fastighetsmäklarbranschen. 

När lagen stiftades var syftet att ge konsumenterna bättre skydd vid 

förvärv av fastigheter och det infördes både näringsrättsliga och 

civilrättsliga regler. För den som yrkesmässigt arbetade som 

http://www.fmi.se/Sve/Filer/fmi_statistik_2013-05-31.pdf
http://www.fmi.se/Sve/Filer/fmi_statistik_2013-05-31.pdf
http://fmi.se/default.aspx?id=1906
http://fmi.se/Sve/Filer/fmn_allmrad_praktik.pdf
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fastighetsmäklare ställdes nu krav på registrering hos Länsstyrelsen. 

För att få registrering skulle man vara myndig, ej försatt i konkurs, 

inneha ansvarsförsäkring och tillfredsställande utbildning och i övrigt 

vara lämplig som fastighetsmäklare. Samtidigt som den första 

fastighetsmäklarlagen kom 1984 blev det också ett statligt reglerat 

yrke. 1995 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft. Den stora 

förändringen var att den tidigare registrerings- och tillsyns-

myndigheten, Länsstyrelsen, försvann och istället blev 

Fastighetsmäklarnämnden (numera Fastighetsmäklarinspektionen) den 

nya myndigheten för dessa frågor. Tanken var att effektivisera 

registrerings- och tillsynsfunktionerna och att skärpa kraven för den 

som sökte registrering  

(http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/67/4829ea42.pdf).  

Den andra och senaste lagändringen kom 2011 och de huvudsakliga 

förbättringarna var utökad dokumentation, förtydligad informations-

skyldighet och införande av ny påföljd  

(http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Fastighetsmaklare/

pdf/Artiklar/es_nr_4_11_nya_fml.pdf). 

 

Med bakgrund till det som nu har skrivits, tror vi att den bild som 

svenskarna har enligt Fastighetsbyråns undersökningar är baserad på 

enstaka händelser och rykten. Det kan också vara så att många saknar 

kunskap om fastighetsmäklare och fastighetsmäklarbranschen. Vi 

gissar att det tar tid att få bort negativa rykten och uppfattningar 

eftersom negativa rykten har en tendens att spridas i större omfattning 

än positiva. Vi kan tänka oss att det är därför bilden av 

fastighetsmäklare ser ut som den gör enligt Fastighetsbyråns 

undersökningar. Därför vill vi gräva djupare kring fastighets-

mäklarbranschens rykte. 

 

Något som vi tycker är viktigt för fastighetsmäklare och deras rykte är 

relationer.  Med relationer menar vi, som Gummesson långsiktiga 

win-winrelationer med enskilda kunder där värdet skapas gemensamt 

mellan de berörda parterna. Nära relationer med kunder skapar 

förtroende och det är något som vi tror påverkar ryktet. Det finns ett 

tomrum när det gäller forskning kring dessa två ämnen kombinerade. 

Vi vill därför genomföra en studie som kombinerar rykte och 

relationsmarknadsföring. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/67/4829ea42.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Fastighetsmaklare/pdf/Artiklar/es_nr_4_11_nya_fml.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Fastighetsmaklare/pdf/Artiklar/es_nr_4_11_nya_fml.pdf
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1.2 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka 

fastighetsmäklarbranschens rykte med hjälp av tidigare forskning 

inom relationsmarknadsföring. 

 

1.3 Avgränsningar 
För att göra vårt arbete tydligare har vi gjort en del avgränsningar. I 

teorin har vi valt att avgränsa oss till det vi ansett varit relevant för vår 

studie. Både rykten och relationsmarknadsföring är två stora ämnen. 

Det har forskats mycket kring dessa ämnen och vi var därför tvungna 

att välja de delar som passade bäst för vårt arbete. Inom 

ryktesforskningen har vi fokuserat på att definiera vad ett rykte är och 

sedan avgränsat oss till företags rykten (corporate reputation). Inom 

relationsmarknadsföring har vi riktat in oss på de fördelar som 

relationsmarknadsföring ger och speciellt på förtroende. En annan 

avgränsning som gjorts är inriktningen på fastighetsmäklarbranschen. 

Vår undersökning behandlar inte någon annan bransch.  

 

1.4 Arbetets disposition 
Nedan följer en översikt av arbetets disposition, som faller naturligt 

efter den vetenskapstradition det här arbetet har. 
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Figur 1 - arbetets disposition 
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2 Referensram 
Teorikapitlet inleds med att ge en förklaring till vad ett rykte är, vad 

relationsmarknadsföring är och det avslutas med en redogörelse för 

hur relationsmarknadsföring påverkar ett företags rykte. 

 

2.1 Rykten 
Så långt tillbaka i historien vi kan minnas har det funnits rykten i 

samhället. Fransk och tysk samhällsvetenskaplig forskning lokaliserar 

den moderna vetenskapliga definitionen av ett rykte efter William 

Sterns arbete år 1902. Arbetet innehöll experiment med en berättelse 

som passerade en kedja individer från mun till öra, utan upprepningar 

eller förklaringar. Resultatet var att berättelsen ändrades och 

förkortades när den nått slutet av kedjan (L. William Stern, Zur 

Psychologie der Aussage. Experimentelle Untersuchungen über 

Erinnerungstreue. "Zeitschrift für die gesamte 

Strafechtswissenschaft". Vol. XXII, cahier 2/3, 1902.). 1944 

publicerade Robert Knapp A Psychology of Rumor, en analys av över 

tusen rykten under andra världskriget. Knapp definierar rykte som ett 

förslag till en ämnesreferens som sprids utan kontroll, ett specialfall 

av informell social kommunikation som inkluderar myter, legender 

och humor. Från myter och legender utmärker sig ryktet genom sin 

betoning på det aktuella (Knapp, 1944). Knapp identifierar tre 

grundläggande egenskaper som gäller för rykten. Det första är att de 

överförs muntligen. Det andra att det ger information om en person, 

händelse eller tillstånd. Slutligen uttrycker och tillfredsställer rykten 

känslomässiga behov i samhället. Utifrån analysen delade Knapp upp 

rykten i tre olika typer. Dessa är Skrämselrykten, önskedrömmande 

rykten och klyvande rykten. Skrämselrykten speglar fruktade utfall. 

Önskedrömmande rykten reflekterar offentliga önskningar och 

önskeutfall. Klyvande rykten har för avsikt att försvaga grupplojalitet 

eller mellanmänskliga relationer. Knapp fann även att negativa rykten 

var mer benägna att spridas än positiva rykten (Knapp, 1944). 

 

I en studie från 1947, The Psychology of rumor, konstaterade tidigare 

nämnda William Sterns student Gordon Allport och hans kamrat 



17 
 

Joseph Postman, att allteftersom ryktet färdas växer det, blir mer 

berättande, koncist och lättare att gripa. Den slutsatsen baserades på 

ett test om meddelandespridning mellan människor, som visade att 

ungefär 70 procent av detaljerna i ett meddelande gick förlorade i de 

första fem till sex överföringarna (Allport & Postman, 1947). 

Experimentet gick till på det sättet att en person ombads se en 

illustration, som denne sedan fick beskriva för nästa person o.s.v. 

Varje persons återskapande spelades in. Processen upprepades med 

olika illustrationer och varierande innehåll.  Allport och Postman 

använde tre termer för att beskriva ryktesflödet. Dessa var utjämning, 

skärpning och omvandling. Utjämning hänvisar till förlust av detaljer 

under spridningsprocessen, skärpning till valet av detaljer som sänds 

ut och omvandling till en förvrängning i överföringen av information 

som ett resultat av omedvetna motiv (Allport & Postman, 1947).  

 

Prashant Bordia och Nicholas DiFonzo publicerade år 2004 Problem 

Solving in Social Interactions on the Internet: Rumor As Social 

Cognition, och fann att ryktesöverföringen antagligen reflekteras av 

”en kollektiv förklaringsprocess”. Den slutsatsen grundar sig på en 

analys av arkiverade diskussioner på en anslagstavla där uttalandena 

kodades och analyserades. Bordia och DiFonzo fick fram att 29,4 

procent av uttalandena i dessa diskussioner kunde kodas som 

meningsskapande. Forskarna fann även att ryktena gick igenom ett 

fyrstegs-utvecklingsmönster där ett rykte infördes för diskussion, 

informationen var frivillig och diskuterades, och slutligen drogs en 

slutsats eller så var intresset förlorat (Bordia & DiFonzo, 2004). Av 

tidigare forskning om rykten kan vi se att mycket härstammar från 

psykologiska metoder. Fokus har speciellt legat på sanningshalten i 

uttalanden och cirkulationen av spridningen muntligt från person till 

person. Något som dock förändrats under åren är möjligheten för ett 

rykte att sprida sig, den slutsatsen kan vi dra av att det utvecklats och 

finns betydligt många fler kommunikationskanaler i dagens samhälle 

(Bordia & DiFonzo, 2004). I artikeln How firms should fight rumors 

skriver textförfattaren att tillkomsten av dagens sociala medier, gör att 

rykten kan spridas längre, snabbare och få omfattande konsekvenser 

(Hiles, Covers, & Spread, s 2). Facebook, Skype, Myspace, twitter 

och bloggar är alla exempel på sådana sociala medier.  
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Dynamic Social Impact Theory (DSIT) är ett ramarbete skapad av 

Bibb Latané 1981 för modellering av situationer där föreställningar, 

attribut eller beteenden hos en individ påverkas av faktorer omkring 

honom (Nettle, 1999, s 100). Arbetet har tillämpats på ett stort antal 

socialpsykologiska situationer genom Latané och hans medarbetare. 

DSIT uppger att föreställningar och attityder baseras på tre olika 

faktorer. Den första är inflytelserika källor, vilket innebär att vi 

människor ofta är mer benägna att lita på ett rykte som vi får höra av 

en vän eller familjemedlem. Det andra är den omedelbara påverkan, 

att rykten ofta tar tag i täta, homogena bostadsområden och samhällen. 

Slutligen baseras föreställningar och attityder på antalet 

förekommande källor. Ju fler människor som finns i ett nätverk, desto 

mer sannolikt blir trovärdigheten i ryktet (Hiles m.fl., s 2).  

 

En förståelse för vad ett rykte är uppnås genom tidigare forskning 

samt genom att se samband mellan dagens olika definitioner. Enligt 

Hiles, Covers, & Spread är det de flesta definitioner har gemensamt 

att rykten består av obekräftad, ej verifierad information med osäkert 

ursprung och ambivalent trovärdighet. Ett rykte som börjat spridas kan 

till viss del innehålla sanningar, men även felaktiga påståenden av 

både positiv och negativ karaktär (Hiles m.fl., s 1). Enligt 

nationalencyklopedin är definitionen av ett rykte en obekräftad, sann 

eller falsk berättelse som sprids både i tal och skrift. Det kan vara 

människor emellan eller genom masskommunikation. The American 

heritage dictionary (http://www.ahdictionary.com/) definierar också 

rykten som ett stycke obekräftad information av osäkert ursprung som 

vanligtvis sprids från mun till mun. Den svenska ordlistan definierar 

rykten som ett anseende eller skvaller. En sammanvägning av 

begreppsförklaringen och tidigare forskning gör det lätt att förstå hur 

rykten uppkommer i vardagen. Det kan börja med ett uttalande från en 

person, som sedan sprids vidare och på olika sätt ändras flertalet 

gånger längs vägen. Vi människor hör många gånger det vi vill höra 

eller väljer att spä en historia lite extra för att det skapar 

uppmärksamhet. Hiles, Covers, & Spread lyfter fem egenskaper som 

gör ett rykte slagkraftigt och självgående: 
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 Det är lätt att komma ihåg, är levande och kan präglas av slogans 

och humor. 

 Det följer stereotyper och kan ses som en gammal historia klädd 

i nya kläder. 

 Det återspeglar specifika intressen och omständigheter. Ryktet är 

aktuellt och kan fylla en kunskapslucka. Vissa delar är 

verifierbara och kan stödjas av tidigare händelser eller rykten. 

 Det berör känslomässigt och bäddar för olika ställningstaganden. 

 Det är sporrande och innehåller svåråtkomlig information som 

inte är lätt att bekräfta. Informationen är varken för trolig eller 

för osannolik (Hiles m.fl., s 1). 

 

2.1.1 Företags rykten   

Ett företags rykte är en av dess mest värdefulla immateriella tillgångar 

(Helm, 2007, s 238). Helm citerar Lewis (2001) ”om intressenter 

tycker och agerar positivt till ett företag, kommer de att stå i gengäld 

till det och bidra till dess överlevnad” (Helm, 2007, s 238). Det citatet 

skapar en förståelse för att alla företag, stora som små, måste se 

kundernas uppfattning och anseende som viktigt. Hur ett företag tar 

hand om sina kundrelationer, avgör vilka ambassadörer det kommer 

att ha i framtiden och vad dessa kommer att bära med sig efter 

samarbetet. Oavsett hur ett företag uppfattas gäller det att alla inom 

det är delaktiga och ständigt arbetar med positionering ut mot 

kunderna (Helm, 2007, s 238). Fombrun & Riel menar att rykten hos 

företag sällan studeras. De menar att det troligtvis beror på att rykten 

oftast inte märks förrän de är hotade (Fombrun & Riel, 1997, s 5).  

 

Rykten för företag är den externa reaktionen av det interna arbetet 

inom organisationen och företagets identitet. Det är resultatet av beslut 

som är tagna av de anställda gällande företagets position i samhället. 

Rykten utvecklas genom företagets historia och tidigare händelser, på 

grund av det kan hinder uppstå i framtida handlingar utifrån 

konkurrenternas reaktioner och ageranden. Rykten kan även ses som 

sammanfattningar skapade av intressenter och utvärderare runt om i 

samhället, som bedömer företagens förmåga och potential att uppfylla 

olika kriterier. De personifierar två grundläggande betydelser för ett 
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företags effektivitet. Det ena är en bedömning av det ekonomiska 

resultatet och det andra en bedömning av hur företagets framgång 

uppfyller sitt sociala ansvar (Fombrun & Riel, 1997, s 10). 

Sammanfattningsvis lyfter textförfattaren följande definition om ett 

företags rykte: ”Ett företags rykte är en kollektiv representation av ett 

företagets tidigare åtgärder och resultat som beskriver företagets 

förmåga att leverera värdefulla resultat för flera intressenter. Det mäter 

ett företags relativa stående såväl internt med anställda och externt 

med sina intressenter, både dess konkurrenskraftiga och institutionella 

miljöer.” (Fombrun & Riel, 1997). 

 

En undersökning gjord av Convergys Corp, visar att en negativ 

kundrecension på YouTube, Twitter eller Facebook kan kosta ett 

företag förlusten av 30 kunder. Det beror på att en kundrecension på 

en av platserna når i genomsnitt en publik på 45 personer. Två 

tredjedelar av dem skulle undvika eller helt sluta att göra affärer med 

ett företag som de hört dåliga saker om  

(http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=afod9i

5PqoMQ). 

 

2.1.2 Hur företagen kan agera 

Genom att studera tidigare marknadsmisstag har artikelförfattarna 

tagit fram förslag och uppmaningar som ska hjälpa företag att 

upprätthålla goda rykten (Hiles m.fl., s 5). Ett sätt är att skapa en källa 

av välvilja genom att agera öppet, etiskt och socialt ansvarsfullt. Det 

är viktigt att vara beredd och aktivt beakta den yttre influensen från 

samhällets analytiker och massmedia. Styrkan i företagets varumärke 

och rykte är den starkaste grunden till att försvara sig och bemöta 

påverkan. Utifrån citatet ”Ju större de är, desto hårdare faller de”, kan 

företaget internt lyfta frågor som: hur stora är vi? Vilka skulle vilja se 

oss falla? Varför? Vad kan vi göra för att eliminera dessa motiv eller 

skapa en mjuk landning? Det är även viktigt för företag att i detalj 

analysera sina produkter. Oavsett om det är en vara eller tjänst, är 

innehållet, förpackningen och marknadsföringen lika betydande. En 

frågeställning att grunda analysen på är: vad kan misstolkas och 

eventuellt leda till negativa rykten?  Det är bra att planera och förutspå 

det värsta och samtidigt hoppas på det bästa. Genom att identifiera 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=afod9i5PqoMQ
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=afod9i5PqoMQ
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sina partners och motståndare kan man på ett tydligare sätt förstå hur 

de kan orsaka problem. Sammanfattningsvis är de sista råden till 

företagen att inte förneka, utan istället bemöta problemen. Beakta inte 

bara, lyssna ordentligt och se rykten ur kundernas perspektiv (Hiles 

m.fl., s 5).  

 

2.2 Relationsmarknadsföring 
Det finns många bestämningar om vad relationsmarknadsföring är. 

Bland annat definierar Grönroos relationsmarknadsföring som 

”marknadsföring är att upprätta, underhålla och förbättra relationer 

med kunder och andra partners, med vinst, så att målen för de berörda 

parterna är uppfyllda. Detta uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och 

uppfyllande av löften” (Grönroos, 1997, s 9). Evert Gummesson, 

professor vid Stockholm University School of Business och ledande 

forskare inom relationsmarknadsföring, har utformat den bredaste och 

mest nutida definitionen. Han förklarar relationsmarknadsföring som 

”marknadsföring baserad på relationer, nätverk och interaktion, som 

erkänner att marknadsföringen är inbäddad i den totala hanteringen av 

nätverken i den säljande organisationen, marknaden och samhället. 

Den är riktad till långsiktiga win-win relationer med enskilda kunder, 

och värdet skapas gemensamt mellan de berörda parterna. Den 

överskrider gränserna mellan specialistfunktioner och ämnen” 

(Gummesson, 2002, s 39). Vidare delar Gummesson in total 

relationsmarknadsföring, som inte bara omfattar relationen mellan 

leverantör och kund, utan också relationer till en leverantörs egna 

leverantörer, till konkurrenter och till mellanhänder. Dessa kallar 

Gummesson för marknadsrelationer. Det finns också relationer som 

ligger ett steg över marknadsrelationer och de benämns 

megarelationer. Megarelationer innefattar myndigheter, media och 

andra enheter i samhället som har inflytande på marknadens beteende. 

Dessa relationer är bortom kontroll av marknadsförings- och 

försäljningsavdelningar och är en fråga för både den allmänna 

förvaltningen och samhället. Till sist menar Gummesson att de interna 

relationerna inom företaget, till exempel förhållandet mellan interna 

kunder och mellan resultatenheter samt till investerare kallas 

nanorelationer (Gummesson, 2002, s 39-40).  
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Man brukar också dela in relationsmarknadsföring i olika nivåer 

beroende på vilken typ av relation man har till kunden. Kotler gör 

följande indelning:  

 

 Basic – företagets försäljare säljer produkten, men följer inte upp 

på något sätt.  

 Reactive – försäljaren säljer produkten och uppmuntrar kunden 

att höra av sig om han eller hon skulle ha några frågor eller 

problem.  

 Accountable – försäljaren ringer kunden en kort tid efter 

försäljningen för att se om produkten lever upp till kundens 

förväntningar. Försäljaren samlar även in information från 

kunden om eventuella produktförbättringar eller specifika 

besvikelser. Denna information hjälper företaget att kontinuerligt 

förbättra sitt erbjudande.  

 Proactive – försäljaren eller andra inom företaget ringer kunden 

då och då med förslag på förbättrad användning av produkter 

eller nya hjälpsamma produkter.  

 Partnership – företaget arbetar kontinuerligt med kunden och 

med andra kunder för att upptäcka sätt att leverera bättre värde 

(Kotler, 2008, s 387).  

 

2.2.1 Relationella fördelar 
De fördelar som relationsmarknadsföring för med sig kallas för 

relationella fördelar. Relationella fördelar förutsätter att båda parter i 

relationen vinner på den (Taleghani, Biabani, Gilaninia, Rahbarinia, & 

Mousavian, 2011). Thurau, Gwinner och Gemler (2002) har hittat tre 

huvudkategorier för relationella fördelar. Dessa är förtroendefördelar, 

sociala fördelar och specialbehandling. Förtroendefördelar visar sig i 

situationer där kunden har lite kunskap och begränsad uppfattning om 

produkten, då förtroendet ger en psykologisk riskminskning. 

Förtroendet reducerar psykologisk stress när beslut ska fattas 

(Taleghani m.fl., 2011, s 80). En fördel med förtroende som Thurau, 

Gwinner och Gemler (2002, s 236) tar upp är att det påverkar kundens 

engagemang till relationen positivt. De hävdar även att förtroende har 
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en positiv påverkan på kundnöjdhetsbetyg. Detta gäller enligt bland 

annat Andaleeb för relationer mellan tillverkare och köpare, men 

Thurau, Gwinner och Gemler menar att det även gäller för relationer 

mellan konsumenter och serviceanställda/firmor. Kunden känner sig 

mer tillfredsställd tack vare att ett större förtroende i interaktionen 

resulterar i mindre ängslan gällande transaktionen. Sociala förmåner är 

relaterade till tid, energi och de insatser som krävs för vanliga 

åtgärder. Med specialbehandling innebär att relationella kunder får 

bättre priser, snabbare service eller individuella tilläggstjänster 

(Thurau m.fl., 2002, s 236-237).  

 

2.2.1.1 Förtroende 

Förtroende förklaras av wiktionary som ”att lita på att någon är 

förmögen att handla (intellektuellt och moraliskt) korrekt, och också 

handlar korrekt” (http://sv.wiktionary.org/wiki/f%C3%B6rtroende). 

Denna definition bekräftas även av det mer vetenskapliga verktyget 

”Semantic atlas” (http://dico.isc.cnrs.fr/en/). Förtroende förklaras 

också som tillit till någon, någons karaktär, någons trohet, redbarhet 

och duglighet. Morgan och Hunt, som har skrivit en artikel som 

citerats nästan 12 000 gånger, menar att förtroende föreligger när en 

part har tilltro till en partners pålitlighet och integritet (Morgan & 

Hunt, 1994, s 23). Vi kan se att alla dessa definitioner av begreppet 

säger i princip samma sak. 

 

Morgan och Hunt menar att förtroende tillsammans med engagemang 

är nycklar för framgång inom relationsmarknadsföring. Förtroende 

och engagemang uppmuntrar till att arbeta för att behålla 

relationsinvesteringar genom att samarbeta med partners, att motstå 

attraktiva kortfristiga alternativ till förmån för de förväntade 

långsiktiga fördelarna med att stanna med existerande partners och att 

se potentiellt riskfyllda åtgärder som försiktiga på grund av tron att 

deras partner inte kommer att agera opportunistiskt. Därför, när både 

förtroende och engagemang är närvarande, producerar de resultat som 

främjar verkningsgrad, produktivitet och effektivitet. Förtroende och 

engagemang leder direkt till samarbetande beteenden som är 

nödvändiga för relationsmarknadsföringens framgång (Morgan & 

Hunt, 1994, s 22). Engagemang till relationen förklaras som att 

http://sv.wiktionary.org/wiki/förtroende
http://dico.isc.cnrs.fr/en/
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partnern anser att en pågående relation med en annan är så viktig att 

den motiverar maximala ansträngningar för att behålla den. Man 

tycker alltså att det är värt att jobba för att relationen ska vara för alltid 

(Morgan & Hunt, 1994, s 23). 

 

2.2.2 Hur relationsmarknadsföring kan knytas ihop 

med ryktet 
Tidigare i teorikapitlet har vi skrivit om hur viktigt det är för ett 

företag vad kunderna och intressenterna har för uppfattning och 

anseende om dem. Bendixen och Abratt har tagit fram en modell över 

hur ett företags relationer med leverantör och köpare hör ihop med ett 

företags rykte. Deras forskning visar att det finns två faktorer som 

påverkar ett företags rykte. Den ena är etisk standard och den andra är 

uppriktiga relationer (Bendixen & Abratt, 2007, s 79).  

 

2.2.2.1 Etik 

Etik handlar om att göra gott eller att göra det rätta i en viss situation 

(Bendixen & Abratt, 2007, s 72). Ordet etik kommer från grekiskans 

ēthiko´s som betyder ”som har att göra med karaktären”, ”moralisk”, 

”sedlig”. Ofta missbedöms etik och moral för att vara synonymer, men 

det finns en väsentlig skillnad. Etik innebär en människas värderingar 

och dens tankar kring vad som är rätt, läran om det rätta handlandet, 

medan moral visar sig genom vad en människa faktiskt gör, eller låter 

bli att göra (http://www.ne.se/etik). Man kan säga att etiken ligger som 

grund för moralen. Vi väljer dock att inte reflektera mer över dessa två 

begrepp, utan väljer att likställa dem. När vi hädanefter pratar om etik 

menar vi både etik och moral. Enligt Bendixen och Abratt omfattar 

etisk standard nepotism, förekomst och efterlevnad av etisk kod, 

juridiska och moraliska principer, ledningens attityd, respekt för 

sekretessen för leverantörers uppgifter och produkter, personalens 

artighet, rättvisa (med avseende på mutor) och produktkvalitet 

(Bendixen & Abratt, 2007, s 75). Forskningen kring etisk standard 

visar på skillnader hos de som har varit anställda eller varit i kontakt 

med företaget en längre tid och de som arbetat/varit i kontakt med 

företaget mindre än ett år. Resultaten visar sämre siffror hos de som 

http://www.ne.se/etik
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varit anställda/i kontakt med företaget längre än ett år (Bendixen & 

Abratt, 2007, s 75).  

 

2.2.2.2 Relationer 

Den andra faktorn som enligt Bendixen och Abratt påverkar ett 

företags rykte är uppriktiga relationer. Uppriktiga relationer omfattar 

bland annat snabba lösningar på problem, respekt för partnern, tydlig 

kommunikation och rättvisa men fasta förhandlingar (Bendixen & 

Abratt, 2007, s 75-76). Här visar sig istället skillnader mellan 

anställda och leverantörer. De anställda hos företaget tycker att de har 

bättre relationer till sina leverantörer, än vad leverantörerna själva 

tycker (Bendixen & Abratt, 2007, s 76). Forskningen visar också att 

uppriktiga relationer spelar en större roll än etisk standard, även om 

båda är av stor betydelse. Bendixen och Abratt tror att det beror på att 

kunderna genom att de har en uppriktig relation, kan förutse att 

företaget kommer agera etiskt. Det visar också att förtroende är en 

viktig del i leverantörs- och kundrelationer (Bendixen & Abratt, 2007, 

s 78). Bilden nedan visar på ett tydligt sätt hur etik och relationer 

påverkar ryktet. 
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Figur 2 - hur etik och relationer påverkar ryktet (Bendixen & Abratt, 2007, 

s 78) 

 

Tidigare i teorikapitlet har vi som sagt skrivit om hur viktigt ett 

företags rykte är. Vi har också skrivit om relationers betydelse och 

relationsmarknadsföring. Modellen nedan illustrerar och knyter ihop 

just detta, betydelsen av ett företags anseende för att uppnå långvariga 

kundrelationer. Den går ut på hur ryktets roll spelar in i den process 

där en kund väljer att etablera en långsiktig relation med företaget. 

Modellen är till en början uppbyggd av stadier som är avgörande för 

om kunden i framtiden vill gå vidare och inleda en relation eller inte. 

Vid varje stadie väljer kunden att fortsätta eller inte beroende på om 

han/hon tycker att företaget uppfyller de kraven eller behoven. Första 

steget i modellen är företagets rykte, beroende på vad kunden har för 

uppfattning sedan innan påverkas beslutet. Nästa steg är Social 

legitimitet. Det tyder på att företaget uppfyllt lägsta kraven för etiskt 

beteende, vilket innebär företagets strävan efter att uppnå sina mål 

samt att resultaten av dess handlingar accepteras av det samhälle där 

de är verksamma i. Därefter kommer pragmatisk legitimitet som 

bygger på kundernas uppfattning av det praktiska värdet av 
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organisatoriska utgångar som ekonomi, rättsligt ansvar och resultat 

sedan tidigare. Genom att etablera relationer med bra företag, kan 

individer definiera sin egen position i den sociala miljön. Om kunden 

känner kundtillfredsställelse genom dessa stadier och tror på ett 

gynnsamt utbyte inleds en relation som kommer att bli långvarig om 

kunden blir nöjd. Detta är en modell som på ett tydligt sett visar att 

relationerna till kunderna är bland det viktigaste ett företag har 

(Puncheva, 2008, s 277-280).  
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Figur 3 - betydelsen av ett företags anseende för att uppnå långvariga 

kundrelationer (Puncheva, 2008, s 277-280)  
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3 Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur studien har genomförts. Vi inleder 

metodkapitlet med att redogöra för vår vetenskapssyn och sedan tas 

bland annat teorigranskning, undersökningsdesign och analysmetod 

upp. I metodkapitlet motiverar vi olika val som gjorts genom hela 

arbetet.  

 

3.1 Vetenskapssyn 
Kunskap kan ses på olika sätt beroende på vilken vetenskapssyn man 

tillämpar. De olika synerna kallas för vetenskapstraditioner. De 

viktigaste traditionerna är positivism och hermeneutik. Man pratar 

ofta om dessa två traditioner som varandras motsatser. Vår studie dras 

till stora delar mot det positivistiska synsättet, men vi vill påpeka att vi 

inte helt och hållet har förhållit oss till denna tradition. Positivismen 

grundar sig i logiskt tänkande och man strävar efter absolut kunskap. 

De två källorna till absolut kunskap är det som går att räkna ut med sin 

logik och det man kan iaktta med sina sinnen. Positivismen 

kännetecknas av kvantitativa data och en deduktiv ansats (Eriksson, 

2011, s 81).  

 

Kvantitativa metoder framställs vanligtvis som ett förhållningssätt till 

genomförande av social forskning som tillämpar en naturvetenskaplig 

och i synnerhet positivistisk syn på sociala fenomen. Det som 

kännetecknar positivism i metodologisk litteratur är att de uppvisar 

bland annat operativa definitioner, objektivitet, reproduktionsförmåga, 

kausalitet och liknande. Den sociala undersökningen ses oftast som 

det vanligaste instrumentet för forskning inom denna tradition, 

eftersom det tydligen lätt kan anpassas till sådana problem. Med 

enkäter, som vi använt oss av, kan konceptet operationaliseras. 

Objektiviteten upprätthålls av avstånd mellan observatör och 

observerade. För att illustrera skillnaderna mellan kvantitativ data, 

som till större delen använts i den här studien, och kvalitativ data, har 

vi valt ut denna tabell för att tydliggöra några konkreta exempel.  
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Figur 4 - skillander mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Eriksson, 

2011, s 120) 

 

Deduktiv forskningsansats inom positivismen innebär att man utgår 

från befintliga teorier och tidigare forskning (Eriksson, 2011, s 83). I 

vårt fall har vi fördjupat oss inom områdena relationsmarknadsföring 

och rykten. I teoriavsnittet visar vi att det är två ämnen som är 

berikade med många utgångskällor. Det märks också tydligt på det sätt 

som insamlingen av empirisk data har skett, att vi håller oss till den 

kvantitativa och positivistiska traditionen. Det som kan ifrågasättas är 

vår objektivitet, då vi ibland tenderar att dras från positivismen mot 

hermeneutiken. För hermeneutiker är det viktigt med närmare och 

djupare kontakt med respondenterna (Bryman, 1997, s 114) och vid 

genomförandet av undersökningen uppstod en del personlig kontakt 

med våra respondenter, där många intressanta diskussioner uppkom. 

Det var viktigt för oss eftersom att vi brinner för vårt ämnesval i 

denna uppsats. Dock har inte dessa personliga kontakter påverkat 

tolkningen av resultaten, vilket återigen tar oss tillbaka till 

positivismen. Vi redovisar dessutom våra resultat genom tabeller och 

diagram. I diskussionen kan det förekomma en del tankesätt och 

frågeställningar som dras åt det hermeneutiska synsättet. Våra egna 

upplevelser, tolkningar och empati har dessutom lett till att vi funnit 

en del av förståelsen för våra resultat på ett djupare plan. Det här är 

ingenting som vi anser påverkar resultaten i vår undersökning och inte 

heller slutsatsen av arbetet. 
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3.2 Teorigranskning 
Eftersom vår studie har en deduktiv ansats började vår undersökning 

med en litteraturgranskning. Huvudområdena som granskats är rykte 

och relationsmarknadsföring. Inom dessa områden har vi sedan hittat 

nyckelord som gjort att vi smalnat av två stora ämnen och hittat de 

artiklar som är mest relevanta för vår studie. Främst har Google 

Scholar använts vid sökningen efter artiklar, men även andra databaser 

som JSTOR och Springer. Google Scholar har ändå visat sig varit 

mest användbart då det direkt går att se till exempel vilka som är 

författare till artikeln, när den publicerades och vart, samt hur många 

gånger en artikel har citerats. Att en artikel citerats många gånger var 

för oss ett tecken på att den är bra. Exempel på de sökord som har 

använts mest är ”reputation”, ”rumors”, ”corparate reputation”, 

”relationship marketing”, ”relational benefits” och ”trust”. Dessa 

sökord har vi använt i olika kombinationer för att hitta och välja ut de 

artiklar som vi ansett varit de bästa. 

 

3.3 Enkätens utformning 
Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att det var den mest 

lämpliga metoden med hänsyn till vår undersökning och vår 

vetenskapssyn. När det kom till val av skala stod det mellan en Likert-

skala och VAS-skala. Hasson och Arnetz tar upp både för- och 

nackdelar med båda skalorna och förespråkare av de båda skalorna 

talar ofta emot varandra. En del forskare menar att Likert är lättare att 

förstå, både för forskaren och för respondenten. Speciellt för unga 

barn är den lättare för dem att förstå och svara korrekt. Samma 

forskare menar också att Likert-skalan går snabbare att förklara för 

respondenten. Nackdelar med Likert är framförallt hur många 

alternativ som ska ges. För många alternativ kan leda till svårigheter 

att välja, medan för få alternativ kan tvinga respondenten att välja ett 

alternativ som egentligen inte speglar hans/hennes riktiga avsikt. 

Andra forskare menar att VAS är både enkel att använda och enkel att 

förstå. Vissa påstår också att VAS föredras av respondenter. 

Förespråkare för Likert menar att VAS är svår för vissa att förstå och 

att den är mer omständig att arbeta med. Hasson och Arnetz har dock 

kommit fram till att det från en statistisk synvinkel inte går att säga 
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om den ena skalan är bättre än den andra (Hasson & Arnetz, 2005, s 2-

3). Med det är inte sagt att en av skalorna kan passa bättre för olika 

typer av studier. Vi valde därför, i samråd med vår handledare, att 

använda VAS-skalan. 

 

VAS står för visual analouge scale och består vanligen av en 

horisontell linje som är 10 cm lång och förankrad i båda ändarna med 

ord beskrivande maximala och minimala ytterligheter av den 

dimension som ska mätas (Lingjærde & Regine Føreland, 1998, s 

388). I vårt fall är frågorna utformade som påståenden där vi vill mäta 

hur mycket respondenten håller med. För att ta det till ytterligheter 

valde vi ”håller inte med alls” på ena sidan och ”håller med helt och 

hållet” på andra sidan. Respondenten ombeds då att göra en markering 

på linjen där den anser är lämpligt. Resultatet mätte vi i millimeter, 

vilket är det man oftast gör, och vi har därför en skala som går från 0 

till 100 i vår undersökning (Lingjærde & Regine Føreland, 1998, s 

388). Fördelarna med VAS är, enligt Lingjærde & Regine Føreland, 

många: den är enkel, oftast lätt att förstå, snabbt färdigställd och 

kräver lite motivation. Dessutom ger VAS-skalan i allmänhet en god 

reliabilitet och validitet (Lingjærde & Regine Føreland, 1998, s 388). 

 

De flesta av våra frågor är desamma som använts i artikeln Corporate 

Identity, Ethics and Reputation in Supplier–Buyer Relationships 

(Bendixen & Abratt, 2007, s 80). Vi har dock modifierat dem lite, dels 

för att de skulle passa vårt ämne och dels för att vi ansåg att vissa 

frågor kunde formuleras på ett bättre sätt. Bearbetningen av våra 

enkätfrågor finns i bilaga 3. I slutet av enkäten finns utvalda 

kunskapsfrågor som vi kallar för quizfrågor. Dessa frågor syftar 

tillbaka på de övriga frågorna i enkäten för att kontrollera kunskapen 

om fastighetsmäklarbranschen hos våra respondenter.  

 

3.4 Urval 
Till en början övervägde vi att rikta undersökningen endast till de som 

har använt sig av fastighetsmäklare, men vi kom fram till att vi vill 

veta hur ryktet ser ut även hos dem som inte har använt sig av 

mäklare. Då åstadkoms en tydligare uppfattning om hur rykten sprids, 
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även hos dem som inte själva har någon erfarenhet av 

fastighetsmäklare. På så sätt visas även om det finns någon skillnad 

mellan dem som har använt mäklare och dem som inte har. Vi valde 

således att göra en totalundersökning. Målet med undersökningen var 

också att få så stor generaliserbarhet som möjligt och val av 

urvalsmetod föll därför på ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval 

är detsamma som ett slumpmässigt urval och det innebär att för varje 

individ i populationen är sannolikheten att inkluderas i urvalet lika 

stor. Slumpmässigt urval är grunden för alla bra urvalsmetoder och 

tillåter inte på något sätt att valet av grupper människor är människor 

som frivilligt ställer upp eller är kända för att vara samarbetsvilliga 

(Banerjee & Chaudhury, 2010). Det finns många varianter av 

slumpmässigt urval och till vår undersökning ansåg vi att ett 

systematiskt urval var det mest passande. Det var dessutom den 

enklaste och smidigaste metoden för att genomföra undersökningen. 

Med systematiskt urval menas att individerna väljs ut genom en 

förutbestämd systematik där var n:e person från till exempel en lista 

väljs (Banerjee & Chaudhury, 2010). Vi valde att stoppa var femte 

person vi mötte. För att uppfylla de statistiska kriterierna för ett 

slumpmässigt urval bör respondenterna i ett systematiskt urval vara 

slumpmässigt ordnade. Om, som i vårt fall, var femte person väljs, ska 

ett slumpmässigt förfarande användas för att bestämma om den första, 

andra, tredje, fjärde eller femte personen ska väljas som den första att 

delta i undersökningen (Banerjee & Chaudhury, 2010). För att 

uppfylla dessa krav genomfördes undersökningen på Gävle Central. 

Där kunde vi inte på något sätt styra över vilka som blev tillfrågade, 

eftersom där befinner sig människor i alla olika åldrar, från många 

olika städer. För att välja vem som skulle bli den första att delta i 

undersökningen startade vi ett tidtagarur med avsikt att den hundradel 

klockan stannade på skulle bli den person vi skulle fråga först, då 6=1, 

7=2, 8=3, 9=4 och 0=10. Klockan stannade på 5 sekunder och 4 

hundradelar. Den första personen som tillfrågades var alltså den fjärde 

vi mötte. Efter det tillfrågades sedan var femte person, alltså den 

nionde, fjortonde, nittonde och så vidare. Vi anser därför att vi har 

uppnått tillräcklig hög generaliserbarhet för att kunna uttala oss för 

hela svenska befolkningen. 
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3.4.1 Bortfall 

Undersökningen gjordes, som tidigare nämnt, på Gävle Central. Där 

befann vi oss under sammanlagt sju dagar. Totalt tillfrågades 171 

personer om de ville svara på vår enkät. Resultatet blev 134 ifyllda 

enkäter, vilket innebär 37 bortfall. Det ger en svarsfrekvens på 78,4%.  

 

 
Tabell 1 - bortfall 

 

Den relativt höga svarsfrekvensen kan för det första bero på att vi 

hade en pappersenkät. Enligt Trost blir svarsfrekvensen ofta lägre vid 

webbenkäter, troligtvis för att lätt glömmer bort den när den ligger i 

ens inkorg på mailen och inte finns framför en. Det kan också vara så 

att det hamnar i ens skräppost eller på annat sätt fastnar och inte ens 

kommer fram (Trost, 2012, s 143). Innan genomförandet av 

undersökningen letade vi dessutom efter tips och hittade dessa: 1. 

Presentera ditt syfte med enkäten, 2. Ge de svarande belöning, 3. Gör 

det enkelt att delta, 4. Håll nere antalet frågor och 5. Använd rätt 

metod (http://www.enkatfabriken.se/fem-tips-for-battre-

svarsfrekvens). Vi tycker att dessa krav uppfylldes och det kan vara en 

anledning till att så många svarade. Vid tillfrågningen av våra 

respondenter frågade vi inte bara till exempel ”Vill du fylla i en enkät 

åt oss?”, utan ”Har du tid och lust att hjälpa oss med vårt 

examensarbete genom att fylla i en enkät?”. Formuleringen kan ha 

spelat en stor roll för antalet svar. Dessutom har människor troligtvis 

mer tid på en tågstation än till exempel i en galleria eller på ett torg. 

Det var många som uttryckte att de ändå inte hade något annat för sig 

medan de väntade på tåget, så de kunde lika gärna svara på vår enkät 

under tiden. Det var en annan anledning till att vi valde att genomföra 

undersökningen på just centralen. Den höga svarsfrekvensen gör att vi 

själva anser att vår undersökning har en hög reliabilitet. 

 

Antal %

Besvarade enkäter 134 78,4

Bortfall 37 21,6

Totalt 171 100

http://www.enkatfabriken.se/fem-tips-for-battre-svarsfrekvens
http://www.enkatfabriken.se/fem-tips-for-battre-svarsfrekvens
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3.4.1.1 Bortfall per fråga 

Några interna bortfall uppkom, alltså bortfall på enskilda frågor 

(Trost, 2012, s 131). Det kan ha berott på att respondenten inte förstod 

frågan eller helt enkelt inte hade någon uppfattning. Nedan följer de 

frågor som fick interna bortfall, samt hur många svar dessa frågor fick 

totalt. 

 

 Jag anser att fastighetsmäklare bara är ute efter att tjäna pengar – 

131 svar 

 Jag anser att fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder – 131 

svar 

 Jag känner till Fastighetsmäklarinspektionen – 133 svar 

 Jag anser att det är lätt att skilja på de olika parternas 

skyldigheter i en bostadsaffär – 129 svar 

 Jag anser att media framställer en rättvis bild av 

fastighetsmäklare – 128 svar 

 Jag anser att fastighetsmäklare strikt följer etiska regler – 132 

svar 

 Jag anser att fastighetsmäklare har kontinuerlig kontakt med sina 

kunder, både under och efter genomförd bostadsaffär – 129 svar 

 Jag anser att fastighetsmäklare kommer undan med oetiskt 

beteende – 128 svar 

 Jag litar på fastighetsmäklare – 133 svar 

 Jag anser att fastighetsmäklare är rättvisa i sina prisförhandlingar 

– 130 svar 

 Jag anser att fastighetsmäklare ofta är oförskämda – 130 svar 

 Jag anser att förtroendet för fastighetsmäklarbranschen har ökat i 

och med den nya fastighetsmäklarlagen trädde i kraft 2011 – 111 

svar 

 

På de flesta av dessa frågor saknas endast ett fåtal svar, men på sista 

frågan var det desto fler interna bortfall. Det kan enligt oss bero på 

vad frågan handlar om. Den sista frågan har en svarsfrekvens på 

82,8%. Vi bedömer att det är tillräckligt med tanke på hur lite denna 

fråga används i vår diskussion. Därför anser vi att det inte är 

nödvändigt att göra en bortfallsanalys, utan väljer att bortse från dessa 

interna bortfall i vår diskussion. Att så många frågor fick interna 
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bortfall tror vi kan bero på att de är svåra att förstå. Vi trodde att de 

var tillräckligt bra formulerade, men vi kan se nu i efterhand att vi 

hade kunnat bearbeta några av dem ännu mer. Det gäller kanske 

främst de som har fler än 4 bortfall.  

 

3.5 Analysmetod 
Vi har använt oss av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics när vi 

har gjort våra analyser. Med hjälp av programmet gjordes en 

korrelationsanalys och för att göra diskussionen mer intressant togs 

även medeltal, mediantal och tabeller där svaren från varje individ på 

varje fråga presenteras fram. Vi gjorde även en klusteranalys, men 

valde att inte ha med den i arbetet eftersom vi ansåg att den inte 

tillförde något till diskussionen.   

 

3.5.1 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys görs för att se om det finns samband mellan två 

variabler. (http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-

1/#more-20) Till exempel kan man leta efter samband mellan lönenivå 

och fritidsintressen. I vårt fall letar vi framför allt efter samband 

mellan rykte och relationsmarknadsföring. En korrelation uttrycks 

mellan -1 till 1. En korrelation med minustecken framför är en negativ 

korrelation och en med plus eller inget tecken framför är en positiv 

korrelation. En negativ korrelation innebär att respondenterna tenderar 

att ha svarat högt på ena variabeln och lågt på den andra, medan en 

positiv korrelation innebär att respondenterna har svarat antingen högt 

på båda variablerna eller lågt på båda variablerna 

(http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-

20).  

 

Frank Anscombe har skapat en uppsättning känd data, Anscombe's 

quartet, som illustrerar meningen av att plotta data. Både beräkningar 

och grafer ska studeras eftersom att var och en av dem bidrar till 

förståelsen. De flesta statistiska beräkningarna kommer av antaganden 

om datans egenskaper och om dessa skulle vara falska, kan 

beräkningarna bli missvisande. Här är det därför värdefullt att även 

http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20
http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20
http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20
http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20
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använda grafer för att kontrollera antagandena (Anscombe, 1973, s 

17).  

 

 
Figur 5 - Anscombe's quartet (Anscombe, 1973, s 17) 

 

Som graferna ovan visar, ska en korrelation se ut som på den övre 

vänstra bilden. Ser korrelationen ut som på någon av de övriga tre, är 

den inte att lita på. Nedan följer exempel på två av våra egna 

korrelationer för att visa att de är riktiga enligt Anscombe. 



38 
 

 
Figur 6 - exempel på scatter plot 

 

 
Figur 7 - exempel på scatter plot 
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3.6 Genomförande 
Under hela våren har vi haft kontinuerliga träffar med vår handledare 

för att stämma av att vi var på rätt spår och för att få tips och råd kring 

arbetet. Till en början formulerades ett syfte. Vi visste redan innan vi 

började med examensarbetet att vi ville undersöka 

fastighetsmäklarbranschens rykte, eftersom det är något som 

intresserar oss. Ett annat ämne som båda tycker är intressant är 

relationsmarknadsföring. Det är något vi tycker att fastighetsmäklare 

bör jobba med för att bygga förtroende hos sina kunder och för att 

bygga starka relationer med dem. Därför väcktes intresset att 

kombinera dessa två ämnen. Efter att vi formulerat vårt syfte började 

vi skriva bakgrund och problem. Till en början var det två olika 

rubriker, men vi tyckte sedan att det passade bättre att ha 

problemdiskussionen i bakgrunden. 

 

Efter att vi fått ihop en bra grund för arbetet var det dags att påbörja 

fördjupningen i vår teoretiska referensram. För att göra teorikapitlet 

mer överskådligt och lättläst delades det upp det i tre delar – rykten, 

relationsmarknadsföring och hur relationsmarknadsföring kan knytas 

ihop med ryktet. Kapitlet inleds med ett försök att definiera vad ett 

rykte är, med hjälp av en redogörelse kring forskning om rykten från 

början av 1900-talet fram till idag. Denna del styrdes sedan mot 

företags rykten och hur företag kan hantera rykten. Efter vår 

fördjupning kring rykten går vi över på relationsmarknadsföring. 

Även denna del inleds med en redogörelse för vad det är. Det görs 

genom att jämföra de olika definitioner som framstående forskare 

inom ämnet har tagit fram. Det var också relevant att se över 

forskning kring de fördelar som relationsmarknadsföring för med sig. 

Den av alla relationella fördelar som ansågs av störst betydelse, då den 

förekom i de flesta artiklar vi gick igenom som handlade om 

relationella föredelar, var förtroende. Därför gjordes fördjupning kring 

förtroende och det är ett ord som kom att bli ett av våra nyckelord. 

Denna del av teorikapitlet avslutas med en redogörelse för hur 

relationsmarknadsföring påverkar ryktet. Här kommer ännu ett 

nyckelord in; etik. Forskning visar att etik tillsammans med relationer 

påverkar hur allmänheten ser på företag, alltså företagets rykte.  
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Eftersom val av undersökningsmetod redan har motiverats väljer vi att 

inte diskutera det i det här avsnittet. Det som dock kan vara värt att 

nämna är att enkäten testades på våra familjemedlemmar innan 

undersökningen genomfördes. Efter det ansåg vi båda att den skulle 

fungera bra. Det bör också tilläggas att de enkäter som testades på 

våra familjemedlemmar inte på något sätt är medräknade i vår 

undersökning. Undersökningen genomfördes under totalt sju dagar på 

Gävle Central. Eftersom vi var där så många dagar kände till slut 

cityvärdarna igen oss och hälsade på oss när de gick förbi. Vårt mål 

var att få 120 ifyllda enkäter, men vi hade en del interna bortfall och 

valde därför att öka vårt mål till 135. Dock var det en ifylld enkät som 

hade alldeles för många interna bortfall och därför uteslöts denna helt. 

Totalt fick vi alltså 134 besvarade enkäter. Vi märkte under dessa 

dagar att meningarna är delade när det kommer till hur man ser på 

fastighetsmäklare och vi märkte på respondenterna att det finns ett 

stort intresse för fastighetsmäklarbranschen. Det var också stor 

skillnad på hur våra respondenter betedde sig. En del tog väldigt lång 

tid på sig att svara och ville veta mer om precis vad som menades med 

varje fråga i enkäten, medan andra bara kryssade i utan att tänka så 

mycket. Vi var medvetna om vilka konsekvenser det kan få om 

respondenterna har olika information innan de besvarar en fråga och 

vi var därför försiktiga med att svara på frågor tills efter de hade fyllt i 

enkäten. Vi var dock tvungna att lägga oss i många gånger, för att 

förklara att strecket var en skala. Vi visste innan att forskare är oense 

huruvida VAS-skalan är lätt eller svår att förstå, men vi trodde att den 

instruktion som stod på enkäten skulle vara tillräcklig. Det visade sig 

att de flesta inte läste instruktionen innan, trots att den raden var 

fetmarkerad. Efter första dagen tog vi därför en gul markeringspenna 

och markerade instruktionsraden i hopp om att folk skulle se och läsa 

den. Tyvärr gjorde det ingen skillnad och vi tog istället för vana att 

förklara för varje respondent att linjen var en skala där de får kryssa i 

hur mycket de håller med i påståendet.  

 

Det var sedan dags att analysera svaren. Vi började med att mäta alla 

svar på alla enkäter och påbörjade sedan inmatningen av alla frågor 

och svar i SPSS. Innan vi gjorde korrelationsanalysen tog vi fram så 

kallade frequencies, där framkom bland annat medeltal, medianer och 

diagram för varje fråga. För de frågor vi anser har störst betydelse för 
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arbetet har vi valt att diskutera dessa medeltal, medianer och diagram. 

När vi gjort korrelationsanalysen, som finns i bilaga 4, skrev vi ut den 

och började med att markera alla korrelationer med signifikansnivån 

på 0,01 i en färg och de med signifikansnivån på 0,05 i en annan, för 

att underlätta tolkningen av dessa. Sedan tolkades alla dessa 

korrelationer och vi diskuterade med varandra vad de innebar. I arbetet 

har vi valt att endast diskutera de korrelationer som hade högst 

statistisk säkerhet och som enligt oss själva var mest intressanta. 

 

Traditionellt sett brukar man ha ett avsnitt där man presenterar sina 

empiriska data och ett annat där man för en diskussion kring dessa och 

jämför mot den teori man har. I vår uppsats har vi valt att slå ihop 

dessa två avsnitt och benämner det avsnittet Resultat. I det kapitlet 

framställs alltså våra resultat, samtidigt som vi diskuterar dessa och 

ställer dem mot vår teori. Det gjordes för att vi annars tycker att ett 

avsnitt där endast empiriska data framställs kan bli långtråkigt att läsa. 

Dessutom kan ett sådant här upplägg öka förståelsen kring resultaten 

för läsaren, i och med att man i samband med presentationen av 

resultaten också läser diskussionen kring dem.   

 

Efter sammanställningen av resultaten insåg vi att det var en av våra 

frågor som inte gav oss det vi hade hoppats på. Det var frågan om 

respondenterna anser att media framställer en rättvis bild av 

fastighetsmäklare. Tanken med den frågan var att se om samhället har 

reflekterat över att media kanske bidrar till att ge 

fastighetsmäklarbranschen ett dåligt rykte. Så här i efterhand kan vi se 

att vi antingen inte skulle haft med den frågan, eller haft fler frågor 

som handlar om media för att få en tydligare bild över 

respondenternas åsikter kring medias roll i fastighetsmäklarbranschens 

rykte. Därför har denna fråga strukits i efterhand och någon diskussion 

har inte förts kring resultat som har med den att göra. Vad gäller 

quizfrågorna har vi valt att diskutera de för sig. Det var intressant för 

oss att se de enskilda svaren, men det blev svårt att se något samband 

till de övriga frågorna och därför diskuteras de frågorna separat från 

våra huvudsakliga frågor. Detta gäller dock inte de frågor som handlar 

om hur mycket fastighetsmäklare tjänar, där något intressant hittades.  

 



42 
 

För att underlätta förståelsen för nästa avsnitt, innehåller bilaga 1 en 

kort beskrivning av fastighetsmäklarbranschen. På så sätt kan även de 

som inte har så stor kunskap kring branschen, följa med i våra 

resonemang.  
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4 Resultat 
I det här avsnittet presenteras våra empiriska data tillsammans med en 

diskussion kring dessa. Vi knyter även an till vår referensram för att se 

om resultaten bekräftar eller säger emot teorin. 

 

Vid tolkningen av vår korrelationsanalys kom vi fram till många 

intressanta resultat. Den första starka korrelationen som hittades var 

att äldre människor tenderar att ha använt mäklare i större utsträckning 

än yngre. Det var ett förväntat resultat, med tanke på att yngre 

människor inte har kommit så långt i sin bostadskarriär. De kanske 

inte ens har hunnit flytta hemifrån och om de har det, så är det mycket 

troligt att den första bostaden är en hyresrätt. Det grundar vi på att det 

vid köp av bostad krävs en kontantinsats på 15% 

(http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?Open

View&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Defa

ult/q3F336C7A51342E38C12576B3002D90DB) och troligtvis är det 

inte så många unga som har det kapitalet. 

 

Vi fann ett annat tydligt samband som visar att de respondenter som 

anser att mäklare bryr sig om sina kunder även tycker att mäklare är 

rättvisa i sina prisförhandlingar. Det kan bero på att om man som 

mäklare till exempel är villig att diskutera för att komma fram till en 

lösning så att båda parterna blir nöjda, visar det att mäklaren bryr sig 

om sina kunder. Tre andra, inte lika starka, kopplingar visar att de som 

anser att fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder anser sig ha en bra 

bild över mäklares arbetsuppgifter, anser att mäklare strikt följer etiska 

regler och att mäklare har kontinuerlig kontakt med sina kunder. 

Sambandet mellan att mäklare bryr sig om sina kunder och att kunden 

har koll på mäklarens arbetsuppgifter, kan tyda på att mäklaren 

berättar om sina arbetsuppgifter för kunden och att kunden på sätt 

känner att mäklaren bryr sig om den för att mäklaren ger information 

till kunden. Trots att sambandet mellan kontinuerlig kontakt och att 

mäklare bryr sig om sina kunder inte är så starkt, anser vi att det är 

något som stämmer. Att höra av sig till sina kunder och ha 

kontinuerlig kontakt visar på att man bryr sig om sina kunder, därför 

blev vi glada av detta resultat. Det känns skönt att det faktiskt lönar 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q3F336C7A51342E38C12576B3002D90DB
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q3F336C7A51342E38C12576B3002D90DB
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q3F336C7A51342E38C12576B3002D90DB
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sig att höra av sig till sina kunder och att kunderna då känner att man 

som mäklare bryr sig om dem.  Vad gäller kontinuerlig kontakt med 

sina kunder dras paralleller till Philip Kotler, som delar in 

relationsmarknadsföring i olika nivåer. De två nivåer vi anser att 

fastighetsmäklare bör befinna sig i är reactive och accountable. För 

fastighetsmäklare skulle det innebära att man i samband med 

bostadsaffären uppmuntrar kunden att höra av sig om frågor eller 

problem uppstår respektive att mäklaren följer upp affären genom att 

ringa en tid efteråt för att höra att samarbetet lever upp till kundens 

förväntningar. Här kan mäklaren också passa på att samla information 

från kunden för framtida förbättringar av tjänsten. Det här anser vi är 

ett väldigt enkelt sätt för en fastighetsmäklare att vårda sina relationer. 

Det går också att knyta detta till Morgan och Hunt's teori och 

engagemang och förtroende. 

 

Etik är ett hett ämne inom fastighetsmäklarbranschen. Etik handlar, 

som vi nämner i teorin, om att göra gott eller att göra rätt i en viss 

situation. Det talas om att vissa mäklare är oetiska i sitt beteende och 

handlande. Här kan vi knyta an till diskussionen om förekomsten av 

fusk med budgivningen. De mäklare som inte genomfört 

budgivningen på ett korrekt sätt, har varit oetiska i sina handlingar. 

Flera orsaker kan ligga till grund, men när det gäller detta är det viljan 

att tjäna pengar som tar över etiken och moralen. Andra oetiska 

situationer kan vara om mäklaren sätter sitt eget bästa framför 

kundens. Ett sådant tillfälle skulle kunna vara om mäklaren håller för 

få visningar av en bostad, vilket kan sända signaler om att mäklaren är 

oengagerad eftersom ytterligare en visning kanske skulle ha lett till att 

fler spekulanter kommit, vilket i sin tur hade gjort att säljaren fått ett 

högre slutpris för bostaden. Ytterligare en oetisk situation ur säljarens 

perspektiv kan vara när mäklaren till exempel utlovar mer pengar för 

bostaden än vad säljaren kommer att kunna få bara för att han/hon vill 

ha uppdraget. Det är inte särskilt klokt eftersom att det kommer 

resultera i en missnöjd kund. Det finns många sådana här exempel på 

vad vi kan tycka är småsaker, men som ändå är oetiska. Där 

konkurrensen mellan fastighetsmäklare är hård kan det troligtvis vara 

tufft att arbeta ibland och det är säkert lätt att lockas till att ta 

genvägar, men man får trots allt inte glömma bort etiken. När vi ser 

till den teori som Bendixen och Abratt tagit fram, syns det tydligt 
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vilken stor del etiken har för ryktet i slutändan. Om man som 

fastighetsmäklare tänker på dessa två komponenter som Bendixen och 

Abratt anser påverkar ryktet, bör ryktet kunna förbättras. Om varje 

enskild fastighetsmäklare handlar etiskt och vårdar relationer till 

kunder genom relations-marknadsföring, kommer, som modellen 

visar, mäklarföretagens rykten att förbättras. På sikt kommer på så sätt 

hela fastighetsmäklarbranschens rykte att påverkas positivt.  

 

För att fortsätta diskussionen om budgivning och fusk med denna kan 

vi minnas de fem egenskaper som Andrew Hiles lyft fram i artikeln 

How firms should fight rumors, som gör ett rykte slagkraftigt och 

självgående. Om vi skulle applicera dessa på ryktet om att 

fastighetsmäklare fuskar med budgivningar, kan flera gemensamma 

nämnare hittas. Till att börja med är det levande och lätt för 

allmänheten att komma ihåg. De människor som deltar i budgivningar 

och som hört ryktet kommer förmodligen gå runt med de tankarna i 

bakhuvudet. Det är också ett rykte som är aktuellt och kan fylla en 

kunskapslucka. Har man inte deltagit i en budgivning och därigenom 

innehar väldigt lite kunskap om hur den går till, är det lätt att man tar 

till sig av vad andra säger. Vi människor hör ibland det vi vill höra och 

kan ta i lite extra för att få mer uppmärksamhet. En annan egenskap är 

att ryktet är verifierbart och kan stödjas av tidigare händelser eller 

rykten. Fusk med budgivningar har förekommit  

(http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/582837-misstanken-om-fejkade-

bud-kan-minska), det gör att budgivningsryktet är både troligt och 

skulle kunna hända igen, samtidigt som det är osannolikt på grund av 

de konsekvenser som kan uppkomma för alla parter. Ytterligare 

egenskaper är att ryktet ska vara sporrande, beröra känslomässigt och 

att det bäddar för olika ställningstaganden. De egenskaperna kan man 

minst sagt säga att detta rykte uppfyller. 

 

Vår analys visar en stark korrelation mellan frågorna om våra 

respondenter litar på fastighetsmäklare och om de anser att 

fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder. Den innebär att de som 

tycker att fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder, litar på 

fastighetsmäklare och, tvärtom, att de som inte tycker att mäklare bryr 

sig om sina kunder inte litar på dem. Även detta bekräftar teorin om 

att engagemang och förtroende är två nycklar som hör ihop. 
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Förtroende är, som vi redogjort för i vår referensram, en stor del inom 

relationsmarknadsföring, precis som det är en av de viktigaste 

hörnstenarna i relationen mellan fastighetsmäklare och kunderna. 

Engagemang från mäklarens sida kommer naturligt att leda till ett 

förtroende från kunden. Vi tror att sättet en mäklare kan visa 

engagemang på är genom att hela tiden informera om bostadsaffären, 

vad som sker och hur mäklaren jobbar. Att hela tiden ligga steget före, 

lyssna, ta initiativ, bolla idéer och samarbeta kan också visa på 

engagemang från mäklarens sida. 

 

Vår allra starkaste korrelation hittades mellan frågorna om 

respondenterna litar på mäklare och om de tycker att mäklare är 

rättvisa i sina prisförhandlingar. Det visade sig att de som tycker att 

mäklare är rättvisa i sina prisförhandlingar hade högt förtroende för 

mäklare. Analysen visar att de som anser att fastighetsmäklare har 

kontinuerlig kontakt med sina kunder också litar på mäklare. Vi tror 

att om mäklaren ringer när den sagt att den ska, om han/hon hela tiden 

informerar om hur affären går och finns tillgänglig för kunden så 

bygger mäklaren förtroende. På samma sätt förstör det förtroendet om 

mäklaren inte hör av sig när han/hon borde höra av sig. 

 

På frågan om respondenterna litar på mäklare hittades också 

korrelationer till om mäklare är oförskämda och om förtroendet har 

ökat efter att den nya lagen trädde i kraft 2011. De som litar på 

mäklare svarar lågt på frågan om de anser att mäklare ofta är 

oförskämda och de anser att förtroendet för mäklare har ökat i och 

med den nya fastighetsmäklarlagen. Det betyder också att de som inte 

litar på mäklare anser att förtroendet inte har ökat, vilket vi tycker är 

tråkigt. Meningen med att utveckla lagen är delvis att öka förtroendet 

för branschen och det är synd att det inte blir någon förändring. 

Visserligen är det bara två år sedan lagen trädde i kraft och därför 

kanske det inte har hunnit blivit någon märkbar förändring. Dessutom 

märkte vi medan vi genomförde undersökningen att de flesta inte 

kände till lagändringarna. Det ser vi som ett misslyckande från 

branschen. Den nya lagen medförde många bra och viktiga ändringar 

som samhället bör känna till. Vi tycker att branschen, och kanske 

framförallt FMI, borde marknadsföra dessa lagändringar bättre, för att 

öka förtroendet. Något annat vi anser att samhället bör känna till är 
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just FMI. Vår undersökning visar ett medeltal på 26/100 på frågan om 

de känner till FMI. Medianen för samma fråga är bara 14 och det 

anser vi är en skrämmande låg siffra med tanke på att det är 

fastighetsmäklarbranschens största organ och tillsynsmyndighet. Om 

vi granskar svaren på frågan ”Jag känner till Fastighets-

mäklarinspektionen” ännu mer noggrant, kan vi räkna ut att 68,4% 

inte känner till FMI. Det grundar vi på att 91 av 133 personer har 

svarat 30 eller lägre på vår hundragradiga skala på denna fråga. 

Anledningen till att vi valde just 30 är att det blir ungefär en 

standardavvikelse. Nedan visas fördelningen av svaren på denna fråga.  

 

 
Tabell 2 - fördelning av svar på frågan "Jag känner till 

Fastighetsmäklarinspektionen" 

 

För att se hur många som faktiskt känner till FMI räknade vi ut hur 

många som svarat 70 eller högre och får då en procent på 11,3. Vi kan 

inte förstå hur det kommer sig att så få svarat högt på den frågan. Det 

är till FMI folk ska vända sig när de är missnöjda, men de vet inte ens 

vad FMI är eller att de finns. Undersökningen visar också att fler äldre 

än yngre människor känner till FMI, även om det inte är lika statistiskt 

säkert som de andra korrelationerna vi har analyserat. Det känns också 

logiskt eftersom undersökningen också visar att fler äldre har använt 
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mäklare och vi kan anta att det är större sannolikhet att känna till FMI 

om man har köpt eller sålt bostad genom fastighetsmäklare. 

 

Något vi reflekterat över är att FMI inte har någon facebooksida. Det 

vore ett enkelt och effektivt sätt att både marknadsföra sig själva och 

att nå ut med information om fastighetsmäklarbranschen. Det når 

kanske framförallt de yngre som inte känner till organisationen lika 

väl som de äldre. Vi kan jämföra det med Polisen som efter 2011 har 

satsat på att finnas i sociala medier för att öka förtroendet. Enligt en 

utvärdering av denna satsning har förtroendet ökat och man anser att 

den är väldigt lyckad  

(http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-

utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-

utredningar/Utvardering_Polisens_narvaro_i_sociala_medier.pdf). 

Även mäklarna själva skulle kunna ta ett större ansvar genom att 

informera sina kunder om till exempel sina arbetsuppgifter, 

fastighetsmäklarlagen och FMI. De borde dessutom vara mer tydliga 

mot sina kunder vad som gäller och visa att det sker förbättringar i 

branschen. Vi förstår dock om det är svårt att göra på grund av 

tidsbrist och att det är lättare att utgå från att ens kunder vet. 

 

Korrelationsanalysen visar också att de som anser att de har en bra 

bild över fastighetsmäklares arbetsuppgifter ofta också känner till 

FMI, tycker det är lätt att skilja på parternas skyldigheter i en 

bostadsaffär och har koll på hur mycket fastighetsmäklare tjänar. De 

här fyra frågorna handlar alla om kunskap, som vi förtydligat i bilaga 

3 och de tre korrelationerna indikerar på att respondenterna antingen 

är pålästa om fastighetsmäklarbranschen eller inte. Förutom vad gäller 

huruvida respondenterna känner till FMI är svaren på dessa frågor 

väldigt spridda, som visas nedan, men har ändå tendenser att dras åt 

lägre värden. Medeltalen för alla dessa frågor är under 50. Det visar på 

att de flesta saknar kunskap om fastighetsmäklarbranschen och 

fastighetsförmedling i stort.  

 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Utvardering_Polisens_narvaro_i_sociala_medier.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Utvardering_Polisens_narvaro_i_sociala_medier.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Utvardering_Polisens_narvaro_i_sociala_medier.pdf
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Tabell 3 - fördelning av svar på frågan "Jag har en bra bild över 

fastighetsmäklares arbetsuppgifter" 

 
Tabell 4 - fördelning av svar på frågan "Jag anser att det är lätt att skilja 

på de olika parternas skyldigheter i en bostadsaffär" 
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Tabell 5 - fördelning av svar på frågan "Jag har en bra bild över hur 

mycket fastighetsmäklare tjänar" 

 

I korrelationsanalysen hittades också samband som visar att de som 

tycker att mäklare är rättvisa i sina prisförhandlingar tycker att 

förtroendet har ökat efter att den nya lagen trätt i kraft och de anser 

inte att mäklare ofta är oförskämda. Det är ett logiskt samband om 

man ser till att prisförhandlingarna kan vara en viktig del av 

bostadsaffären för kunden och om mäklaren inte är rättvis kan kunden 

troligtvis uppfatta mäklaren som oförskämd. Sambandet mellan att 

man anser att fastighetsmäklare är rättvisa i sina prisförhandlingar och 

att förtroendet har ökat är inte lika tydligt, men vi kan tänka oss att om 

man generellt sett har en positiv bild av fastighetsmäklare svarar man 

högt på båda frågorna. De som tycker att mäklare kommer undan med 

oetiskt beteende litar inte mäklare, tycker inte att mäklare är rättvisa i 

sina prisförhandlingar och anser att mäklare ofta är oförskämda. Även 

det här resultatet är väldigt logiskt. Om en mäklare till exempel fuskar 

med budgivningen genom att ha en kompis som driver upp priset och 

kunden får reda på det är det självklart att den kunden tappar 

förtroendet för mäklaren. Om det också visar sig att mäklaren kommer 

undan med det tror vi att det kan vara svårt att lita på andra mäklare 

också. Resultaten visar också tvärtom, att de som inte tycker att 

mäklare kommer undan med oetiskt beteende litar på mäklare, vilket 
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också känns logiskt. Vi tror att det kan vara en trygghet för kunden om 

den kan känna att fastighetsmäklare inte kan bete sig hur som helst 

och att det kan hjälpa kunden att känna förtroende för mäklare rent 

generellt.  

 

Enligt vår uppfattning är det synd att några få mäklare drar ner hela 

branschens rykte. Som kund är det lätt att man blir skeptisk mot alla 

mäklare om man har blivit dåligt bemött av en. Vi anser att ansvaret 

ligger hos båda parterna. Man kan inte dra alla över en kam utan 

måste tänka längre och inte vara så fördomsfull. Här kan media spela 

en stor roll och precis som annat media skriver bör man ta det med en 

nypa salt och en hög grad av källkritik. Detta gäller även spridandet av 

rykten. Enligt vår teori sprids ett negativt rykte i större omfattning än 

ett positivt och det är något som kanske inte går att påverka. Det är så 

människor fungerar. Det är lättare att prata negativt än positivt om 

andra människor. Vi skulle önska att människor kunde tänka längre än 

så och även att innan de dömer ut alla mäklare borde se över fakta om 

anmälningar mot mäklare. Som tidigare nämnt fick FMI in 288 

anmälningar mot fastighetsmäklare under 2012. Av dessa var det 

endast 111 som fick någon form av påföljd, det vill säga 38,5%. I 

denna siffra (111) ingår även påföljder som härstammar från FMI:s 

egeninitierade ärenden, som 2012 var 48 stycken 

(http://fmi.se/Sve/Filer/fmi_statistik_2013-07-31.pdf). Sett till hur 

många mäklare som är verksamma, 6724 vid utgången av 2012, anser 

vi att det är en otroligt liten del av alla mäklare som inte beter sig som 

de ska. Av den här siffran var det bara en enda som hade uppträtt så 

illa att FMI beslutade att avregistrera mäklaren. Därför är det, som 

sagt, synd att några få förstör för så många.  

 

Resultatet av quizfrågorna var något som förvånade oss. Tabellen 

nedan visar typvärden av svaren på quizfrågorna. I SPSS la vi in våra 

svarsalternativ som sant=1, 2=falskt och vet ej=3. 

 

http://fmi.se/Sve/Filer/fmi_statistik_2013-07-31.pdf
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Tabell 6 - typvärden på quizfrågorna 

 

Dessa siffror visar att de flesta har rimlig kunskap om 

fastighetsmäklarbranschen ändå, och det trodde vi inte. Det som blir 

intressant att diskutera är de frågor där de flesta respondenter har 

svarat ”vet ej” eller valt ”sant” när svaret är falskt. De frågorna har vi 

valt att titta närmare på. Frågan som handlar om budgivning är något 

som vi tycker är intressant. De flesta har, som framgår av tabellen 

ovan och tabellen nedan, svarat att de inte vet om det är lätt för en 

fastighetsmäklare att fuska med budgivningen.  

 

 
Tabell 7 - fördelning av svaren på frågan "Det är lätt för en 

fastighetsmäklare att fuska med budgivningen" 

För att bli 

registrerad 

fastighetsmäkl

are måste man 

ha läst kurser 

inom ekonomi, 

juridik, 

beskattning, 

värdering och 

byggnadstekni

k

Fastighetsmäk

larinspektione

n är den 

statliga 

myndighet 

som granskar 

fastighetsmäkl

are som blir 

anmälda

Det är 

fastighetsmäkl

arens ansvar 

att se till att en 

besiktning 

genomförs

Vem som helst 

kan anmäla en 

fastighetsmäkl

are till 

Fastighetsmäk

larinspektione

n

Det är lätt för 

en 

fastighetsmäkl

are att fuska 

med 

budgivningen

En 

fastighetsmäkl

are får 

förmedla 

bostäder till 

och från sina 

mor- och 

farföräldrar

I 

Fastighetsmäk

larlagen finns 

etiska regler 

som alla 

fastighetsmäkl

are måste följa

En 

fastighetsmäkl

are tjänar mer 

än 

genomsnittet

1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00
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Att de flesta har svarat att de inte vet om det är lätt för en 

fastighetsmäklare att fuska med budgivningen eller om en 

fastighetsmäklare får förmedla bostäder till och från sina mor- och 

farföräldrar är för oss en tydlig indikation på att befolkningen inte har 

tillräcklig kunskap om fastighetsmäklarlagen.  

 

Till sist har vi quizfrågan som handlar om hur mycket 

fastighetsmäklare tjänar. Resultatet bekräftar delvis frågan med VAS-

skalan som handlar om samma sak, där många svarade lågt, vilket 

alltså innebär att de inte vet hur mycket en fastighetsmäklare tjänar. 

Som tabellen nedan visar, har nära 60 personer svarat att de inte vet 

om en fastighetsmäklare tjänar mer än genomsnittet.  

 

 
Tabell 8 - fördelning av svaren på frågan "En fastighetsmäklare tjänar mer 

än genomsnittet" 

Det är ett resultat som säger emot den undersökning som 

Fastighetsbyrån genomförde tidigare i år. Det som dock bekräftar 

resultatet är att de flesta ändå har svarat att de tror att 

fastighetsmäklare tjänar mer än genomsnittet. Att typvärdena för de 

andra quizfrågorna är rätt, anser vi är positivt. Det betyder att 

samhället har kunskap om fastighetsmäklarbranschen, även om den 

skulle kunna förbättras.  
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På frågan ”Jag litar på fastighetsmäklare” fick vi ett medeltal på 

60/100. Resultatet är betydligt bättre än vad vi förväntade oss. På den 

frågan svarade 45 personer 70 eller högre på VAS-skalan. Med ett 

internt bortfall, totalt svarade 133 personer på just den här frågan, ger 

det 33,8% som svarat 70 eller högre. Det kan vi tolka som att en 

tredjedel av Sveriges befolkning faktiskt litar på fastighetsmäklare. 

Jämförs detta med Fastighetsbyråns undersökning som säger att endast 

5% litar på fastighetsmäklare märks en väsentlig skillnad mellan våra 

undersökningar. Vi kan inte förstå vad denna skillnad kommer från, 

men vi känner oss väldigt lättade över att se det. Vår undersökning 

visar också att endast 6,8% inte litar på fastighetsmäklare. Det grundar 

vi på de 9 personer som svarat 30 eller lägre på denna fråga. En annan 

siffra som överraskade oss positivt var på frågan om de anser att 

fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder, där vi fick ett medeltal på 

62/100. En annan fråga som är intressant och som vi vill granska 

noggrannare är frågan ”Jag anser att fastighetsmäklare bryr sig om 

sina kunder”. 37,4% svarade 70 eller högre, vilket vi tolkar som att 

nästan 40% av Sveriges befolkning anser att fastighetsmäklare bryr 

sig om sina kunder, medan endast 5,3% svarade 30 eller lägre. 

 

Våra tankar börjar nu dras till den forskning vi gått igenom angående 

rykten. Forskaren Robert Knapp konstaterade 1944 att negativa rykten 

är mer benägna att spridas än positiva. Det stämmer in bra på 

mäklarbranschen, för vi anser att det är väldigt sällan som det 

uppmärksammas att en fastighetsmäklare har gjort något bra, men att 

när någon mäklare har gjort fel sprids det mer. Som vår teori visar är 

det också så att varje gång ett rykte överförs från en person till en 

annan, förändras det. Därför kan det vara så att det man hör om 

fastighetsmäklare inte riktigt stämmer. Om en mäklare till exempel 

lämnar ut en objektsbeskrivning där någon uppgift saknas och kunden 

berättar det för någon annan, kan det till slut låta som att hela 

objektsbeskrivningen var felaktig. Något som hjälper ryktesspridning 

är dagens växande kommunikationskanaler. Ett rykte når ut till 

betydligt många fler idag än förr. I sociala medier finns det dessutom 

ingen som kontrollerar vad människor skriver och därför kan det sägas 

vad som helst. Därför gäller det återigen att tänka lite längre och att 

vara källkritisk. Kanske ska man inte alltid tro till hundra procent på 
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det man hör och läser. I vår teori har vi skrivit om att dagens 

utveckling av kommunikationskanaler i samhället har stor inverkan på 

rykten. Det råder ett högt tempo och ryktesspridningen har nått en helt 

ny nivå där den når längre och kan få omfattande konsekvenser med 

hjälp av dagens sociala medier. Mäklarbranschens rykte är högst 

aktuellt i dessa. Vi skriver också om Allport och Postmans tre termer 

som beskriver ryktesflödet; utjämning, skärpning och omvandling. 

Dessa innebär förlusten av detaljer hos rykten, valet av detaljer som 

sänds ut samt en förvrängning av dem. Som vi nämner i inledningen 

anser många människor i samhället att fastighetsmäklare är opålitliga. 

Ser vi till de statistikdata vi presenterat från FMI, är det ett anseende 

som på många sätt är missvisande. Här kan vi återigen knyta an till 

diskussionen kring fusk budgivning. En sökning av påståendet via 

internet resulterade i att vi fann mängder av diskussioner i olika 

forum. I dessa ser vi samband med Allport och Postmans teori. Här 

väljer skribenterna, som ofta är anonyma, vilka detaljer de vill sända 

ut och hur de väljer att lyfta fram dem. Viktiga detaljer som kanske 

skulle framhäva en annan bild av situationen kan gå förlorade. I och 

med att diskussionerna finns öppna för alla, kan vem som helst uttala 

sig och i princip skriva vad som helst. Samma gäller inlägg på en 

kommunikationskanal som Twitter, det kan nå miljoner människor på 

bara några sekunder. Det går snabbt och är effektivt. 

 

Företags rykten och relationer till kunder är också något vi fördjupat 

oss inom under teoriavsnittet. För fastighetsmäklare anser vi att det är 

bland det viktigaste av allt. I artiklarna om företags rykten lyfter 

textförfattarna att det interna arbetet inom företaget samt dess identitet 

speglar den externa reaktionen. Ett citat av Lewis (2001) lyder ”Om 

intressenter tycker och agerar positivt till ett företag, kommer de att 

stå i gengäld till det och bidra till dess överlevnad”. Vi anser att 

kunderna är det viktigaste en fastighetsmäklare har. Om en 

bostadsaffär genomförs enligt kundens önskemål och resulterar i 

kundnöjdhet, bådar det gott inför framtiden, både när det gäller att få 

återkommande kunder och ambassadörer. Förhoppningsvis skapas en 

positiv bild av hela företaget och kunderna kommer att ge 

rekommendationer till människor i sin omgivning, framförallt nära 

och kära. Bibb Latané som skapat ramverket DSIT, menar att vi 

människor ofta är mer benägna att lita på ett rykte som vi får höra av 



56 
 

en vän eller familjemedlem. Har en kund genomgått en bra och trygg 

bostadsaffär och känner någon som också ska köpa/sälja en bostad, är 

chansen stor att den anlitade fastighetsmäklaren kommer att bli 

rekommenderad. Detta eftersom rekommendationen är att lita på. 

 

Vi hittar ingenting i våra analyser som direkt talar emot de teorier som 

tagits upp i vårt teoriavsnitt, men vi skulle gärna se att det forskades 

mer kring dessa två ämnen tillsammans. Våra resultat pekar på att det 

finns en tydlig koppling mellan relationsmarknadsföring och rykte. 

Kanske kan det hjälpa även andra branscher än 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

Efter att ha analyserat alla våra resultat från undersökningen kan vi 

konstatera att de visar något helt annat än undersökningarna från 

Fastighetsbyrån visar. Ett konkret exempel är att vår undersökning 

visar att ungefär en tredjedel litar på fastighetsmäklare, medan 

Fastighetsbyråns undersökning menar att det endast 5%. Det vore 

intressant att ta reda på vad dessa skillnader beror på. Vår första tanke 

är att det i Fastighetsbyråns undersökning inte går att se vilka frågor 

som ställts. Vi funderar därför över om skillnaderna kan bero på hur 

frågorna har ställts. Vi har tidigare läst ett examensarbete där de 

genomför en mindre undersökning för att belysa att man kan styra 

över vilka svar man får genom att ställa frågorna på olika sätt. Vi 

anser dock att vi har ställt våra frågor på ett så korrekt och objektivt 

sätt som möjligt och därför kan lita på att någon sådan förvrängning 

inte förekommer i våra resultat. Det som sedan slog oss var att 

undersökningen av Fastighetsbyrån som handlar om förtroende, är 

genomförd innan den senaste lagändringen och det är viktigt att 

beakta. Det kan innebära att den nya Fastighetsmäklarlagen har 

medfört en förtroendeökning för fastighetsmäklare. Vi trodde innan vi 

genomförde den här undersökningen att fastighetsmäklarbranschens 

rykte var sämre än vad som visar sig i våra resultat.  
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5 Slutsats 
Vi ser tydligt att våra resultat bekräftar den teori som har bearbetats. 

Det som visar sig allra tydligast är att förtroende och engagemang är 

nycklar för framgång inom relationsmarknadsföring. Förtroende är 

något som är återkommande genom hela vår diskussion och det visar 

hur viktigt det är för fastighetsmäklare. Vi kan, precis som Bendixen 

och Abratt, konstatera att relationer påverkar ryktet. Vår uppfattning är 

att om fastighetsmäklare i allt handlar etiskt och genom 

relationsmarknadsföring vårdar sina kundrelationer, kommer hela 

fastighetsmäklarbranschens rykte att förbättras. 

 

Det kan också konstateras att svenskarna inte har tillräcklig kunskap 

vad gäller fastighetsförmedling. Detta gör att rykten enklare sprids. 

Bostadsmarknaden är ständigt aktuell och det är något som människor 

ofta diskuterar.  I vår teori har vi skrivit om att via dagens alla 

kommunikationskanaler sprids dessutom rykten snabbt och når ut till 

många. Rykten som är lätta att komma ihåg, är aktuella, fyller 

kunskapsluckor, berör och innehåller svårbekräftad information är 

slagkraftiga och självgående. Vi tenderar även att lyssna mer på sådant 

vi får höra av människor vi känner, eftersom vi litar på dem. Ryktets 

roll för företagen inom branschen har vi belyst i teorin som det en av 

de viktigaste aspekterna för långvariga kundrelationer. 

 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att 

fastighetsmäklarbranschens rykte är betydligt bättre än vad 

undersökningarna från Fastighetsbyrån visar. Dock måste beaktas att 

Fastighetsbyråns undersökning som handlar om förtroende, gjordes år 

2010, alltså innan den senaste lagändringen kom. Därav kan vi dra 

slutsatsen att den allmänna uppfattningen faktiskt har förbättrats tack 

vare den nya lagen, eftersom vår undersökning visar bättre resultat. 

Ryktet är även bättre än vad vi själva trodde att det var, innan den här 

undersökningen. Resultatet gjorde oss lättade och som vi ser det är 

branschen på väg åt rätt håll och mot en ljusare framtid. Vi hoppas 

med det här bidraget kunna påverka fastighetsmäklarbranschen, såväl 

som andra branscher, i rätt riktning.   
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6 Slutord 
Under tiden vi har gjort detta examensarbete har FMI genomfört en 

undersökning gällande ungefär samma frågor som vi tar upp. 

Resultaten i den undersökningen stämmer ganska bra överens med de 

resultat vi har fått i vår undersökning. De har kommit fram till att 

cirka en tredjedel av den svenska befolkningen har högt förtroende för 

fastighetsmäklare, men att de allra flesta är neutrala i den frågan. De 

har också, precis som vi, kommit fram till att de flesta inte känner till 

FMI. I FMI:s undersökning framgick också att ungefär hälften av de 

tillfrågade ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap kring sina 

rättigheter och skyldigheter i samband med bostadsaffär som 

förmedlas av fastighetsmäklare (http://fmi.se/konsumenter-behover-

mer-information-infor-en-bostadsaffar). Även detta var något som vi 

spekulerade kring i vårt examensarbete. Det här visar att vårt ämne är 

väldigt aktuellt och med tanke på att dessa frågor nu har tagit upp 

hoppas vi tyder på att det kommer att ske förbättringar kring dem i 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Inte bara det faktum att ämnet i vårt examensarbete är högaktuellt, 

utan också att det har forskats väldigt lite kring dessa ämnen 

tillsammans öppnar för vidare forskning i samma linje. Det vore 

intressant att undersöka på ett djupare plan hur 

relationsmarknadsföring påverkar ett företags rykte. Man skulle kunna 

göra en studie där man jämför ett specifikt företags rykte vid en 

tidpunkt och sedan låter man företaget införa 

relationsmarknadsföringsmässiga åtgärder, för att exempelvis ett år 

senare undersöka hur företagets rykte ser ut. På så sätt skulle man 

kunna ta reda på, mer specifikt, hur relationsmarknadsföring påverkar 

ryktet. Det vore också intressant att försöka hitta andra lösningar för 

att förbättra ryktet, just för fastighetsmäklarbranschen. Vi tror att det 

skulle vara intressant att forska mer kring hur man kan öka kunskapen 

hos samhället och om det kan bidra till ett bättre rykte.  

http://fmi.se/konsumenter-behover-mer-information-infor-en-bostadsaffar
http://fmi.se/konsumenter-behover-mer-information-infor-en-bostadsaffar
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – grundläggande information om 

fastighetsmäklarbranschen 
En fastighetsmäklare är enligt Fastighetsmäklarlagen ”en fysisk 

persons yrkesmässiga förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, 

bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter 

avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.” 

(https://lagen.nu/2011:666, 1 § 1 st.) Alla fastighetsmäklare ska 

registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen och för att bli registrerad 

krävs att mäklaren 1. inte är underårig, försatt i konkurs, underkastad 

näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 2. 

har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §, 3. har 

tillfredsställande utbildning, 4. har för avsikt att vara yrkesverksam 

som fastighetsmäklare samt 5. är redbar och i övrigt lämplig som 

fastighetsmäklare. (https://lagen.nu/2011:666, 5-6 §§) 

 

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som hanterar 

frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör 

fastighetsmäklare. Det är också de som informerar om god 

fastighetsmäklarsed, som man som fastighetsmäklare i allt måste 

iaktta enligt 8 § Fastighetsmäklarlagen (https://lagen.nu/2011:666, 8 

§)(http://www.fmi.se/default.aspx?id=1651). FMI (då kallat 

fastighetsmäklarnämnden) inrättades i samband med att den nya 

Fastighetsmäklarlagen kom 1995. Innan dess var det som tidigare 

nämnt Länsstyrelsen som var registrerings- och tillsynsmyndighet. 

Syftet var att branschen själva skulle ta ansvar för tillsynsfrågorna 

(http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/67/4829ea42.pdf). FMI:s 

vision är att tillsynen ska vara effektiv och generera en trygg 

fastighetsförmedling med nöjda parter. Dagligen inkommer frågor från 

såväl mäklare som andra intressenter i samhället som FMI svarar på. 

För att påverka branschen och öka förtroendet föreläser de för 
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mäklarföretag, branschorganisationer, konsumentvägledare och 

blivande mäklare om god fastighetsmäklarsed  

(http://fmi.se/default.aspx?id=1651).   

 

 

  

http://fmi.se/default.aspx?id=1651
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Bilaga 2 – enkäten  
 
 

Enkätundersökning 
om fastighetsmäklare 

 
 
1. Kön   Kvinna   Man  
 
2. Ålder   15-24   25-34   35-44   45-54   55-64   
 
Markera hur mycket du håller med i påståendet med ett X på linjen  

3. Jag anser att fastighetsmäklare bara är ute efter att tjäna pengar  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
4. Jag anser att fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
5. Jag har en bra bild över fastighetsmäklares arbetsuppgifter  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
6. Jag känner till Fastighetsmäklarinspektionen   
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
7. Jag anser att det är lätt att skilja på de olika parternas skyldigheter i en bostadsaffär  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
8. Jag anser att media framställer en rättvis bild av fastighetsmäklare  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
9. Jag anser att fastighetsmäklare strikt följer etiska regler   
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
10. Jag anser att fastighetsmäklare har kontinuerlig kontakt med sina kunder, både under och efter 

genomförd bostadsaffär  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
11. Jag har en bra bild över hur mycket fastighetsmäklare tjänar  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
12. Jag anser att fastighetsmäklare kommer undan med oetiskt beteende   
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 
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13. Jag litar på fastighetsmäklare  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
14. Jag anser att fastighetsmäklare är rättvisa i sina prisförhandlingar  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
15. Jag anser att fastighetsmäklare ofta är oförskämda  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
16. Jag anser att en varaktig relation med kunder är viktig för fastighetsmäklare  
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
17. Jag anser att förtroendet för fastighetsmäklarbranschen har ökat i och med den nya 

Fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft 2011 
Håller inte       Håller helt  
med alls       & hållet med 

 
Kryssa i om du tror att påståendet är sant eller falskt  

18. För att bli registrerad fastighetsmäklare måste man ha läst kurser inom ekonomi, juridik, 
beskattning, värdering och byggnadsteknik  
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
19. Fastighetsmäklarinspektionen är den myndighet som granskar fastighetsmäklare som blir 
anmälda  
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
20. Det är fastighetsmäklarens ansvar att se till att en besiktning genomförs  
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
21. Vem som helst kan anmäla en fastighetsmäklare till Fastighetsmäklarinspektionen  
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
22. Det är lätt för en fastighetsmäklare att fuska med budgivningen 
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
23. En fastighetsmäklare får förmedla bostäder till och från sina mor- och farföräldrar  
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
24. I Fastighetsmäklarlagen finns etiska regler som alla fastighetsmäklare måste följa 
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
25. En fastighetsmäklare tjänar mer än genomsnittet  
 Sant    Falskt   Vet ej  
 
26. Jag har köpt eller sålt bostad genom en fastighetsmäklare tidigare  
 Ja    Nej   Vet ej  
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Mailadress (valfritt) för att delta i utlottningen av biobiljetter  
 
 
Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 3 – bearbetning av enkätfrågorna 
Vi har delat in våra enkätfrågor i tre kategorier – relationer, förtroende 

och omsorg, etik och kunskap. Många av frågorna är tagna från 

artikeln Corporate Identity, Ethics and Reputation in Supplier–Buyer 

Relationships (Bendixen & Abratt, 2007, s 80). Vi har dock modifierat 

dem lite, dels för att de skulle passa vårt ämne och dels för att vi ansåg 

att vissa frågor kunde formuleras på ett bättre sätt. I alla 

frågor/påståenden har vi bytt ut ”MNC”, ”staff members” etc. mot 

”fastighetsmäklare”, eftersom det är fastighetsmäklarbranschen och 

inget annat vi vill undersöka. Vi har också valt att börja varje 

påstående med ”Jag anser”, för att förtydliga att vi vill veta 

respondenternas personliga uppfattning. Övriga förändringar i 

frågorna har vi motiverat nedan.  

 

Relationer, förtroende och omsorg 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare bryr sig om sina kunder” 

Denna fråga formulerade vi själva, med inspiration från teorin 

om relationsmarknadsföring, för att vi ansåg att frågan 

behövdes. Uppfattningen verkar ibland vara att 

fastighetsmäklare bara bryr sig om sig själva och sina intressen 

och vi ville därför undersöka om människor faktiskt tycker så. 

 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare har kontinuerlig kontakt med 

sina kunder, både under och efter genomförd bostadsaffär” 

(ursprungligen: ”We have regular meetings with MNC, which 

helps to maintain a good working relationship”) (Bendixen & 

Abratt, 2007, s 80)  

Denna fråga är tvådelad och vi valde därför, för att underlätta 

både för oss och för våra respondenter, att endast fråga om en 

sak. Istället för att fråga om möten formulerade vi om frågan och 

använde oss av ordet ”kontakt”, eftersom det då också kan 

innefatta telefonsamtal och inte bara möten. Sista delen av 

frågan la vi till för att förtydliga. 
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 ”Jag litar på fastighetsmäklare” (ursprungligen: ”I can trust 

MNC; once a commitment has been made they will ensure that it 

is honored”) (Bendixen & Abratt, 2007, s 80) 

Först formulerade vi denna fråga som följande ”Jag litar på att 

fastighetsmäklare fullföljer sina åtaganden”, men efter en 

diskussion med vår handledare kom vi fram till att den var för 

ospecifik. Efter att ha funderat över denna fråga insåg vi att det 

vi egentligen ville veta var om svenskarna litar på 

fastighetsmäklare och valde därför att gå rakt på sak och helt 

enkelt bara fråga just det. 

 

 ”Jag anser att en varaktig relation med kunder är viktig för 

fastighetsmäklare” (ursprungligen: ”A loyal and enduring 

relationship with suppliers of products and services is important 

to the MNC”) (Bendixen & Abratt, 2007, s 80) 

För det första tog vi bort lojal och frågade endast om varaktig, 

för att man annars inte vet vilka av dessa egenskaper 

respondenten syftar på när han/hon svarar. Vi valde också att, 

istället för att fråga om relationen till leverantörer, fråga om 

relationen till kunder. Det är den relationen som vi anser har 

störst vikt för en fastighetsmäklare. 

 

 ”Jag anser att förtroendet för fastighetsmäklarbranschen har ökat 

i och med den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft 

2011” 

Denna fråga formulerade vi för att vi själva hoppas att den nya 

lagen har medfört ett ökat förtroende. Vår åsikt är att 

lagändringen var viktig för branschen och vi tror att förtroendet 

kommer att öka i och med den. Vi är medvetna om att det kan 

vara svårt att säga efter bara två år, men vi ville ändå på något 

sätt få med en fråga om den nya fastighetsmäklarlagen på grund 

av att vi tycker att den var väldigt viktig för branschens 

utveckling. 

 

Etik 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare bara är ute efter att tjäna pengar” 
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Pengar är något som är ett återkommande problem enligt oss. 

Ofta möts vi av människor som antyder att fastighetsmäklare 

tjänar väldigt mycket pengar, eller kanske till och med för 

mycket. Därför ville vi ha med en fråga som förhoppningsvis ger 

folk en tankeställare. Vi tror själva att de allra flesta människor 

arbetar för att få en inkomst, även fastighetsmäklare. Det som 

gör denna fråga intressant är ordet ”bara”. Det skulle utesluta att 

fastighetsmäklare gör sitt bästa för sina kunder och bara tar till 

vara på sina egna intressen.   

 

 ”Jag anser att media framställer en rättvis bild av mäklare” 

Vi ville få med en diskussion kring medias roll för 

fastighetsmäklarbranschens rykte och valde därför att ha med en 

sådan fråga i enkäten. Dock fick den inte det utslag vi hoppats på 

och valde att i efterhand utesluta denna fråga ur diskussionen. 

 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare strikt följer etiska regler” 

(ursprungligen: ”MNC has a strict code of ethics”) (Bendixen & 

Abratt, 2007, s 80)  

Denna fråga ändrades från att fråga om fastighetsmäklare ”har 

en strikt etisk kod” till att fråga om de faktiskt följer den etiska 

kod som finns. Vi ansåg att det var mer intressant att undersöka 

om människor anser att fastighetsmäklare följer etiska regler, än 

att låta dem spekulera i om det finns etiska regler. Vi hade 

istället en quizfråga om det. Vi ändrade ”kod” till ”regler” för att 

vi tycker att det låter mer vardagligt och frågan blir på så sätt 

lättare att förstå. 

 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare kommer undan med oetiskt 

beteende” (ursprungligen: ”MNC is a large organization so 

people can get away with unethical behavior”) (Bendixen & 

Abratt, 2007, s 80) 

Denna fråga innehåller två påståenden, dels att ”MNC” är en stor 

organisation och dels att folk kommer undan med oetiskt 

beteende. Vi hade till en början tänkt ställa frågan ”Jag anser att 

fastighetsmäklarbranschen är så stor att fastighetsmäklare 

kommer undan med oetiskt beteende”. Vi valde dock bort delen 
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om branschen för att vi ansåg att det var mindre relevant. Det vi 

ville undersöka med denna fråga var om människor anser att 

fastighetsmäklare kommer undan med oetiskt beteende, oavsett 

hur stor fastighetsmäklarbranschen är. 

 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare är rättvisa i sina 

prisförhandlingar” (ursprungligen: ”MNC are tough, but fair in 

their price negotiations”) (Bendixen & Abratt, 2007, s 80) 

Även detta påstående innehåller flera scenarior. Det går inte att 

veta vad respondenten svarar på. Därför valde vi bort 

”tuffa/hårda” och frågade endast om rättvisa. 

 

 ”Jag anser att fastighetsmäklare ofta är oförskämda” 

(ursprungligen: ”Staff members are often rude”) (Bendixen & 

Abratt, 2007, s 80) 

Vår uppfattning är att många upplever fastighetsmäklare som 

oförskämda. Därför ville vi undersöka om det verkligen är så. 

 

Kunskap 

 ”Jag har en bra bild över fastighetsmäklares arbetsuppgifter” 

Många gånger tror man att man har koll, men vid större 

eftertanke märker man att det kanske mest är ytliga kunskaper. 

Frågar man de flesta skulle de nog svara ”de säljer hus” eller 

”visar hus”, när det egentligen handlar om betydligt mycket mer 

saker än så. Vi tror att det är många ämnesområden som glöms 

bort vid första tanken på vad en mäklare gör. 

 

 ”Jag känner till Fastighetsmäklarinspektionen” 

Vi anser att Fastighetsmäklarinspektionen spelar en otroligt 

viktig roll för fastighetsmäklarbranschen och dess rykte. De är 

fastighetsmäklarbranschens tillsynsmyndighet, dit man vänder 

sig som kund. Det vore därför intressant att mäta hur väl 

människor känner till FMI. 

 

 ”Jag anser att det är lätt att skilja på de olika parternas 

skyldigheter i en bostadsaffär” 
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Vi har en känsla av att många tycker att det är svårt att veta vilka 

rättigheter och skyldigheter de har i en bostadsaffär. Många 

verkar tro att det mesta är fastighetsmäklarens ansvar, men så är 

ju inte fallet, och vi ville därför ha med fråga om parternas 

skyldigheter för att undersöka om människor anser sig kunniga 

vad gäller det här. 

 

 ”Jag har en bra bild över hur mycket fastighetsmäklare tjänar” 

Vi har också en känsla av att många tror att fastighetsmäklare 

tjänar mycket pengar. Med den här frågan ville vi se i vilken 

utsträckning människor själva anser sig veta hur mycket mäklare 

faktiskt tjänar. 

 

Quizfrågorna 

 ”För att bli registrerad fastighetsmäklare måste man ha läst 

kurser inom ekonomi, juridik, beskattning, värdering och 

byggnadsteknik” – sant.  

Den här frågan valde vi att ta med för att ge respondenterna en 

liten tankeställare över hur pass breda kunskaper en mäklare 

faktiskt behöver ha inom yrket. Även för att se om de flesta har 

koll eller inte (http://fmi.se/default.aspx?id=1906).  

 

 ”Fastighetsmäklarinspektionen är den myndighet som granskar 

fastighetsmäklare som blir anmälda” – sant.  

FMI är som sagt en viktig organisation för kunderna eftersom 

det är dit de kan vända sig vid frågor och funderingar, är det bra 

att veta att om man är missnöjd skickar man sin anmälan dit 

(http://fmi.se/default.aspx?id=1910). 

 

 ”Det är fastighetsmäklarens ansvar att se till att en besiktning 

genomförs” – falskt. 

Fastighetsmäklaren är dock skyldig att skriftligt informera om 

köparens undersökningsplikt. Mäklaren ska också verka för att 

en besiktning genomförs, antingen av köparen själv eller av 

besiktningsman, men det är alltså inte fastighetsmäklarens 

http://fmi.se/default.aspx?id=1906
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ansvar att undersökningsplikten fullgörs (http://fmi.se/koparens-

undersokningsplikt).   

 

 ”Vem som helst kan anmäla en fastighetsmäklare till 

Fastighetsmäklarinspektionen” – sant. 

Ja, vem som helst kan anmäla en fastighetsmäklare till 

Fastighetsmäklarinspektionen. Det man behöver göra är att ange 

sitt namn, mäklarens namn och beskriva det man är missnöjd 

med. Det är också vettigt att skicka med kopior på handlingar 

som kan vara av betydelse och som kan styrka att 

fastighetsmäklaren har handlat fel. Det är sedan upp till FMI att 

avgöra om de vill gå vidare med anmälan 

(http://fmi.se/default.aspx?id=1910). 

 

 ”Det är lätt för en fastighetsmäklare att fuska med 

budgivningen” – falskt. 

Detta kan anses vara en tolkningsfråga, men med stöd från 

fastighetsmäklarlagen vågar vi påstå att det inte är lätt för en 

fastighetsmäklare att fuska med budgivningen. Numera, sedan 

den nya lagen trädde i kraft 2011, måste fastighetsmäklaren 

överlämna ett budgivningsprotokoll till köpare och säljare när 

uppdraget har slutförts. I protokollet ska alla lämnade bud finnas 

med, tillsammans med namn och kontaktuppgifter på personen 

som lämnade budet samt vilken tidpunkt det lämnades. Även 

eventuella villkor för budet ska finnas med 

(http://fmi.se/budgivning). Det här gör att en fastighetsmäklare 

inte kan påverka budgivningen på ett oetiskt sätt, som vi är 

medvetna om har förekommit tidigare 

(http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/582837-misstanken-om-

fejkade-bud-kan-minska)  

 

 ”En fastighetsmäklare får förmedla bostäder till och från sina 

mor- och farföräldrar” – falskt. 

Ur fastighetsmäklarlagens tolfte paragraf, andra punkten, kan vi 

utläsa att fastighetsmäklare inte får förmedla fastigheter till eller 

från sina närstående (https://lagen.nu/2011:666). 

 

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/582837-misstanken-om-fejkade-bud-kan-minska
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/582837-misstanken-om-fejkade-bud-kan-minska
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 ”I Fastighetsmäklarlagen finns etiska regler som alla 

fastighetsmäklare måste följa” – sant. 

Exempel på etiska regler är framförallt de krav som god 

fastighetsmäklarsed ställer, enligt 8 § fastighetsmäklarlagen, 

men också förbud mot närståendeförmedling enligt 12 § och 

förbud mot förtroenderubbande verksamhet enligt 14 § 

(https://lagen.nu/2011:666). 

 

 ”En fastighetsmäklare tjänar mer än genomsnittet” – falskt. 

Det verkar, som sagt, vara en allmän uppfattning att 

fastighetsmäklare tjänar mycket pengar. Det må ha varit så förr, 

men enligt SCB ligger lönerna för fastighetsmäklare numera 

under genomsnittet för privatanställda tjänstemän i Sverige. 

(http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fastighetsbyran/pres

srelease/view/svenskarnas-bild-av-fastighetsmaeklare-man-med-

traditionella-klaeder-och-bmw-842725) 

 

 ”Jag har köpt eller sålt bostad genom en fastighetsmäklare 

tidigare” 

Denna fråga togs med för att vi ville undersöka om 

uppfattningen om fastighetsmäklare hos befolkningen är olika 

beroende på om man själv har varit i kontakt med en mäklare, 

eller om man endast baserar sin uppfattning på det man har hört.  
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Bilaga 4 – correlations 
 

 

Kön Ålder

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re bara är ute 

efter att tjäna 

pengar

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re bryr sig om 

sina kunder

Jag har en bra 

bild över 

fastighetsmäkla

res 

arbetsuppgifter

Jag känner till 

Fastighetsmäkl

arinspektionen

Jag anser att 

det är lätt att 

skilja på de 

olika parternas 

skyldigheter i en 

bostadsaffär

Pearson Correlation 1 -,004 ,165 ,067 -,047 ,047 -,126

Sig. (2-tailed) ,965 ,059 ,447 ,593 ,592 ,156

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation -,004 1 ,151 -,077 ,128 ,214
* ,041

Sig. (2-tailed) ,965 ,085 ,382 ,139 ,014 ,646

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation ,165 ,151 1 -,168 -,184
* -,066 -,067

Sig. (2-tailed) ,059 ,085 ,056 ,036 ,452 ,454

N 131 131 131 130 131 131 127

Pearson Correlation ,067 -,077 -,168 1 ,237
** -,068 ,124

Sig. (2-tailed) ,447 ,382 ,056 ,006 ,441 ,165

N 131 131 130 131 131 130 127

Pearson Correlation -,047 ,128 -,184
*

,237
** 1 ,420

**
,426

**

Sig. (2-tailed) ,593 ,139 ,036 ,006 ,000 ,000

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation ,047 ,214
* -,066 -,068 ,420

** 1 ,331
**

Sig. (2-tailed) ,592 ,014 ,452 ,441 ,000 ,000

N 133 133 131 130 133 133 129

Pearson Correlation -,126 ,041 -,067 ,124 ,426
**

,331
** 1

Sig. (2-tailed) ,156 ,646 ,454 ,165 ,000 ,000

N 129 129 127 127 129 129 129

Pearson Correlation ,114 ,107 ,032 ,251
** ,103 ,091 ,339

**

Sig. (2-tailed) ,199 ,230 ,723 ,005 ,246 ,308 ,000

N 128 128 126 126 128 127 123

Pearson Correlation -,026 ,033 -,220
*

,361
**

,215
* -,023 ,249

**

Sig. (2-tailed) ,764 ,706 ,012 ,000 ,013 ,789 ,005

N 132 132 130 129 132 132 128

Pearson Correlation -,123 ,057 -,129 ,382
** ,082 -,123 ,263

**

Sig. (2-tailed) ,166 ,522 ,149 ,000 ,355 ,168 ,003

N 129 129 126 127 129 128 126

Pearson Correlation ,105 -,041 -,098 ,080 ,352
**

,250
**

,270
**

Sig. (2-tailed) ,226 ,635 ,266 ,364 ,000 ,004 ,002

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation ,060 ,167 ,317
** -,120 ,011 ,177

* -,084

Sig. (2-tailed) ,501 ,059 ,000 ,182 ,900 ,046 ,353

N 128 128 126 126 128 127 123

Pearson Correlation -,073 ,031 -,258
**

,447
**

,172
* -,028 ,256

**

Sig. (2-tailed) ,403 ,725 ,003 ,000 ,048 ,746 ,004

N 133 133 130 130 133 132 128

Pearson Correlation -,015 -,012 -,191
*

,502
**

,185
* -,045 ,196

*

Sig. (2-tailed) ,861 ,895 ,031 ,000 ,035 ,615 ,028

N 130 130 128 128 130 129 125

Pearson Correlation ,116 -,077 ,135 -,075 ,140 -,059 ,042

Sig. (2-tailed) ,190 ,384 ,130 ,405 ,111 ,506 ,641

N 130 130 127 127 130 129 125

Pearson Correlation ,208
* ,038 -,010 ,195

* -,131 ,109 ,096

Sig. (2-tailed) ,016 ,666 ,911 ,025 ,132 ,212 ,281

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation ,100 -,044 ,066 ,165 ,259
**

,238
*

,451
**

Sig. (2-tailed) ,295 ,649 ,493 ,088 ,006 ,012 ,000

N 111 111 109 108 111 111 108

Kön

Ålder

Jag anser att 

fastighetsmäklare bara är 

ute efter att tjäna pengar

Jag anser att 

fastighetsmäklare bryr sig 

om sina kunder

Jag har en bra bild över 

fastighetsmäklares 

arbetsuppgifter

Jag känner till 

Fastighetsmäklarinspektion

en

Jag anser att det är lätt att 

skilja på de olika parternas 

skyldigheter i en 

bostadsaffär

Jag anser att media 

framställer en rättvis bild av 

fastighetsmäklare

Jag anser att 

fastighetsmäklare strikt 

följer etiska regler

Jag anser att 

fastighetsmäklare har 

kontinuerlig kontakt med 

sina kunder, både under 

och efter genomförd 

bostadsaffär

Jag har en bra bild över hur 

mycket fastighetsmäklare 

tjänar

Jag anser att 

fastighetsmäklare kommer 

undan med oetiskt 

beteende

Jag litar på 

fastighetsmäklare

Jag anser att 

fastighetsmäklare är 

rättvisa i sina 

prisförhandlingar

Jag anser att 

fastighetsmäklare ofta är 

oförskämda

Jag anser att en varaktig 

relation med kunder är viktig 

för fastighetsmäklare

Jag anser att förtroendet för 

fastihetsmäklarbranschen 

har ökat i och med den nya 

Fastighetsmäklarlagen 

som trädde i kraft 2011
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Jag anser att 

media 

framställer en 

rättvis bild av 

fastighetsmäkla

re

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re strikt följer 

etiska regler

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re har 

kontinuerlig 

kontakt med 

sina kunder, 

både under och 

efter genomförd 

bostadsaffär

Jag har en bra 

bild över hur 

mycket 

fastighetsmäkla

re tjänar

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re kommer 

undan med 

oetiskt 

beteende

Jag litar på 

fastighetsmäkla

re

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re är rättvisa i 

sina 

prisförhandlinga

r

Jag anser att 

fastighetsmäkla

re ofta är 

oförskämda

Jag anser att en 

varaktig relation 

med kunder är 

viktig för 

fastighetsmäkla

re

,114 -,026 -,123 ,105 ,060 -,073 -,015 ,116 ,208
*

,199 ,764 ,166 ,226 ,501 ,403 ,861 ,190 ,016

128 132 129 134 128 133 130 130 134

,107 ,033 ,057 -,041 ,167 ,031 -,012 -,077 ,038

,230 ,706 ,522 ,635 ,059 ,725 ,895 ,384 ,666

128 132 129 134 128 133 130 130 134

,032 -,220
* -,129 -,098 ,317

**
-,258

**
-,191

* ,135 -,010

,723 ,012 ,149 ,266 ,000 ,003 ,031 ,130 ,911

126 130 126 131 126 130 128 127 131

,251
**

,361
**

,382
** ,080 -,120 ,447

**
,502

** -,075 ,195
*

,005 ,000 ,000 ,364 ,182 ,000 ,000 ,405 ,025

126 129 127 131 126 130 128 127 131

,103 ,215
* ,082 ,352

** ,011 ,172
*

,185
* ,140 -,131

,246 ,013 ,355 ,000 ,900 ,048 ,035 ,111 ,132

128 132 129 134 128 133 130 130 134

,091 -,023 -,123 ,250
**

,177
* -,028 -,045 -,059 ,109

,308 ,789 ,168 ,004 ,046 ,746 ,615 ,506 ,212

127 132 128 133 127 132 129 129 133

,339
**

,249
**

,263
**

,270
** -,084 ,256

**
,196

* ,042 ,096

,000 ,005 ,003 ,002 ,353 ,004 ,028 ,641 ,281

123 128 126 129 123 128 125 125 129

1 ,196
* ,177 ,175

* ,134 ,234
**

,247
** ,077 ,155

,028 ,051 ,048 ,139 ,008 ,005 ,398 ,080

128 126 123 128 123 127 125 124 128

,196
* 1 ,561

** ,046 -,404
**

,502
**

,472
**

-,197
* ,065

,028 ,000 ,600 ,000 ,000 ,000 ,025 ,462

126 132 128 132 127 131 129 129 132

,177 ,561
** 1 ,114 -,249

**
,448

**
,454

**
-,202

* ,001

,051 ,000 ,198 ,005 ,000 ,000 ,023 ,995

123 128 129 129 124 128 126 126 129

,175
* ,046 ,114 1 ,073 ,134 ,185

* ,063 -,050

,048 ,600 ,198 ,411 ,123 ,035 ,480 ,565

128 132 129 134 128 133 130 130 134

,134 -,404
**

-,249
** ,073 1 -,299

**
-,240

**
,252

** -,035

,139 ,000 ,005 ,411 ,001 ,007 ,005 ,695

123 127 124 128 128 128 126 125 128

,234
**

,502
**

,448
** ,134 -,299

** 1 ,668
**

-,296
** ,153

,008 ,000 ,000 ,123 ,001 ,000 ,001 ,078

127 131 128 133 128 133 129 129 133

,247
**

,472
**

,454
**

,185
*

-,240
**

,668
** 1 -,237

** ,104

,005 ,000 ,000 ,035 ,007 ,000 ,007 ,239

125 129 126 130 126 129 130 128 130

,077 -,197
*

-,202
* ,063 ,252

**
-,296

**
-,237

** 1 -,037

,398 ,025 ,023 ,480 ,005 ,001 ,007 ,675

124 129 126 130 125 129 128 130 130

,155 ,065 ,001 -,050 -,035 ,153 ,104 -,037 1

,080 ,462 ,995 ,565 ,695 ,078 ,239 ,675

128 132 129 134 128 133 130 130 134

,281
** ,142 ,221

*
,232

* -,142 ,312
**

,343
** ,022 ,158

,003 ,137 ,021 ,014 ,143 ,001 ,000 ,824 ,098
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Jag anser att 

förtroendet för 

fastihetsmäklar

branschen har 

ökat i och med 

den nya 

Fastighetsmäkl

arlagen som 

trädde i kraft 

2011

För att bli 

registrerad 

fastighetsmäkla

re måste man 

ha läst kurser 

inom ekonomi, 

juridik, 

beskattning, 

värdering och 

byggnadsteknik

Fastighetsmäkl

arinspektionen 

är den statliga 

myndighet som 

granskar 

fastighetsmäkla

re som blir 

anmälda

Det är 

fastighetsmäkla

rens ansvar att 

se till att en 

besiktning 

genomförs

Vem som helst 

kan anmäla en 

fastighetsmäkla

re till 

Fastighetsmäkl

arinspektionen

Det är lätt för en 

fastighetsmäkla

re att fuska med 

budgivningen

En 

fastighetsmäkla

re får förmedla 

bostäder till och 

från sina mor- 

och farföräldrar

I 

Fastighetsmäkl

arlagen finns 

etiska regler 

som alla 

fastighetsmäkla

re måste följa

En 

fastighetsmäkla

re tjänar mer än 

genomsnittet

Jag har köpt 

eller sålt bostad 

genom 

fastighetsmäkla

re tidigare

,100 -,014 -,046 ,138 ,008 -,148 ,201
* ,037 -,091 -,056

,295 ,873 ,595 ,113 ,929 ,090 ,020 ,677 ,296 ,519

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

-,044 -,111 -,119 ,078 -,133 -,056 -,037 -,101 -,152 -,513
**

,649 ,202 ,170 ,375 ,127 ,522 ,670 ,250 ,081 ,000

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

,066 -,193
* -,058 -,027 ,027 -,050 ,010 -,004 -,115 -,123

,493 ,027 ,508 ,760 ,761 ,577 ,914 ,965 ,192 ,163

109 131 131 130 130 129 130 129 130 130

,165 ,007 -,127 ,025 ,007 ,188
* -,014 -,113 ,026 ,080

,088 ,939 ,150 ,777 ,936 ,033 ,870 ,201 ,765 ,363

108 131 131 130 130 129 130 129 130 130

,259
** -,036 ,129 -,068 -,048 ,100 -,073 ,000 ,026 -,171

*

,006 ,682 ,137 ,433 ,581 ,256 ,403 ,997 ,767 ,050

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

,238
* -,168 -,192

* -,113 -,150 -,044 -,052 -,052 -,032 -,173
*

,012 ,053 ,027 ,198 ,086 ,620 ,552 ,559 ,719 ,047

111 133 133 132 132 131 132 131 132 132

,451
** -,071 -,015 -,031 ,094 ,108 ,022 ,086 ,058 -,008

,000 ,422 ,867 ,729 ,294 ,225 ,807 ,334 ,514 ,932

108 129 129 128 128 127 128 127 128 128

,281
** -,054 -,123 ,106 -,079 ,074 -,092 -,100 -,022 ,139

,003 ,544 ,168 ,235 ,375 ,407 ,305 ,268 ,809 ,120

108 128 128 127 127 126 127 126 127 127

,142 -,020 ,048 -,111 ,114 ,081 ,014 -,146 ,102 ,089

,137 ,824 ,581 ,208 ,196 ,362 ,875 ,097 ,248 ,312

111 132 132 131 131 130 131 130 131 131

,221
* ,122 ,087 ,042 ,110 ,225

* -,097 -,110 ,210
* ,028

,021 ,169 ,325 ,636 ,216 ,011 ,278 ,219 ,017 ,752

109 129 129 128 128 127 128 127 128 128

,232
* -,066 -,068 ,005 ,004 -,044 -,125 -,117 -,162 ,076

,014 ,448 ,435 ,957 ,962 ,613 ,151 ,183 ,063 ,387

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

-,142 -,046 ,035 -,058 -,111 -,146 -,228
* ,002 -,225

* -,119

,143 ,609 ,696 ,516 ,213 ,103 ,010 ,979 ,011 ,184

108 128 128 127 127 126 127 126 127 127

,312
** -,082 -,125 ,008 -,096 ,304

** -,066 -,231
** ,120 ,081

,001 ,346 ,152 ,930 ,271 ,000 ,450 ,008 ,169 ,356

110 133 133 132 132 131 132 131 132 132

,343
** -,018 -,076 ,113 -,057 ,279

** -,062 -,192
* ,117 ,127

,000 ,835 ,388 ,204 ,520 ,001 ,485 ,030 ,187 ,153

109 130 130 129 129 128 129 128 129 129

,022 -,062 ,059 ,022 -,020 ,054 ,109 ,023 -,017 ,079

,824 ,482 ,504 ,803 ,824 ,543 ,218 ,795 ,845 ,374

109 130 130 129 129 128 129 128 129 129

,158 -,248
**

-,322
** -,073 -,057 -,058 ,037 -,269

** ,005 ,007

,098 ,004 ,000 ,401 ,514 ,512 ,669 ,002 ,956 ,932

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

1 -,109 -,133 ,047 -,071 ,234
* ,034 -,131 ,065 ,058

,257 ,164 ,626 ,456 ,014 ,723 ,172 ,499 ,548

111 111 111 111 111 110 111 110 111 111
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Pearson Correlation -,014 -,111 -,193
* ,007 -,036 -,168 -,071

Sig. (2-tailed) ,873 ,202 ,027 ,939 ,682 ,053 ,422

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation -,046 -,119 -,058 -,127 ,129 -,192
* -,015

Sig. (2-tailed) ,595 ,170 ,508 ,150 ,137 ,027 ,867

N 134 134 131 131 134 133 129

Pearson Correlation ,138 ,078 -,027 ,025 -,068 -,113 -,031

Sig. (2-tailed) ,113 ,375 ,760 ,777 ,433 ,198 ,729

N 133 133 130 130 133 132 128

Pearson Correlation ,008 -,133 ,027 ,007 -,048 -,150 ,094

Sig. (2-tailed) ,929 ,127 ,761 ,936 ,581 ,086 ,294

N 133 133 130 130 133 132 128

Pearson Correlation -,148 -,056 -,050 ,188
* ,100 -,044 ,108

Sig. (2-tailed) ,090 ,522 ,577 ,033 ,256 ,620 ,225

N 132 132 129 129 132 131 127

Pearson Correlation ,201
* -,037 ,010 -,014 -,073 -,052 ,022

Sig. (2-tailed) ,020 ,670 ,914 ,870 ,403 ,552 ,807

N 133 133 130 130 133 132 128

Pearson Correlation ,037 -,101 -,004 -,113 ,000 -,052 ,086

Sig. (2-tailed) ,677 ,250 ,965 ,201 ,997 ,559 ,334

N 132 132 129 129 132 131 127

Pearson Correlation -,091 -,152 -,115 ,026 ,026 -,032 ,058

Sig. (2-tailed) ,296 ,081 ,192 ,765 ,767 ,719 ,514

N 133 133 130 130 133 132 128

Pearson Correlation -,056 -,513
** -,123 ,080 -,171

*
-,173

* -,008

Sig. (2-tailed) ,519 ,000 ,163 ,363 ,050 ,047 ,932

N 133 133 130 130 133 132 128

För att bli registrerad 

fastighetsmäklare måste 

man ha läst kurser inom 

ekonomi, juridik, 

beskattning, värdering och 

byggnadsteknik

Fastighetsmäklarinspektion

en granskar alla 

fastighetsmäklare som blir 

anmälda

Jag har köpt eller sålt 

bostad genom 

fastighetsmäklare tidigare

Det är fastighetsmäklarens 

ansvar att se till att en 

besiktning genomförs

Vem som helst kan anmäla 

en fastighetsmäklare till 

Fastighetsmäklarinspektion

en

Det är lätt för en 

fastighetsmäklare att fuska 

med budgivningen

En fastighetsmäklare får 

förmedla bostäder till och 

från sina mor- och 

farföräldrar

I Fastighetsmäklarlagen 

finns etiska regler som alla 

fastighetsmäklare måste 

följa

En fastighetsmäklare tjänar 

mer än genomsnittet

-,054 -,020 ,122 -,066 -,046 -,082 -,018 -,062 -,248
**

,544 ,824 ,169 ,448 ,609 ,346 ,835 ,482 ,004

128 132 129 134 128 133 130 130 134

-,123 ,048 ,087 -,068 ,035 -,125 -,076 ,059 -,322
**

,168 ,581 ,325 ,435 ,696 ,152 ,388 ,504 ,000

128 132 129 134 128 133 130 130 134

,106 -,111 ,042 ,005 -,058 ,008 ,113 ,022 -,073

,235 ,208 ,636 ,957 ,516 ,930 ,204 ,803 ,401

127 131 128 133 127 132 129 129 133

-,079 ,114 ,110 ,004 -,111 -,096 -,057 -,020 -,057

,375 ,196 ,216 ,962 ,213 ,271 ,520 ,824 ,514

127 131 128 133 127 132 129 129 133

,074 ,081 ,225
* -,044 -,146 ,304

**
,279

** ,054 -,058

,407 ,362 ,011 ,613 ,103 ,000 ,001 ,543 ,512

126 130 127 132 126 131 128 128 132

-,092 ,014 -,097 -,125 -,228
* -,066 -,062 ,109 ,037

,305 ,875 ,278 ,151 ,010 ,450 ,485 ,218 ,669

127 131 128 133 127 132 129 129 133

-,100 -,146 -,110 -,117 ,002 -,231
**

-,192
* ,023 -,269

**

,268 ,097 ,219 ,183 ,979 ,008 ,030 ,795 ,002

126 130 127 132 126 131 128 128 132

-,022 ,102 ,210
* -,162 -,225

* ,120 ,117 -,017 ,005

,809 ,248 ,017 ,063 ,011 ,169 ,187 ,845 ,956

127 131 128 133 127 132 129 129 133

,139 ,089 ,028 ,076 -,119 ,081 ,127 ,079 ,007

,120 ,312 ,752 ,387 ,184 ,356 ,153 ,374 ,932

127 131 128 133 127 132 129 129 133
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-,109 1 ,220
* ,063 ,212

* ,069 ,038 ,234
** ,076 ,059

,257 ,011 ,470 ,014 ,435 ,667 ,007 ,385 ,503

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

-,133 ,220
* 1 ,191

*
,185

* ,004 ,197
*

,223
* ,099 -,053

,164 ,011 ,028 ,033 ,961 ,023 ,010 ,255 ,548

111 134 134 133 133 132 133 132 133 133

,047 ,063 ,191
* 1 ,018 ,110 ,103 ,032 -,049 ,012

,626 ,470 ,028 ,835 ,208 ,238 ,717 ,578 ,890

111 133 133 133 133 132 133 132 133 133

-,071 ,212
*

,185
* ,018 1 -,111 ,268

**
,197

*
,184

* -,086

,456 ,014 ,033 ,835 ,205 ,002 ,024 ,034 ,327

111 133 133 133 133 132 133 132 133 133

,234
* ,069 ,004 ,110 -,111 1 -,046 ,044 ,277

** ,149

,014 ,435 ,961 ,208 ,205 ,602 ,617 ,001 ,088

110 132 132 132 132 132 132 131 132 132

,034 ,038 ,197
* ,103 ,268

** -,046 1 ,096 -,033 ,074

,723 ,667 ,023 ,238 ,002 ,602 ,273 ,704 ,396

111 133 133 133 133 132 133 132 133 133

-,131 ,234
**

,223
* ,032 ,197

* ,044 ,096 1 ,129 ,114

,172 ,007 ,010 ,717 ,024 ,617 ,273 ,141 ,192

110 132 132 132 132 131 132 132 132 132

,065 ,076 ,099 -,049 ,184
*

,277
** -,033 ,129 1 ,127

,499 ,385 ,255 ,578 ,034 ,001 ,704 ,141 ,146

111 133 133 133 133 132 133 132 133 133

,058 ,059 -,053 ,012 -,086 ,149 ,074 ,114 ,127 1

,548 ,503 ,548 ,890 ,327 ,088 ,396 ,192 ,146

111 133 133 133 133 132 133 132 133 133


