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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Patrik Gottfridsson 

som bistått, motiverat och gett oss goda råd och idéer. Din vägledning gjorde 

denna uppsats möjlig. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka de fastighetsmäklare som har ställt upp och 

låtit sig intervjuas samt att dessa varit oss behjälpliga med att tillhandahålla 

säljare. Ett stort tack också till alla bostadssäljare som hjälpt oss genom att svara 

på våra frågor.  
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Sammanfattning 

Den största affär man gör i livet är troligtvis en fastighetsaffär. Det finns ofta ett stort 

urval av både mäklare och byråer. Vill man nå en stor framgång som mäklare fordras 

att man levererar en tjänst som säljarna anser är bättre än konkurrenternas. Mäklarnas 

lön grundar sig enbart på säljarens provision och för att överleva inom branschen är 

det därför av största vikt att veta vad kunderna vill ha. Mäklarna måste därför ta reda 

på vad säljarna väljer efter för kriterier.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad säljaren av ett småhus tycker är viktiga 

kriterier vid valet av fastighetsmäklare, men även vad mäklarna själva tror är viktiga 

kriterier när säljarna väljer. Samt om dessa två parters uppfattningar stämmer överens? 

Finns det några skillnader i deras uppfattningar av tjänsten? Vad kan mäklaren då göra 

åt detta?  

 

Metoden som vi har valt i vår undersökning utgår ifrån en kvalitativ ansats. Vi har 

intervjuat fem stycken mäklare och 25 stycken säljare. Mäklarna har vi besökt och 

intervjuat på plats och säljarna har intervjuats per telefon. Mäklarna har valts från både 

liten och mellanstor stad. 

 

Teorin som vi använt oss av bygger på tjänste- och relationsmarknadsföring då det inte 

finns någon litteratur om kunders köpbeteende i fastighetsmäklarföretag. 

Teoriavsnittets första kapitel handlar allmänt om köpprocessen hos kunder. Detta följs 

av de teorier vi använt oss av i vår analys.  

 

Slutsatsen i vår undersökning visar på att mäklare och säljare är relativt överens om 

vilka kriterier som anses viktiga. Kriterier som väger extra tungt är förtroende, första 

mötet och Word of mouth. Ett gap har uppstått mellan vad kunden förväntar sig och 

vad den får när man har en missnöjd kund. Detta problem kan avhjälpas med en så 

kallad gapmodell. 
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1. Inledning 

I inledningen tar vi upp bakgrunden till vårt valda ämne och beskriver problemformuleringen som vi 

baserar uppsatsen på. Vi avslutar inledningen med syftet.  

 

1.1 Bakgrund 

En fastighetsaffär är troligen den största affär som man överhuvudtaget gör i livet. 

Det finns ofta ett stort utbud av både byråer och mäklare att välja på. Vad är det då 

som avgör vilken mäklare som säljaren väljer? Vad är det som säljaren anser viktigt 

och vilka kriterier tycker de att mäklaren skall ha? För att överleva inom 

fastighetsmäklarbranschen gäller det att veta vad kunderna vill då en mäklares lön 

grundar sig enbart på provision. Får man inga intag som leder till försäljning så får 

man heller ingen lön. Vet dagens mäklare vad deras kunder efterfrågar för kriterier hos 

dem? 

 

En undersökning som gjorts av Tempelman (2007) inom området visar på att kriterier 

som att mäklaren är kunnig, förtroendeingivande, trevlig, entusiastisk, säljande, positiv, 

ger ett proffsigt intryck, har utstrålning, har personlig kontakt och uttrycker 

komplimanger är viktiga och avgör säljarens val av mäklare.  

 

En annan undersökning av Jonsson & Rönn (2007) visar även den på att viktiga 

kriterier som värderas högt av säljarna är mäklarens engagemang, trovärdighet och 

uppträdande. Mäklarens kvaliteter och personliga egenskaper är centrala då 

villasäljaren väljer och utvärderar.  

 

Ibland har kunder önskemål och kriterier som mäklaren inte kan tillfredsställa då dessa 

strider mot fastighetsmäklarlagen. Denna säger att: 

 

12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse. 

   Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan dröjsmål överlämnas till säljaren, 

om inte annat har överenskommits i särskild ordning. 

   Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans räkning skall hållas 

skilda från egna tillgångar (Fastighetsmäklarlag SFS 1995:400). 

 

Eftersom säljaren betalar mäklarens lön tror kanske säljaren många gånger att 

mäklaren arbetar endast för honom. Mäklaren skall enligt lagen vara en neutral 

mellanman och får inte tillgodose bara en av parterna, vilket kan leda till att vissa 

önskemål och kriterier inte går att uppfylla. Hur får mäklaren alla parter nöjda 

samtidigt som denne ska följa Svensk fastighetsmäklarlag?  
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Eftersom det redan gjorts undersökningar om vad säljarna går efter för kriterier i sitt 

val av mäklare vill vi även gå ytterligare ett steg och ta reda på om mäklarna vet vad 

deras kunder efterfrågar. Hur ser mäklarna till att förmedla och framföra de kriterier 

som säljarna efterfrågar? Om det finns skillnader i vad säljarna efterfrågar och vad 

mäklarna tror att de skickar ut för signaler och attribut, vad beror då dessa avvikelser 

på? 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Då man som mäklare inte vill gå emot lagen men ändå så långt det är möjligt 

tillgodose sina kunders önskemål vill vi ta reda på vad säljarna tycker är de viktigaste 

kriterierna hos mäklaren. Vi frågar oss vad som styr valet när en villasäljare skall välja 

fastighetsmäklare. Är det rykte, erfarenhet, trovärdighet eller att man har anlitat denna 

tidigare. Ett flertal studier har redan gjorts inom detta område, bland annat 

(Tempelman 2007, Jonsson & Rönn 2007). De tidigare studierna har främst haft 

kvantitativa undersökningar, vi väljer en kvalitativ metod och kommer att vinkla det på 

ett lite annorlunda sätt. Vi kommer att ta reda på vilka kriterier som är viktiga för 

kunden och om dessa stämmer överens med vad mäklaren tror är viktiga kriterier. Vi 

kommer att titta på om det finns några skillnader och även förklara vad dessa kan bero 

på. Om dessa skillnader finns vad kan mäklaren göra åt detta? Detta mynnar ut i 

följande frågeställning: 

 

Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad säljaren av ett småhus tycker är viktiga 

kriterier vid valet av fastighetsmäklare, men även vad mäklarna själva tror är viktiga 

kriterier när säljarna väljer. Samt om dessa två parters uppfattningar stämmer överens? 

Finns det några skillnader i deras uppfattningar av tjänsten? Vad kan mäklaren då göra 

åt detta?  
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2. Teori 

Vi har använt oss av teorier om tjänste- och relationsmarknadsföring i tjänsteföretag rent allmänt, då 

det inte finns någon litteratur på marknaden om kunders köpbeteende just i fastighetsmäklarföretag. 

 

2.1 Köpbeteendeprocessen 

Modellen visar tydligt att köpprocessen startar långt före själva köpet och pågår långt 

därefter. Detta uppmuntrar marknadsföraren att hellre fokusera på hela köpprocessen 

än endast bara själva köpet. 

 

     

 

 

 

 

Figur 1: Köpbeteendeprocessen (Kotler et al. 2008 sid.272). 

 

Kotler et al. (2008) skriver att köpprocessen hos kunder inleds med en 

behovsidentifiering, där köparen identifierar ett problem eller behov. Köparen känner av 

en skillnad mellan sin nuvarande situation och sin önskvärda situation. Behovet kan 

triggas av en intern stimulans när ett av personens primära behov stiger till en nivå, 

hög nog för att bli en drift. Från tidigare erfarenheter har personen lärt sig hur denna 

drift ska hanteras och är motiverad till objekt som denne vet kommer att tillfredsställa 

driften. Behovet kan även triggas av extern stimulans, genom yttre påverkan av till 

exempel reklam. När kunden har identifierat ett problem så kommer nästa steg i 

processen som är sökande efter information. En väckt kund kanske eller kanske inte söker 

efter mer information, är driften tillräckligt stark och en tillfredsställande produkt 

finns nära till hands så är sannolikheten stor att kunden köper den. Om inte så lägger 

kunden behovet på minnet eller sätter igång med en informationssökning relaterad till 

behovet. Kunden kan skaffa sig information från någon av flera källor, exempelvis: 

 

 Personliga källor: familj, vänner, grannar och bekanta. 

 Kommersiella källor: reklam, försäljningspersonal, Internet, förpackningar och 

skyltning. 

Behovs-

identifiering 

Informations -

sökning 

Utvärdering av 

alternativ 

 

Köp-               

beslut 

Efterköps-    

beteende 
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 Offentliga källor: massmedia, konsumentorganisationer som rankar och 

utvärderar produkter. 

 Upplevelsekällor: hantering, granskning och användning. 

Kotler et al. (2008) menar att då kunden skaffat sig all information så använder han 

denna till att utvärdera de olika alternativen han funnit. I utvärderingsstadiet så rankar 

konsumenten märken och skaffar sig anledningar till köp. I nästa steg som är 

köpbeslutet så köper kunden den mest åtråvärda produkten, som de tidigare stegen tagit 

fram. Det finns två påverkande faktorer som kan komma emellan avsikten med köpet 

och köpbeslutet. Den första faktorn är påverkan av andra människors attityder. 

Avsikten påverkas även av oväntade faktorer beroende av situationen som kundens 

inkomst, förväntat pris eller nytta av produkten. En kunds beslut att byta, senarelägga 

eller avböja ett köpbeslut påverkas även i hög grad av hur denne uppfattar risken som 

köpet innebär. Många köp medför ett risktagande och oro uppstår då kunden är 

osäker på vad utfallet av köpet kommer resultera i. Det är viktigt att marknadsföraren 

har en medvetenhet om dessa faktorer som framkallar känslorna av risk hos kunderna 

för att kunna ge information och stöd som minskar den uppfattade risken. Jobbet med 

marknadsföringen slutar inte efter detta steg, när köpet är gjort. Efter köpet kommer 

kunden att bli tillfredsställd eller missnöjd och kommer att hamna i det sista steget, 

efterköpsbeteendet. Det är relationen mellan kundens förväntningar och uppfattningarna 

om produktens utförande som avgör om kunden blir nöjd eller inte. Nås inte kundens 

förväntningar blir kunden missnöjd, motsvaras förväntningarna så blir kunden nöjd 

och överträffas förväntningarna så blir kunden förtjust och mer än nöjd. 

Köpbeteendeprocessen beskriver de olika stegen kunden går igenom i sitt val. När 

kunden väljer så är det vissa återkommande kriterier som efterfrågas i 

fastighetsmäklartjänsten som vi kommer att beskriva närmare i teorin 

 

2.2 Kundrelationens livscykel 

Enligt Grönroos (1996) går och utvecklas relationen mellan ett tjänsteföretag och dess 

kunder i tre olika steg. Sätten som relationen med kunden kan utvecklas pekar mot 

framgångsrika resultat och varierar mellan de olika stegen, beroende på hur företagets 

kontaktmetoder med kunden varierar. 

 

 Initialskedet 

Företaget ska börja med att väcka ett intresse på marknaden. Sköts 

marknadsföringen framgångsrikt här så är det goda förutsättningar för att en 

köpprocess uppnås. Lyckas man inte så skapas ett missnöje och kunden 

förloras, åtminstone för stunden. 
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 köpprocessen 

I detta skede så gäller det för företaget att genom sin marknadsföring ge löften 

som kunderna godtar som tillräcklig grund för ett köpbeslut. Misslyckas man 

med att ge rätt löften så får man inte kunden att prova tjänsten och livscykeln 

bryts för denna gång. 

 

 konsumtionsprocessen 

Har man fått med sig kunden in i detta sista skede så sker här en konsumtion 

av tjänsten som kunden köpt. Företagets produktion av tjänsten och kundens 

upplevelser vid denna produktion och konsumtion bestämmer om kundens 

upplevelser motsvarar företagets löften. Kunden upplever sig ha fått en 

acceptabel tjänstekvalitet om denne tycker att upplevelserna är tillräckligt bra i 

relation till företagets löften. Företaget bör sträva efter att få kunden så 

tillfredsställd med den upplevda kvalitén att relationen till kunden blir starkare 

vilket leder till att sannolikheten för återköp ökar och möjligheterna till 

merförsäljning förbättras. Ett misslyckande med marknadsföringen i detta 

skede ger en större skada än i de två tidigare. Risken är då stor att den 

missnöjde kunden bryter hela livscykeln och är förlorad för alltid. En missnöjd 

kund kan även sprida en negativ Word of mouth, vilket ger företaget en 

försämrad profil och köpmotstånd från andra kunder (Grönroos 1996). 

 

 
Figur 2: Kundrelationens livscykel (Grönroos 1996 sid.21). 
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Enligt Grönroos (1996) påverkas en kund i ett tjänsteföretag mest av vad som händer 

efter köpet det är därför av stor vikt att inte marknadsföringen upphör så fort 

köpbeslutet skett. Ett bra sätt att planera marknadsföringen av tjänster är att använda 

sig av trestegsmodellen, denna bygger på tidigare nämnda kundrelationens livscykel. 

Enligt trestegsmodellen uppfattas marknadsföringen gentemot kunderna som ett 

ständigt förlopp med tre utskiljbara faser. Marknadsföringens mål och 

marknadsföringens funktion utförs annorlunda i alla tre faserna. Trestegsmodellen 

visar även hur kundernas behovsanalys skiljer sig åt i de tre faserna i förloppet. 

Modellen kan även vara användbar som en långsiktig strategi för att stå sig emot sina 

konkurrenter. Kontakten mellan företag och kund kan vara olika beroende på var i 

livscykeln den sker. Den kan dels vara ensidig och sändas enbart från företaget och 

dels dubbelsidig, i form av interaktioner, ett samspel mellan företaget och kunden 

 

Skede Marknadsföringsmål Marknadsföringsfunktion Behovsanalys 

 

 

1 Initialskedet 

 

Väcka intressen för 

företaget 

och dess tjänsteutbud 

Traditionell  

Marknadsföringsfunktion (till 

exempel personlig försäljning 

och 

massmarknadsföringsaktivitet

er som reklam och annonser) 

Analys av potentiella 

Marknadssegment 

och kundens 

behov(marknads-

undersökningar) 

 

 

 

2 Köpprocessen 

 

 

Genom löften 

åstadkomma  

förstagångsförsäljning 

 

Traditionell 

marknadsföringsfunktion 

kompletterad med interaktiv 

marknadsföringsfunktion 

(dubbelriktat samspel mellan 

professionell säljare och 

kund) 

 

Behovsprecisering 

under köpprocessen, 

en specificering av 

kundens verkliga 

önskemål 

 

 

 

 

3 Konsumtions-

processen 

 

 

 

Genom upplevelser 

skapa återförsäljning 

och långsiktiga 

kundrelationer 

Interaktiv 

marknadsföringsfunktion 

(helt dubbelriktat, företagets 

produktionsresurser och 

produktionssystem har här 

en betydande roll i 

kundrelationen medans 

traditionella 

marknadsföringsmetoder inte 

har någon betydelse alls) 

 

 

Kvalitetskontroll av 

tjänsten och analys av 

nya behov hos 

kunderna under 

konsumtions-

processen 

Tabell 1: Trestegsmodellen för en långsiktig konkurrensmedelsstrategi för tjänster 

(Grönroos 1996 sid. 61). 

 

Vidare säger Grönroos (1996) att i all marknadsplanering bör företaget kartlägga sina 

relationer med olika kunder/kundgrupper som de har igenom hela livscykeln. 
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Receptet på framgång är att ge löften som håller efter konsumtionsprocessen och att 

marknadsföringsmässigt planera all kontakt med sina kunder, oberoende av i vilket 

skede av livscykeln kunden eller interaktionen, det vill säga det dubbelriktade 

samspelet mellan kund och företag befinner sig. 

 

I ett fastighetsmäklarföretag är det viktigt att man tar hand om kunden under hela 

förmedlingsprocessen då denna annars kan välja att avbryta uppdraget och istället välja 

en konkurrent. Mäklaren måste inse vikten av marknadsföring igenom alla tre skeden 

som Grönroos nämner i trestegsmodellen ovan. Det är viktigt att skapa ett samspel 

med kunden för att ta reda på dennes behov och förväntningar av tjänsten för att i 

slutänden få en nöjd kund. 

 

2.3 Förtroende 

Echeverri & Edvardsson (2002) säger att förtroende och pålitlighet är viktiga 

beståndsdelar i kvalitetsbegreppet ur kundens synvinkel sett, dessa är nära 

sammankopplade till trygghet. Kunden behöver uppleva att denna känner en säkerhet 

i att tjänsteleveransen sker enligt överenskommelse, och att kundens förväntningar 

infrias. Personalen ska vara förtroendeingivande, för att inge en känsla till kunden att 

man är pålitlig och trovärdig som tjänsteleverantör. Det ska även finnas kunskap och 

potential att överföra begärd tjänst. Förtroende upplevs många gånger av kunden då 

personalen håller sina löften och har den kunskap som krävs. 

Hallström (1992) menar att kvalitet är vad kunden behöver och upplever när vi talar 

om prestanda och egenskaper hos företagets erbjudanden, dessa är oftast en 

kombination av tjänster, varor och kunskaper. Kunden återgäldar ofta med att stanna 

kvar hos företaget och i sin tur generera nya kontakter, om denne upplever att den blir 

väl omhändertagen.  

 

De kriterier hos företaget som är viktiga för att skapa förtroende är enligt Hallström 

(1992): 

 Företagets image – status, kunden vill uppleva att företaget har ett gott 

anseende, och har bra möjligheter till fortsatt existens. 

 Tjänster, varor och kunskap ska hålla en god kvalitet och underhållet ska vara 

gott. 

 Leveranser, reklamationer och förfrågningar ska till fullo omgående tas om 

hand. 

 Ärlighet, kunnighet och omtanke om kunden skall visas av all frontpersonal i 

företaget.  
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 Kundens utveckling ska alltid beaktas av företaget. 

 Ömsesidig respekt och öppenhet ska ligga till grund för samarbetet mellan 

kunden och företaget. 

Hallström (1992) menar även att man bör tänka på att förtroende är en känsla och 

detta byggs upp av både fakta och upplevelser. I företagets erbjudande är känslor den 

upplevelse kunden har av företaget och behovet kunden har av erbjudandet. Fakta är i 

själva verket erbjudandets verkliga innehåll. 

 

Det första intrycket är ofta avgörande i kontakten mellan säljare och kund för hur de 

framtida relationerna fortskrider. Även kroppsspråket avslöjar om säljaren är en 

trovärdig och seriös person. Detta kallas för sanningens ögonblick. Säljaren får sällan 

någon andra chans om han misslyckas i det första intrycket (Hallström 1992). 

 

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) skriver att personalens etik och moral är 

en angelägen faktor som inverkar på kvalitén i detta avgörande sanningens 

ögonblick. Nöjda kunder sprider ett gott rykte om företaget. Medans missnöjda 

kunder dels sprider ett dåligt rykte och dels sällan återkommer till företaget. 

Enligt olika studier sprider en missnöjd kund ut sitt missnöje till 15-20 andra 

personer. På jämförligt sätt sprider en nöjd kund ut gott renommé, dock inte till 

lika många. Större delen av ett företags nya kunder etablerar kontakt på grund av 

att någon annan rekommenderat företaget eller tjänsten, någon man har 

förtroende för. Kunder som sprider ett gott renommé är i hög grad betydelsefulla 

som marknadsförare (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). 

 

2.4 Kommunikation 

Det är viktigt att tänka på vad som sägs och hur mycket som ska framföras till 

kunderna och att denna information samordnas och prioriteras. För mycket 

upplysningar kan göra kunden förvirrad medans för få kan bidra till att kunden hålls 

ovetande. Man bör också överföra ett budskap och en profil som är konsekventa. Att 

man har en nära relation med kunden är avgörande, det finns inga direktiv som talar 

om hur ofta kundkontakt ska ske från företaget och inte heller hur dialogen med 

kunden ska genomföras. En god policy kan vara att kontakt etableras när man har 

något att framföra, som vid vänskapsrelationer. Kommunikationen mellan företaget 

och kunden måste fungera mycket väl för att kunden skall uppfatta relationen som 

värdehöjande och positiv (Blomqvist et al 1993). 

 

Ju mer immateriell en tjänst är, desto större benägenhet har vi att inför ett köp 

förlita oss till rekommendationer från personer vi har förtroende för. När du vill 

anlita till exempel en fastighetsmäklare eller revisor så kanske du känner dig ute på 



 14 

osäker mark och läser då inte annonser eller letar i gula sidorna, utan du rådfrågar  

någon du känner och litar på. Tips från andra är välkommet i denna situation och 

vi handlar helst tjänster från dem vi tycker om, har förtroende för och trivs med. 

Vi vill att personkemin överensstämmer (Blomqvist et al 1993). 

 

En bra regel för omsorg om kunden är att du ska bemöta kunden på samma sätt 

som du själv vill bli behandlad. För att nå framgång behövs artighet, sunt förnuft, 

omtanke och medmänsklighet. Poängen med detta är att det ska göras genomtänkt 

och systematiskt (Blomqvist et al 1993). 

 

Tjänsteföretag måste hålla sig uppdaterade om vad kunderna anser om kvalitén på 

tjänsterna. Redskap för att få denna information kan vara genom enkäter och 

intervjuer. Denna datainsamling fyller flera funktioner, dels är den oumbärlig för 

tjänsteutvecklingen men detta är även ett sätt att hålla kontakten med kunderna. 

Genom att företaget tar hänsyn till kundernas upplevelser och åsikter känner sig 

kunderna viktiga (Blomqvist et al 1993). 

 

2.5 Relationer 

Enligt Blomqvist et al (1993) så har kundernas tillfredsställelse stor betydelse för 

förhållandets intensitet. När tjänstens kvalité analyseras så har det visat sig att 

kunderna känner en stor otrygghet, konkurrensfördelar vinns om man lyckas 

minimera denna. Som en orsak till otryggheten i relationerna nämner författaren 

problemen i att värdera tjänstekvalité. Mycket talar för att företagen bör observera sina 

relationer och deras betydelse för tjänstekvalitén. Kunder motiverar sina köp genom 

att använda andra metoder som inte är produktspecifika som till exempel Word of 

mouth1, förtroende och vetskap om företaget och dess anställda, eftersom tjänster inte 

går att ta på. Relationsbegreppet betyder att kunden har en tilltro till att de anställda 

kommer att arbeta för att kundens intressen på lång sikt blir tillfredsställda. Kvaliteten 

på relationen ur kundens perspektiv fås genom att den anställde lyckas minska 

osäkerheten som kunden får i samband med tjänsten. Två sätt på hur kunden upplever 

aspekten på relationer nämns. Den första är den funktionella kvalitén. Denna påverkas 

genom att företaget har en godare kunskap om kundens personliga företräden och 

behov. I och med detta kan man anpassa leveranssättet av tjänsten eller till och med 

skräddarsy den efter de önskemål som kunden har. Den andra är den tekniska 

kvalitén, som indirekt påverkas av den funktionella kvalitén. Informationen om 

kundens preferenser kan skaffas från ett annat företag för att sedan användas i det 

egna. Kundens förväntningar påverkas också av aspekten på relationen. Med hjälp av 

upplysningar om kundens personliga förväntningar och intressen kan kontakten med 

kunden skräddarsys. Olika metoder för direktmarknadsföring ger god potential till 

                                                
1
 Marknadsföringsstrategi som fungerar med hjälp av ryktesspridning, även kallad mun till mun-

metoden. 
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personlig kontakt. Man kan anta att relationsmarknadsföringen ger goda effekter men 

det är svårt för företagen att råda över image- och Word of mouth. Kunden sprider 

gärna positiva erfarenheter vidare, speciellt om denne uppfattar relationen som 

betydelsefull. Densamme talar ogärna illa om ett företag som denne har en god 

relation till. En stark relation bör på lång sikt påverka kundens behov. Om kunden 

erbjuds motsvarande nivå på servicen hos konkurrenterna väljer han det alternativ 

som han väl känner till, där merparten av de sociala behoven blir tillfredsställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Relationsaspektens inverkan på den kundupplevda kvaliteten (Blomqvist et al. 

1993 sid.56).  

 

2.6 Word of mouth 

Echeverri & Edvardsson (2002) skriver att det verkar vara ett mänskligt särdrag att 

dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter till andra, dessa andra kan vara 

blivande kunder till företaget. Word of mouth är en sorts försäljning som sker per 

automatik med hjälp av positiva kunder som sprider sin erfarenhet vidare. En 

tillfredställd kund kan skapa vetskap om tjänsten i målgruppen på ett tillvägagångssätt 

som är svårt för företaget att själva kunna åstadkomma. Ifall man är medveten om att 

kunderna utgör en del i ett sällskapligt nätverk där andra blivande kunder ingår och 

effektivt använder individens kommunikationsprocesser, kan marknadsföringen delvis 

ske genom existerande kunders agerande, som sker per automatik. Då tjänster är till 

största delen abstrakta och besvärliga att standardisera, har vi som kunder ett behov av 

all hjälp vi kan få innan vi inhandlar olika tjänster. Den hjälpen får vi av andra som har 

upplevelser av en speciell tjänst och som gärna förmedlar denna vidare. På tjänster 

finns därför ett omvänt söktryck på information. Word of mouth anknyter inte bara 

till individers behov av att förmedla sina upplevelser och presentera de tjänster man 

Upplevd kvalitet Förväntningar Upplevelser 

Kundkommunikation 

Image 

Word-of-mouth 

Kundens 

behov/önskemål 

Kundens inlärning 

Image 

Teknisk kvalitet 

(Vad) 

 
Funktionell kvalitet 

(Hur) 

Relations- 

aspekt 
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inhandlat, utan gör det också lättare för blivande kunder att göra sina val i en 

köpprocess. 

Cooke (2006) menar att Word of mouth bygger på att få igång ett positivt prat om 

produkten. Andra konsumenters erfarenheter spelar oftare in när det gäller 

människors köpbeslut, än marknadsförarnas annonskampanjer. Att kunder på detta 

sätt sprider ut ett gott betyg om ett företag och deras produkter kan bidra mer till 

försäljning än traditionell marknadsföring. Ju fler nöjda användare av företagets 

tjänster och produkter, desto större positivare ryktesspridning så att så många andra 

som möjligt övertygas till köp. För företag är det viktigt att få ett positivt rykte, ett 

effektivt sätt att nå dit är med hjälp av denna mun till mun marknadsföring. Grunden 

är få många konsumenter att börja en positiv ryktesspridning om en, och dit når man 

genom att lansera bra tjänster och varor. 

Enligt Kotler et al. (2008) är kundnöjdhet nyckeln till att bygga lönsamma relationer 

med kunderna. Nöjda kunder kommer tillbaka, pratar gott till andra om produkten, 

ger mindre uppmärksamhet till konkurrenterna och köper andra produkter av 

företaget. Missnöjda kunder reagerar annorlunda. Dålig Word of mouth rör sig längre 

och snabbare än god. Detta kan snabbt skada kundens attityd gentemot ett företag 

och dess produkter. Företag kan inte lita på att missnöjda kunder endast framför sina 

klagomål till företaget, de flesta missnöjda kunder uppsöker sällan företaget med sina 

problem. Därför ska företag regelbundet mäta kundnöjdheten och använda sig av 

metoder och system som uppmuntrar kunder att lämna klagomål. På detta sätt får 

företaget reda på hur det ligger till och hur det kan förbättras. 

 

2.7 Sociala bevis 

Principen om sociala bevis, är att vi människor fattar beslut utifrån hur andra som 

liknar oss gör, eller förebilder till oss, särskilt vid osäkra situationer, det vill säga 

grupptryckets makt! Vi bestämmer vad som är korrekt genom att ta fasta på vad andra 

människor tycker är korrekt. Denna princip gäller hur vi avgör vad som är korrekt 

beteende. Om alla andra beter sig på ett visst sätt så antar de flesta andra att 

handlingen är rätt. Många andra gör så här, så då måste ju handlingen vara korrekt. 

Genom att informera en person att många andra eller någon förebild har observerats 

att bete sig på ett sätt så stimulerar man henne att ta denna genväg mot beslut. Av 

erfarenhet vet man att därmed minimerar man risken att göra fel. Det som ligger högst 

på topplistan säljer mest, inte tvärtom. Principen om sociala bevis fungerar allra bäst i 

samband vid två betydande omständigheter: Vid osäkerhet, om situationen är oklar 

och osäker så tittar vi ännu mer på andras beteende, och rättfärdigar och tar efter 

deras handlande. Likheter, vi människor har en större benägenhet att ta efter ett 

beteende om utövaren liknar oss (Cialdini 2005). 
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2.8 Kvalitet 

Blomqvist et al (1993) lägger tonvikten på att kundens förväntningar är av stor vikt vid 

bedömningen av tjänstekvaliteten på företaget. För att uppnå ett gott kvalitetsrykte på 

företaget måste det metodiskt motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Den 

enda väsentliga bedömningsgrunden på tjänstekvaliteten är hur kunden uppfattar det 

hela. Författaren menar även att det finns två nivåer på vad kunden förväntar sig av 

tjänsten nämligen en acceptabel nivå och en önskad nivå. Den önskade kvalitetsnivån 

är den kunden hoppas på att få ur synvinkeln tjänstekvalitet. Den ses som en mix av 

vad som kan anses möjligt och vad som kan anses sannolikt. Den acceptabla 

kvalitetsnivån är den kunden anser sig rimligtvis kunna få och är främst en funktion 

som denne räknar med att få. Mellan dessa två nivåer finns en toleranszon som 

upplevs som tillfredsställande. Underskrider tjänstens kvalitet den acceptabla nivån så 

ökar faran avsevärt att kunden istället omgående eller tids nog väljer en konkurrent . 

Däremot om kvalitén överskrider den önskade nivån upplevs det av kunden mycket 

positivt. För samma kund så kan toleranszonen variera, både från köp till köp och från 

kund till kund. Variationen i toleranszonen kan även bero på med vilka kvalitetsmått 

kunden bedömer tjänsten i. Som exempel kan nämnas: påtaglighet, tillförlitlighet, 

bemötande, empati och säkerhet. 

 

Även Karlöf (1985) påvisar samma teori, att en konsument innan ett köp har en viss 

förväntning på produkten. Flera olika faktorer medverkar och avgör dessa 

förväntningar. Den planerade användningen av tjänsten eller varan kan vara en av 

faktorerna. Dessutom spelar produktens kvalitet och utseende en stor roll. 

Förväntningarna beror även på varumärkets eller företagets goodwill. Prisets påverkan 

är att ett högt pris ger höga förväntningar och tvärtom. Kunden bedömer att tjänsten 

eller varan håller en hög kvalitet och blir tillfredsställd med sitt köp om produkten 

infriar dennes förväntningar. Kunden tycker att produkten håller en låg kvalitet om 

produkten inte når upp till förväntningarna.  

 

2.9 Gapmodellen 

Zeithaml & Bitner (2002) skriver om tjänstekvalitetens gapmodell, vilken visar 

tjänsterna på ett strukturerat och integrerat sätt. Gapmodellen positionerar 

nyckelbegreppen, strategierna och besluten i tjänstemarknadsföring på ett sätt som 

börjar med kunden och bygger organisationens uppgifter omkring vad som behövs för 

att stänga gapet mellan kundens förväntningar på tjänsten och dennes uppfattning om 

vad den i själva verket får. 

 

Författarna menar att medelpunkten i gapmodellen är Gap 5, kundgapet som visar 

skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst. Företag behöver stänga detta 

gap, mellan vad kunderna förväntar sig och får av tjänsten för att tillfredsställa sina 
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kunder och bygga långa relationer med dem. För att stänga detta ytterst viktiga kundgap 

så föreslår modellen att fyra andra gap, de försörjande gapen, behöver stängas först. 

Dessa fyra försörjande gap är de underliggande orsakerna bakom kundgapet.  

 

Figur 4: Gapmodellen Zeithaml, V. A & Bitner, M.J, (2002). Sid. 532. 

 

Figuren visar nyckelfaktorerna som leder till kundgapet mellan förväntningar och 

upplevelser. De två översta rutorna motsvarar kundförväntningarna och 

kundupplevelserna. Kundens uppfattning är den subjektiva bedömning/utvärdering av 

den faktiska upplevelsen av tjänsten; kundförväntningarna är kvaliteten kunderna 

förväntar sig från tidigare referenser och löften, ett föreställande där man jämför mot 

tidigare erfarenheter av tjänster (Zeithaml & Bitner 2002). 
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Författarna skriver att det som ger upphov till kundernas förväntningar är faktorer 

som styrs av marknadsförare, som till exempel annonsering, lika mycket som faktorer 

som marknadsföraren har en begränsad förmåga att påverka, som exempelvis naturliga 

personalbehov. Idealiskt skulle vara om förväntningar och upplevelser helt 

överensstämmer: Kunderna upplever att de får vad de tidigare förväntade sig. I 

praktiken så finns dock detta kundgap. Tjänstemarknadsföring hjälper till att 

överbrygga detta avstånd och författarna beskriver strategier och praktiska metoder 

som används för att stänga detta kundgap. 

 

Gap ett av de fyra försörjande är enligt Zeithaml & Bitner (2002) att inte veta vad 

kunderna förväntar sig av tjänsten, skillnaden mellan kundens förväntningar av 

tjänsten och företagets uppfattning av dessa förväntningar. Det finns många 

anledningar till att företag inte är medvetna om vad kunderna förväntar sig: de kanske 

inte interagerar direkt med kunderna, är ovilliga att fråga om förväntningar eller är inte 

beredda att framföra dem. När människor med auktoritet och ansvar att sätta prioritet 

inte till fullo uppfattar kunders förväntningar på tjänsten, kan de sätta igång en 

kedjereaktion av dåliga beslut och icke optimal resurs fördelning som resulterar i en 

uppfattning om dålig service kvalité. 

 

Figuren visar nyckelfaktorerna som bär ansvaret för gapet mellan förväntad tjänst och 

ledningens uppfattning om vad kunderna förväntar sig: 

 

Bristfällig inriktning på marknadsundersökningen                                                                      

Bristande marknadsundersökning, att inte marknadsundersökningen är koncentrerad 

till tjänstekvalitén och bristfällig användning av marknadsundersökning. 

 

Brist på uppåtriktad kommunikation                                                                                                            

Brist på interaktion mellan ledning och kunder, bristande kommunikation mellan 

kontaktpersoner och chefer och för många led mellan kontaktpersonal och 

ledningstopp. 

 

Bristande fokus på relationer                                                                                                                       

Brist på marknadssegmentering, fokus på transaktioner istället för relationer, fokus på 

nya kunder istället för relationskunder. 

 

Bristfällig förbättring efter kundklagomål 

 

 

Gap två är enligt Zeithaml & Bitner (2002) att företagen inte väljer den rätta designen 

och kvaliteten på sina tjänster, den beprövade svårigheten att översätta kundernas 

förväntningar till tjänstekvaliténs specifikationer.  
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Figuren visar skillnaden mellan ledningens uppfattning av kundens förväntningar och 

översättning av ledningsuppfattning till kvalitetsspecifikationer. Nyckelfaktorerna som 

leder till detta gap är:                                                                                                

 

Dålig konstruktion av tjänsten                                                                                                               

Osystematisk ny tjänsteutvecklingsprocess, oklara och odefinierade 

tjänstekonstruktioner, misslyckande att koppla samman tjänstens konstruktion och 

positionering. 

 

Avsaknad av kundbestämd kvalité                                                                                                                

Brist på kundbestämd tjänstestandard, företaget har ingen fokus på kundernas behov 

och avsaknad av formella processer för att sätta upp mål för tjänstekvalité. 

 

Oändamålsenlig fysisk miljö där tjänsterna säljs                                                                           

Inappropriate physical evidence and servicescape2. Physical evidence är allt det fysiska, 

synbara som representerar företaget, detta inkluderar allt från visitkort till rapporter, 

underskrifter, förekomst på Internet, utrustning, och resurser som används för att 

leverera tjänsten. The servicescape är den fysiska omgivningen där tjänsten levereras 

och måste vara passande, det kan handla om interiör, dekor eller luftkvalitet på till 

exempel en restaurang, ett hotell, en fritidsanläggning, ett gym, sjukhus eller en skola. 

The servicescape, de fysiska möjligheterna är avgörande i dessa industrier för att i 

betydelse av att kommunicera om tjänsten och göra hela upplevelsen angenäm. 

Tjänsteorganisationer måste undersöka vikten av det som företaget representerar och 

uppvisar, variationen av rollerna den spelar och strategier för att effektivt kunna 

konstruera det som representerar företaget och leverera tjänsten i en lämplig fysisk 

omgivning för att möta kundernas förväntningar. 

 

 

Gap tre menar Zeithaml & Bitner (2002) är att företaget inte levererar rätt kvalitet av 

tjänsten. Figuren visar avvikelsen mellan översättning av ledningsuppfattning till 

kvalitetsspecifikation och den faktiska tjänsteproduktionen och tjänsteöverföringen.  

Nyckelfaktorer att tänka på för att sluta gap tre är:                                                                                 

 

Brister i hållningen av mänskliga resurser                                                                                          

Ineffektiv rekrytering, tvetydigheter och konflikter i rollerna, dålig teknologi och 

opassande arbetsuppgifter för de anställda, oändamålsenliga utvärderings- och 

kompensations system, brist på bemyndigande, uppfattad kontroll och lagarbete. 

 

Misslyckande att matcha tillgång och efterfrågan                                                                         

Misslyckande att jämna ut toppar och dalar av efterfrågan, oändamålsenlig blandning 

av kunder och en överförtröstan till att priset ska jämna ut efterfrågan. 

 

                                                
2
 Physical evidence och servicescape är uttryck myntade av Booms & Bitner. 
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Kunderna uppfyller inte sina roller                                                                                                               

Kunders okunnighet om roller och ansvar, kunden kanske misslyckas med att ta åt sig 

all nödvändig information eller struntar i att läsa och följa instruktioner. En annan 

faktor är att kunderna sedan kan påverka varandra på ett negativt sätt. 

 

Problem med mellanmän som förmedlar tjänsten                                                                           

Konflikter mellan leden gällande mål och utförande, konflikter över kostnader och 

ersättningar, svårigheter att kontrollera kvalitet och överensstämmelse, och spänningar 

mellan bemyndigande och kontroll. 

 

 

Gap fyra är enligt Zeithaml & Bitner (2002) att tjänstens utförande inte motsvarar vad 

som utlovats. Figuren visar skillnaden mellan tjänsteproduktion samt tjänsteöverföring 

som levereras och tjänsteleverantörens externa kommunikation till kunden. 

 

Brist på integrerad tjänstemarknadsföringskommunikation                                                         

Benägenhet att se varje extern kommunikation som oberoende utan förbindelse med 

varandra, att inte inkludera interaktiv marknadsföring inom planen för 

kommunikation och frånvaro av starka, interna marknadsföringsprogram. 

 

Ineffektiv skötsel av kundförväntningar                                                                                                         

Att inte kunna hantera kundförväntningarna genom alla kommunikationsformer eller 

att inte utbilda kunderna tillräckligt. 

 

Överlova                                                                                                                                                       

Överlova inte i annonserna, i personlig försäljning eller genom andra signaler inom 

företagets ”physical evidence”. 

 

Otillfredsställande kommunikation horisontellt                                                                            

Otillräcklig kommunikation mellan försäljningsavdelning och tjänsteleverantör, 

bristande kommunikation mellan annonsavdelning och leverantör och skillnader i 

policy och förfarande över avdelningarna på företaget. 

Nyckeln till att stänga kundgapet är genom att stänga dessa gap mellan ett till fyra och 

hålla dem stängda. Gapmodellen fungerar som en struktur för tjänsteföretag som 

försöker förbättra sin tjänstekvalitet och tjänstemarknadsföring, modellen tar sin 

början där processen för att förbättra tjänstekvalitén börjar: genom att skaffa sig och 

få förståelse av kundgapets karaktär och innehåll (Zeithaml & Bitner 2002).  

 

2.10 Sammanfattning av teoretisk referensram 

För att få en ökad förståelse för hur kunder väljer vid köp så tar vi i det inledande 

kapitlet upp de olika stegen som kunder genomgår i köpbeteendeprocessen. Detta 

följs av de teorier vi använt oss av i analysen. Då vi läst och gått igenom olika teorier 



 22 

från ett antal författare framkommer flera ofta förekommande kriterier och argument 

för dessa. Vi har valt ut sex stycken av dessa nyckelord som vi anser är viktiga i ett 

fastighetsmäklarföretag. 

 

Dessa sex faktorer är:  

 Förtroende. 

 Första mötet. 

 Word of mouth. 

 Kommunikation. 

 Relationer. 

 Kundnöjdhet 

 

I de fall det förekommer missnöje hos kunderna har vi använt oss av Zeithaml & 

Bitners gapmodell. Denna används för att nå en högre kundnöjdhet. 
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3. Metod 

Metodavsnittet inleds med en ansats som följs av datainsamlingsmetod samt hur vi praktiskt har gått 

till väga i vår undersökning. Vi avslutar med metodkritik.  

 

3.1 Ansats 

För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning där man 

som intervjuare får en större kontakt med respondenten och därmed en större 

upplevelse av vad kunden säger. En kvalitativ forskningsmetod ger deskriptiv data i 

form av människans observerbara uttryck och handlingar (Carlsson 1991). 

 

Carlsson (1991) skriver att en kvalitativ metod betraktas som en företeelse-, 

egenskaps-, och innebördssökande undersökning, en så kallad FEI- sökande analys. 

Dennas mål är att hitta strukturer, variationer samt hitta förloppet i FEI.  Faktorer 

som kopplas samman med det kvalitativa är innebörd, egenskaper, värde och motiv, 

erfarenheter, beteenden, intention eller avsikt i mänskliga upplevelser, handlingar och 

åtbörder.   Det kvalitativa är inte mätbart och kvantifierbart men däremot anses det 

vara det som är möjligt att uppleva. Starrin & Svensson (1994) skriver att den 

kvalitativa ansatsen inte enbart är teknisk- eller teoretisk insikt, det är även ett 

uttryckssätt för hur individen förhåller sig till tillvaron. Med det menas att förståelse 

och tolkning ingår som en inställning i alla dennes göranden. En betydande faktor för 

tolkningen och mätningen av realiteten spelar den mänskliga faktorn, det vill säga 

mätinstrumenten och forskaren.   

 

Seymour (1992) skriver att en kvalitativ ansats utgår från respondentens egna symboler 

och språk. Upplysningarna den intervjuade tillhandahåller är dennes talade eller 

skrivna ord av sin verklighet. Denna metod ger oss möjlighet att lära känna individen 

mer personligt, och beskåda medans denne beskriver sin upplevelse. Intervjuaren ges 

här möjlighet att förstå betydelsen i den skepnad som respondenten upplever den och 

att begripa fenomen i det naturliga sammanhang där de framträder. Metoden ger även 

en möjlighet till en helhetssyn på situationen då den ger en mer fullständig bild. I en 

viss situation har intervjuaren möjlighet att begripa hela sambandet. 

 

Genom att använda oss av en kvalitativ metod anser vi att vi kommer att få en större 

närhet till respondenterna och en mer nyanserad och detaljerad information. Vi 

kommer i undersökningen att få omedelbara intryck av de intervjuades upplevelser 

och erfarenheter. Det personliga samspelet ger oss en bra uppfattning som är 

användbar när vi ska analysera respondenternas svar. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att samla in data med hjälp av intervjuer. Vi kommer att använda oss utav 

besöks- men även telefonintervjuer. Vi anser att man får ett större djup och en bättre 

kvalitet med intervjuer än med till exempel enkäter. I intervjuer får man mer 

uttryckliga svar då de inte är hänvisade till färdiga svarsalternativ. Man får också en 

större närhet och kan tolka den som intervjuas genom till exempel tonfall med mera. 

Man kan förklara eventuella frågor som respondenterna inte förstår, man kan få mer 

sanningsenliga svar, och man undviker ett stort bortfall.  

 

Intervjuer som sker genom personliga besök eller över telefon är mer precisa 

insamlingsmetoder än postenkäter. Intervjuer kräver inga påminnelser och ger mindre 

bortfall. Datainmatningen sker oftast direkt vid intervjuer, till skillnad mot postenkäter 

där man måste göra inmatningsarbetet i efterhand (Körner & Wahlgren 2002).  

 

Kvale (1997) skriver att man samlar in information från intervjuerna genom att 

anteckna och komma ihåg. Intervjuaren litar till sitt minne och sin empati och skriver 

ner den viktigaste informationen efteråt, vissa gånger med hjälp av noteringar som 

antecknats under själva intervjun. Nackdelar med att lita till sitt minne är att hjärnan är 

selektiv och att detaljer fort glöms bort. Intervjuaren kommer dock att uppfatta de 

synliga intryck om situationen som den sociala andan och det personliga samspelet, 

som ofta försvinner vid en vanlig bandupptagning. Intervjuarens minne och flitiga 

lyssnande kan även fungera som ett utväljande filter som fångar just det innehåll som 

är viktigt för studiens syfte och ämne.  

 

3.3 Praktisk datainsamlingsmetod  

Vi bestämde oss för att intervjua fem stycken mäklare och 25 stycken säljare. Vi valde 

mäklare som vi tidigare haft kontakt med, antingen genom praktik eller att de varit och 

gästföreläst på Karlstad Universitet. Vi hade en uppfattning av att dessa var mer 

intresserade och benägna att hjälpa oss mäklarstudenter. Två av mäklarna och dess 

säljare var från en mindre stad och resterande tre var från en mellanstor stad. Vi 

besökte alternativt ringde dem och frågade om de ville ställa upp på intervju. Alla 

svarade ja så inga reserver behövdes. Mäklarna valde vi att intervjua genom personliga 

besök och säljarna intervjuades per telefon. I första kontakten med mäklaren bad vi 

denne välja ut fem stycken villasäljare. Vi började intervjua mäklare ett och dennes 

fem framtagna säljare. Resultaten skrevs ner och sammanställdes då allt fanns färskt i 

minnet. De första intervjuerna avslutades innan mäklare två och dennes säljare 

påbörjades till dess alla fem var avklarade. Besöksintervjuerna med mäklarna gick 

praktiskt till så att en av oss ställde frågor och den andra förde anteckningar. Eftersom 

säljarna intervjuades per telefon fick den som ringde både ställa frågor och anteckna. 

Då mäklarna har bidragit med egna åsikter och uppfattningar har vi valt att 

anonymisera dem och kallar dem vid fingerade namn. Dessa är Almgren, Emilsson, 
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Kaspersson, Thomasson och Agnesson. Firmanamn eller varumärke nämns inte 

heller. Då mäklarna inte ville lämna ut säljarnas namn och telefonnummer utan deras 

godkännande, så kontaktades säljarna av mäklaren för godkännande. I och med detta 

fick säljarna en möjlighet att välja om de ville delta eller inte. Detta gjorde att vi inte 

fick något bortfall.   

 

Då vi valt att mäklarna och säljarna får prata fritt utan färdiga svarsalternativ så 

kommer vi få ett brett datamaterial som sträcker sig över en stor spännvidd. Därför 

har vi valt att arbeta efter sex stycken nyckelord (kriterier) som vi kan hitta i teorin. 

Dessa använder vi som verktyg för att kategorisera materialet och analysera resultatet.  

 

Dessa sex stycken nyckelord är:  

 Förtroende 

 Första mötet 

 Word of mouth 

 Kommunikation 

 Relationer 

 Kundnöjdhet 

 

3.4 Metodkritik 

Vi är medvetna om att vi som intervjuare kommer påverka undersökningen. Dels 

genom hur vi formulerar frågorna och om och hur vi ställer följdfrågor. Resultatet 

kommer att analyseras och sammanställas av oss och det är oundvikligt att våra 

värderingar och tidigare erfarenheter då spelar in. Vår intention är att vara tydliga och 

klara i kontakten med våra respondenter samt att undvika ledande frågor. I och med 

att mäklaren väljer ut vilka säljare som vi får kontakta finns risken att denne väljer ut 

de kunder som verkar mest nöjda. Detta kan leda till att svaren blir vinklade åt ett håll, 

man får bara de som är positiva. Resultatet kan komma att visa på att säljare och 

mäklare är mer överens om vad som är viktiga kriterier än hur verkligheten i själva 

verket ser ut. De som är mindre nöjda får aldrig komma till tals.  

 

 



 26 

4. Empiri 

Här ges en kort presentation av mäklarna, deras byråer och deras vardera fem utvalda säljare. För 

att ta del av hela empirin, se bilaga 1. Där kommer vi att redovisa de frågor vi ställt samt svar från 

intervjuerna med mäklare och säljare. Vi har delat upp empirin i fem delar där utgångspunkten är 

mäklarna. Vi redovisar vad varje mäklare svarat och vad dennes säljare svarat på samma fråga. 

 

4.1 Kort presentation av de intervjuade 

Alma Almgren är mäklare på en liten byrå i en mindre stad (cirka 17 000 invånare). 

Almgren har arbetat 6 år i branschen. Hon är ensam ägare och det finns inga fler 

anställda. Firman registrerades 2006. 

Almgrens säljare består av: Sven-Erik Karlsson, Ann Malmberg, Seved Olsson, Peter 

Fröberg och Ingrid Claesson. 

 

Emil Emilsson är mäklare på en liten byrå i en mindre stad (cirka 17 000 invånare). 

Emilsson har arbetat 4 år i branschen. Han är en av två delägare i firman och de har 

inga anställda. Firman registrerades 1990.  

Emilssons säljare består av: Åke Åberg, Erik Enoksson, Bo Bengtsson, Edel Edenvik 

och Per Paulsson. 

 

Kasper Kaspersson är mäklare och franchisetagare på en stor kedja i en mellanstor 

stad (cirka 85 000 invånare). Kaspersson har arbetat 13 år i branschen. Han är en av 

två franchisetagare och i firman finns ytterligare sju anställda fastighetsmäklare. 

Firman registrerades 2005.  

Kasperssons säljare består av: Daniel Dimberg, Lennart Larsson, Gunnel Gustafsson, 

Tommy Tengelin och Kristel Karlsson. 

 

Thea Thomasson är mäklare och franchisetagare på en mellanstor kedja i en 

mellanstor stad (cirka 85 000 invånare). Thomasson har arbetat 4 år i branschen. Hon 

är ensam ägare och har fyra anställda mäklare på firman. Firman registrerades 2005. 

Thomassons säljare består av: Ulf Ullberg, Kerstin Kaspersson, Conny Camén, Jenny 

Johansson och Liselotte Ludvigsson 

 

Agnes Agnesson är mäklare på en stor kedja i en mellanstor stad (cirka 85 000 

invånare). Agnesson har arbetat 2 år i branschen. Hon är anställd på en stor kedja där 

ytterligare sju fastighetsmäklare arbetar. Firman registrerades 1989. 

Agnessons säljare består av: Camilla Cedric, Anita Adamsson, Torgny Turesson, Ulrica 

Ulvesson och Anders Ahlberg 
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5. Analys 

Här analyserar vi de svar vi fått från intervjuerna, tittar på om mäklare och säljare är av samma 

uppfattning och jämför om dessa stämmer med våra valda teorier.   

 

Vi har valt att jobba utifrån sex nyckelord när vi redovisar vår analys. Dessa är 

förtroende, första mötet, Word of mouth, kommunikation, relationer och 

kundnöjdhet. Det som framkommer är vissa skillnader, vilka vi kommer att belysa lite 

extra och med hjälp av teorier förklara.  

 

5.1 Förtroende 

Förtroende är ett vitt begrepp och innefattar olika saker för olika personer. Det vi lagt 

in i ordet förtroende är när respondenterna pratar om ord som varumärke, ärlighet, 

erfarenhet, trygghet, samarbete, etablerad, etik och moral. 

De mäklare som pratar om att förtroende är viktigt i sitt yrkesutövande är Emilsson, 

Kaspersson, Agnesson och Thomasson, detta är ett vanligt förekommande begrepp 

och ett högt skattat kriterium. 

 

Kaspersson: ”Jag tror att ett viktigt kriterium för säljaren är att den ska få förtroende för mäklaren. 

Man ska känna att denne är en medspelare, det ska kännas bekvämt. Vi har mycket gratis av 

varumärket, en stockholmare missar inte oss men lätt Kalle på hörnet.  Han fortsätter, ”Säljaren 

ska alltid kunna acceptera att sälja till det utgångspris jag sätter, vi sätter aldrig under marknadspris 

som i Stockholm”. 

 

Ett känt varumärke ger en trygghet och inger ett förtroende. En av mäklarna valde 

själv en känd kedja för att förmedla sin bostadsrätt, då de gjort ett bra jobb med 

grannlägenheten. Enligt sociala bevis så baserar vi våra val efter hur människor som 

liknar oss gör (Cialdini 2005). Vilket även förklarar Emilssons val av mäklare, ofta har 

vi liknande värderingar som våra grannar. Det Kaspersson säger om lockpriser, visar 

på en god etik och moral vilket också inger förtroende. Hallström (1992) säger att för 

att skapa förtroende ska en ömsesidig respekt och öppenhet ligga till grund för 

samarbetet mellan kunden och företaget. Denna teori stämmer med det Kaspersson 

säger att kunden ska känna, att mäklaren är en medspelare. 

 

Thomasson: ”Storleken på kedjan, etableringen på marknaden och hur mycket man syns är viktigt 

för att skapa förtroende hos säljarna. De viktigaste kriterierna är: Ärlighet, kunskap och social 

kompetens”. 

 

Hallström (1992) skriver att företagets image och status är viktiga kriterier för att 

skapa förtroende, det ska också finnas bra möjligheter till fortsatt existens. Han säger 
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även att all frontpersonal i företaget skall visa ärlighet, kunnighet och omtanke om 

kunden. Detta stämmer överens med vad Thomasson har sagt är viktigt för att bygga 

förtroende. 

 

De andra två mäklarna pratar om förtroende i andra termer som en snygg hemsida 

och att man kan erbjuda olika trygghetspaket. Förtroende införskaffas genom att ta 

hand om människor på visningar när de är där och tittar. Man kan också få flera 

följdaffärer på grund av att man tidigare redan har byggt upp förtroendet. 

 

De flesta mäklarna inser vikten av förtroende. Vilket också stämmer med teorin av 

Hallström (1992) som skriver att förtroendet eller tilltron bygger på att man litar på att 

personalen gör sitt bästa för att tillfredsställa kundens intresse. Han säger också att 

detta är en känsla som byggs upp med hjälp av både fakta och upplevelser.  

 

Agnesson verkar liksom Kaspersson på en stor kedja, hon pratar mycket om 

varumärket, som inger förtroende. Att inte mäklaren Almgren tar upp det här kriteriet 

tror vi beror på att hon tycker att det anses som självklart, hon nämner att ärlighet är 

väldigt viktigt. Almgren verkar i en mindre stad där många redan känner till henne, 

vilket gör att förtroendet kanske redan finns där.  

 

De flesta säljarna tycker att förtroendet är viktigt.  

 

Thomassons säljare – Conny: ”Hon gav en vettig värdering från början, vart hon trodde priset skulle 

hamna, vi gjorde till och med en deal om att ingen provision skulle utgå om försäljningspriset 

hamnade under detta. Jag kollade runt lite på andra mäklare innan jag hittade henne men de var 

mer som bilförsäljare och nedklassade både mitt hus och område: ja, det området var ju populärt 

förut, men inte längre. Jag kände ett stort förtroende för Thomasson och hennes kollegor, jag lämnade 

till och med bort nyckeln så fick de sköta resten. Jag skulle till och med kunna gå på krogen med 

henne!” 

 

Hallström (1992) skriver att ett viktigt kriterium för att skapa förtroende är att tjänsten 

håller en god kvalité. Detta upplever Conny att han får när Thomasson från början gör 

en vettig värdering och han känner att han utan betänkligheter kan överlämna sin 

nyckel i hennes förvar. Conny hade tidigare träffat en annan mäklare som inte ingav 

något förtroende, då denne bland annat pratade negativt om både huset och området, 

för att få honom att tro att ingen annan mäklare skulle åta sig uppdraget. 

 

Almgrens säljare – Ann: ”Jag tycker att förtroende, ärlighet och tillmötesgående är viktigt hos 

mäklare. Jag köpte huset av en annan mäklare som jag inte fick förtroende för då den pratade om för 

mycket annat personligt, mäklaren ska vara professionell! Jag är nöjd med Almgren, men jag tyckte 

ibland att hon var lite för snäll och hade gärna sett lite mer driv hos henne, lite mer rävspel... men det 

kanske var lågkonjunkturen som spelade in och gjorde att det kändes lite osäkert?” 
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En av säljarna, Ann, säger att hon gärna vill se mer ”rävspel” från mäklarens sida 

samtidigt som hon pratar om att ärlighet och förtroende är viktigt. Denna säljare 

tycker att ärligheten bara ska gälla mellan henne och mäklaren, köparen däremot kan 

man tydligen vara oärlig mot? Det är inte lätt för mäklaren att alltid leva upp till 

kundens önskningar, då denne vill att mäklaren strider mot etik, moral och lag. Enligt 

Fastighetsmäklarlagen § 12 (SFS 1995:400) så ska mäklaren tillvarata både säljarens 

och köparens intressen. De andra säljarna pratar även de om förtroende i termer som 

att mäklaren har erfarenhet, är etablerad, gav tips och råd och gav flera visningar. För 

att inge förtroende ska mäklaren också göra sitt yttersta för att det ska bli en bra affär, 

prioritera just ”mitt hus” och arbeta under ett välkänt varumärke.  

 

Det framkommer också kriterier hos vissa säljare på sätt som inte inger förtroende 

som till exempel att mäklaren är en besserwisser, är helt nyutbildad, arbetar på en liten 

privat byrå eller en omodern mäklare som bara går på rutin. En av säljarna verkade 

inte ha förtroende för någon mäklare utan kollade först med en jurist vilka som var 

effektiva.  

 

Eftersom förtroende är en känsla man får för en människa och kan uppfattas olika av 

alla, är detta något som mäklaren måste införskaffa hos varje potentiell kund. 

Förtroende är något man bygger upp sakta, men det kan gå snabbt att förlora det. 

Förtroendet är avgörande för att mäklaren får nya kunder samt behåller gamla.  

 

5.2 Första mötet   

Hallström (1992) skriver att den första kontakten ofta är avgörande i relationen mellan 

mäklare och säljare. Mäklaren får sällan någon andra chans om man misslyckas i det 

första mötet. Detta kallas för sanningens ögonblick. Mäklarna Emilsson och Agnesson 

pratar även de om att första mötet är mycket viktigt och avgörande.  

 

Emilsson: ”Då säljarna skall välja mäklare är det oerhört viktigt att första mötet blir bra. Jag 

försöker känna av kunden och erbjuda det som denne verkar vilja bli erbjuden. Sedan försöker jag 

uppträda efter de förväntningar som jag tror ställs på mig”. 

 

Många kunder har olika kriterier på hur mäklaren skall vara och vad som är viktigt för 

dem. Detta pratar Emilsson om, att man skall känna av kunden och erbjuda det de vill 

ha samt att uppträda professionellt. Detta för att kunden skall känna sig bekväm och 

trygg och leda till att det första mötet blir bra. 

 

Agnesson: ”Det är viktigaste är att mäklaren är kunnig och professionell men denne måste också 

göra ett bra första intryck”. 
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Grönroos (1996) skriver om något som kallas för initialskedet då man måste väcka 

intresse för företaget och dess tjänsteutbud samt ta reda på kundens behov i 

marknadsföringssyfte. Agnesson är väl medveten om att detta första möte är 

avgörande och att man måste marknadsföra sig för att säljarna inte ska välja en 

konkurrent. 

 

Mäklarna Almgren, Kaspersson och Thomasson nämner överhuvudtaget inte alls det 

här. Men dessa mäklare tror vi inte gör det av den anledningen att de istället pratar 

mycket om rekommendationer. Eftersom de säljare som kommer till mäklarna redan 

har hört gott om dem, har de redan omedvetet bestämt sig och bildat sig en positiv 

uppfattning. För att ändra på deras åsikt krävs därför ett mycket dåligt första intryck. 

Thomasson pratar också om vikten av att man är etablerad på marknaden. Är man 

väletablerad på marknaden så har kunderna oftast en uppfattning om mäklaren och 

dess byrå och man tror sig veta vad man får. Man har redan bildat sig en uppfattning 

och därför pratar man inte om första mötet, om inte det var oerhört dåligt.                                                               

Emilssons, Kasperssons och Thomassons säljare pratar även dem om det första mötet 

och vikten av det.  

 

Kasperssons säljare - Lennart: ”Det som styrde när jag valde mäklare var hur man som säljare blev 

bemött vid första kontakten. Sen ska denne även vara uppriktig, objektiv samt företräda både 

köpare och säljare”. 

 

 Mäklare Kaspersson nämner inget om vikten av första mötet själv men tar det nog 

som en självklarhet hos en mäklare, då vi här ser att detta var en av anledningarna till 

att Lennart valde honom. Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) skriver att 

personalens etik och moral är en angelägen faktor som inverkar på kvalitén i det 

avgörande sanningens ögonblick, det första mötet. Detta tar även Lennart upp 

som avgörande kriterier i valet av mäklare, att denne är en neutral mellanman.   

 

Thomassons säljare – Ulf: ”Jag valde bort en annan mäklare direkt efter första mötet eftersom det 

kändes rutinmässigt och opersonligt. Med Thomasson kändes direkt att det fanns ett samspel”. 

 

Ulf valde bort den första mäklaren därför att han kände sig överkörd, ingen lyssnade 

på honom, utan körde på i samma gamla spår som de alltid gjort. Eftersom tjänster är 

immateriella och inte går att ta på så går man på känslan, hur man upplever personen 

och kontakten med denna. Det är viktigt att kunden känner sig välkommen och sedd i 

den första kontakten. Att kunden känner att mäklaren har tid för dem och att man får 

vara med och påverka.  

 

Almgrens och Agnessons säljare däremot pratar inte om det första mötet som något 

avgörande. Almgrens säljare pratar om tidigare kontakter, antingen i form av tidigare 

köp eller försäljning, eller i form av att man sedan tidigare har någon social relation. 

Därför är oftast inte detta, för Almgrens säljare, det första mötet, varför det heller inte 
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tas upp som avgörande. Agnessons säljare pratar även de om tidigare kontakter. 

Agnesson själv säger att hon inte är någon bilförsäljare och med det menar hon driven 

försäljare, utan hon får många följdaffärer tack vare de objekt hon redan har eller haft. 

Även i det här fallet känner de redan Agnesson och det är inte deras första möte, 

därför pratar de heller inte om att detta är viktigt.   

 

Alla mäklare och säljare vet att det första mötet är av allra största betydelse för att det 

överhuvudtaget skall bli en fortsättning. Misslyckas man i det första mötet med sin 

kund så vänder sig denne oftast till någon annan.  

 

5.3 Word of mouth 

Samtliga mäklare pratar om vikten av att ha en god Word of mouth. Oftast pratar de 

om det i termer som rykte och rekommendationer.  

 

Almgren: ”Jag tror att det tillvägagångssätt som säljaren använder sig av när de väljer mäklare är att 

det sker via banken, att dessa hänvisar till mäklaren. Man lyssnar också till vad andra människor 

tycker och man väljer den mäklare som har bäst rykte. Jag hoppas att mina kunder rekommenderar 

mig, men några missnöjda har det väl blivit, men det har ju alla mäklare.” 

 

Blomqvist et al (1993) skriver att ju mer immateriell en tjänst är, desto större 

benägenhet har vi att inför ett köp förlita oss till rekommendationer från personer 

vi har förtroende för. När du vill anlita till exempel en fastighetsmäklare eller 

revisor så kanske du känner dig ute på osäker mark och läser då inte annonser 

eller letar i gula sidorna, utan du rådfrågar någon du känner och litar på. Tips från 

andra är välkommet i denna situation och vi handlar helst tjänster från dem vi 

tycker om, har förtroende för och trivs med. Mäklare Emilsson tror att i en 

mindre stad väljer säljarna mäklare mest efter rekommendationer och i en större 

stad väljer man efter varumärke. Detta stämmer med vår undersökning som visar 

på att säljare på en liten ort, liksom där Almgren jobbar, är mer benägna att välja 

mäklare grundade på rykte och rekommendationer. I en större stad däremot spelar 

varumärket en mer betydande roll. Ett dåligt rykte i en liten stad är förödande.   

 

Kaspersson: ”Jag kan säga så här att förra året hade jag enbart intag grundade på 

rekommendationer.” 

 

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) skriver även de att större delen av ett 

företags nya kunder etablerar kontakt på grund av att någon annan 

rekommenderat företaget eller tjänsten, någon man har förtroende för. Kunder 

som sprider ett gott renommé är i hög grad betydelsefulla som marknadsförare. 

Kaspersson är ett mycket bra exempel på detta, att kunderna sökte upp honom 

och han behövde inte lägga tid och energi på att leta själv.  
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Även alla säljare är rörande överens om att det är viktigt med ett gott rykte och goda 

rekommendationer.  

 

Emilssons säljare - Therese: ”Det finns ju tre stycken mäklare i staden. Två av dessa hade jag hört 

negativa rykten om, så då väljer man ju inte dem”. 

 

Grönroos (1996) skriver om, vikten av ett gott rykte och goda rekommendationer. 

Han skriver att en missnöjd kund sprider även en negativ Word of mouth, vilket ger 

företaget en försämrad profil och köpmotstånd från andra kunder. Även Arnerup-

Cooper & Edvardsson (1998) stödjer denna teori att  nöjda kunder sprider ett gott 

rykte om företaget. Medans missnöjda kunder dels sprider ett dåligt rykte och dels 

sällan återkommer till företaget. Detta bekräftas av Therese som väljer den 

mäklare med bäst rykte.  

 

Agnessons säljare - Anders: ”Jag har förtroende för och känner en mäklare sedan tidigare. Han 

jobbar på en stor byrå inne i staden. När jag kontaktade honom så rekommenderade han i sin tur 

Agnesson. ” 

Blomqvist et al (1993) skriver att man kan anta att relationsmarknadsföringen ger goda 

effekter men det är svårt för företagen att råda över image- och Word of mouth. 

Kunden sprider gärna positiva erfarenheter vidare, speciellt om denne uppfattar 

relationen som betydelsefull. Densamme talar ogärna illa om ett företag som denne 

har en god relation till. .  

Cooke (2006) skriver att andra konsumenters erfarenheter spelar oftare in när det 

gäller människors köpbeslut, än marknadsförarnas annonskampanjer. Att kunder på 

detta sätt sprider ut ett gott betyg om ett företag och deras produkter kan bidra mer till 

försäljning än traditionell marknadsföring. Ju fler nöjda användare av företagets 

tjänster och produkter, desto större positivare ryktesspridning, vilket leder till att så 

många som möjligt övertygas till köp. Då Anders kände och hade förtroende för en 

mäklare sedan tidigare så lyssnade han på honom och hans rekommendationer. Denne 

mäklare rekommenderade i sin tur Agnesson. 

Både mäklare och säljare pratar om vidden av gott rykte och rekommendationer, vilket 

talar för hur avgörande det egentligen är. En nöjd kund kanske talar om det för några 

stycken medans en missnöjd kund talar om det för många, många fler. Det är av 

största vikt för mäklaren att ta väl hand om sina kunder, både nöjda och missnöjda. 

Framförallt de missnöjda då dessa sprider en stor del negativ Word of mouth och 

detta kanske går att minimera genom att försöka minska skadan och missnöjet. 
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5.4 Kommunikation 

Det är viktigt att tänka på vad som sägs och hur mycket som ska framföras till 

kunderna och att denna information samordnas och prioriteras. För mycket 

upplysningar kan göra kunden förvirrad medans för få kan bidra till att kunden hålls 

ovetande. Man bör också överföra ett budskap och en profil som är konsekventa 

(Blomqvist et al 1993). Alla mäklare anser att det är viktigt med en god 

kommunikation. 

 

Almgren: ”Jag anser att det ska vara väldigt mycket kommunikation mellan mäklare och säljare. 

Jag själv som köpare skulle vilja veta allt! Man får känna av, en del vill veta mycket, en del lite. Det 

är viktigt att det är jag som mäklare som hör av mig, det är inget bra om kunden ringer upp och 

frågar hur det går.” 

 

Enligt teorin så ska det vara en balans i kommunikationen, medans Almgren tycker att 

det ska vara mycket kommunikation. Almgren säger att man får känna av kunden, hur 

mycket som ska framföras eller också gör man som Agnesson säger nedan, man är 

tydlig från början. Detta gör att man får en otrygg kund att bli tryggare.  

 

Agnesson: ”Kommunikation ska ske till en viss gräns, det är jag som ska ringa, ringer köparen upp 

mig så har jag ringt för lite. Det ska vara en löpande kommunikation och inte heller för mycket hela 

tiden. Jag ligger på allt mellan tre till tjugo samtal per försäljning. Man ska vara tydlig i början och 

säga: Jag tar hand om det här, då blir säljaren mindre orolig och behöver ingen daglig kontakt utan 

bara uppdateringar då det händer något.” 

 

Agnesson liksom Almgren kommenterar att det är mäklaren som ska ta kontakterna, 

det är inte säljarna som ska jaga mäklarna. Detta styrks av en säljare som påtalar att 

mäklaren har betalt för att göra jobbet, vilket inkluderar även kommunikationen. 

Thomasson håller med Agnesson i fråga om att det ska finnas en balans i 

kommunikationen då en del säljare har fullt upp med annat, men att de flesta säljare är 

oroliga och vill ha en stor kontakt. Kaspersson säger att kommunikationen spelar en 

stor roll. Genom den får man viktiga signaler från säljarna och det är viktigt för oss att 

kunna tyda dem, även då ingenting händer.  

 

Samtliga mäklares säljare tycker att kommunikationen är viktig, sedan vill de ha den i 

varierande omfattning. 

 

Emilssons säljare - Edel: ”Kommunikationen har jättestor betydelse men det som ska framföras är 

det som är mest viktigt. Det ska vara en snabb kommunikation och mäklaren ska omgående följa 

upp meddelanden på E-post och telefonsvarare.” 

 

Edel pratar om kommunikation i en annan form. Hur viktigt det är att man snabbt får 

svar på sina frågor även då det inte sker via direktkontakt. Mäklaren måste ständigt 
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finnas tillgänglig, viktiga redskap är då mobiltelefon och dator. Är man upptagen ska 

man alltid ha ett uppdaterat mobilsvar.  

 

Agnessons säljare - Anders: ”Jag vill höra att det händer något. Även om det inte händer något så 

vill jag att hon ringer varje dag!” 

 

Anders vill ha en tät kommunikation då han förmodligen känner sig mycket otrygg i 

sin säljroll. Han vill därför ha en daglig kontakt, där han får information om vad som 

händer eller inte händer.  

 

Att man har en nära relation med kunden är avgörande, det finns inga direktiv som 

talar om hur ofta kundkontakt ska ske från företaget och inte heller hur dialogen med 

kunden ska genomföras. En god policy kan vara att kontakt etableras när man har 

något att framföra, som vid vänskapsrelationer. Kommunikationen mellan företaget 

och kunden måste fungera mycket väl för att kunden skall uppfatta relationen som 

värdehöjande och positiv (Blomqvist et al 1993). 

 

5.5 Relationer 

Merparten av mäklarna påtalar att relationerna är viktiga. Almgren, Kaspersson och 

Agnesson nämner det i följande sammanhang. 

 

Almgren: ”När säljarna väljer mäklare så tror jag de gör det utifrån att man haft en tidigare 

relation i någon form. Antingen genom att de känner mig eller någon i familjen eller att man tidigare 

har träffats i något socialt sammanhang.” 

 

Teorin stödjer mäklarnas åsikter om relationernas relevans. Blomqvist et al (1993) 

skriver att en stark relation på lång sikt bör påverka kundens behov. Om kunden 

erbjuds motsvarande nivå på servicen hos konkurrenterna väljer han det alternativ 

som han väl känner till, där merparten av de sociala behoven blir tillfredsställda. Han 

skriver också att relationsbegreppet betyder att kunden har en tilltro till att de anställda 

kommer att arbeta för att kundens intressen på lång sikt blir tillfredsställda. Almgren 

som är uppväxt och förmedlar fastigheter på samma ort, i en mindre stad, är väl 

bekant med många. Hon har tidigare kontakter i form av till exempel klasskamrater, 

släkt, vänner, föreningsliv och så vidare. Detta gör att hon redan har ett stort nätverk 

av kontakter som hon redan har en relation med.  Emilsson och Thomasson pratar 

om relationernas betydelse i andra ordalag som vad viktigt det är att man har social 

kompetens och är engagerad. Detta menar de är egenskaper som gör att man skapar 

goda relationer.  

 

Agnesson: ”Många som ska sälja sin bostad går efter tidigare kontakter med mäklaren. Det kan 

vara att man träffats på visningar, i samband med köp eller försäljning. Mäklaren skall ge ett bra 
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intryck och ta hand om de personer som är på visningarna, då dessa kan vara framtidens 

uppdragsgivare. Man kan också få många följdaffärer tack vare samma objekt.” 

 

Agnesson menar att man ska tänka på att vårda alla sina relationer, även de som inte 

leder till affär just nu. Dagens intressenter på en visning kan vara morgondagens 

säljare. Gör man ett bra jobb så kan man tack vare det få många följdaffärer. Även 

Kaspersson är inne på samma sak nämligen att när en kund köper en bostad av 

mäklaren så får denne oftast förtroendet att sälja den bostad som denne redan har. 

Grönroos (1996) skriver att om relationen till kunden blir starkare leder detta 

sannolikt till att återköpen ökar och möjligheterna till merförsäljning förbättras. Även 

Blomqvist et al (1993) menar att mycket talar för att företagen bör observera sina 

relationer och deras betydelse för tjänstekvalitén. Kunder motiverar sina köp genom 

att använda andra metoder som inte är produktspecifika som till exempel Word of 

mouth3, förtroende och vetskap om företaget och dess anställda, eftersom tjänster inte 

går att ta på.  

 

De flesta av säljarna påtalar även de att relationen är viktig.  

 

Almgrens säljare – Sven-Erik: ”Det som styrde valet av mäklare var att vi hade haft en tidigare 

kontakt som upplevdes positiv. Man visste vad man fick.” 

 

Sven-Erik är ett tydligt exempel på en god relations betydelse för mäklarna. Han valde 

mäklare just av den anledningen att han visste vad han fick och att de hade en god 

relation sedan tidigare. Hade inte Almgren och Sven-Erik byggt upp en kvalitativ 

relation hade kanske förmedlingsuppdraget gått till en konkurrerande mäklare. Teorin 

bekräftar detta då Blomqvist et al (1993) skriver att kvaliteten på relationen ur kundens 

perspektiv fås genom att den anställde lyckas minska osäkerheten som kunden får i 

samband med tjänsten. Ett sätt på hur kunden upplever aspekten på relationer nämns, 

nämligen genom att denna påverkas av att företaget har en godare kunskap om 

kundens personliga företräden och behov.  

 

Agnessons säljare – Camilla: ”Agnes hade ett hus till förmedling som jag ville köpa och hon fick då 

automatiskt förmedla det hus som jag då ägde och ville sälja.” 

 

Detta är ett typexempel på den mest vanliga anledningen till hur man väljer mäklare, 

nämligen att man har en relation sedan tidigare i samband med köp av bostad. Detta 

påtalas både av mäklare och av säljare i undersökningen. En annan säljare säger att 

relationen med mäklaren var så pass trygg att han till och med kunde tänka sig att gå 

på krogen med henne. Kasperssons säljare pratar inte om relationer vilket kan bero på 

att de väljer efter andra kriterier. Kaspersson förmedlar bostäder i en större kedja i 

mellanstor stad vilket gör att hans säljare pratar mer om varumärket och att byrån är 

                                                
3
 Marknadsföringsstrategi som fungerar med hjälp av ryktesspridning, även kallad mun-till-mun-

metoden. 
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känd på marknaden, som viktiga kriterier. Detta visar på att relationer har mindre 

betydelse i en större stad, än i en mindre stad.   

 

I och med att fastigheter är en sällanköpsvara så går man hellre till någon mäklare man 

har en relation med när man ska sälja sin bostad, då detta känns tryggare. Detta är 

kanske den största affär som en köpare gör och vill därför känna att denne blir väl 

omhändertagen och får en bra relation med mäklaren. I denna relation får man lättare 

reda på vad just denna kund har för önskemål och kan försöka anpassa sig efter detta, 

vilket stämmer med följande teori. Blomqvist et al (1993) skriver att kundens 

förväntningar påverkas också av aspekten på relationen. Med hjälp av upplysningar 

om kundens personliga förväntningar och intressen kan kontakten med kunden 

skräddarsys.  

 

5.6 Kundnöjdhet/Kvalitet 

Enligt Grönroos (1996) teori om kundrelationens livscykel så påverkas en konsument 

av ett tjänsteköp mest av det som händer efter köpet. Han menar att kunden upplever 

sig ha fått en acceptabel tjänstekvalitet om denne tycker att upplevelserna är tillräckligt 

bra i relation till företagets löften. Misslyckas företaget att göra kunden nöjd när den 

börjat konsumera tjänsten så finns det risk att man förlorar kunden för alltid, och att 

denne även sprider ut sitt missnöje till andra personer. Vilket ger företaget en 

försämrad profil och köpmotstånd från andra kunder. 

Samtliga mäklare är införstådda med att det gäller att leva upp till , eller överträffa 

kundens förväntningar, för att få nya kunder.  

 

Thomasson: ”Ärlighet är väldigt viktigt, då vet kunden vad den kommer få och blir inte 

besviken och missnöjd. För att få en hög kundnytta så bör man tänka på att det är för kunden 

man jobbar och att det är denne som betalar min lön. Jag tror att mina kunder är nöjda, detta ser vi i 

våra anonyma kundenkäter som både köpare och säljare får fylla i. På en skala 1-5 så ligger vi där 

på 4,7. De som är säljare till yrket själva ställer väldigt hårda krav och har höga förväntningar, de 

glömmer att inte vi kan köra över och lasta på våra köpare, som de kan med sina egna kunder med 

till exempel kontorsmaterial. Försäljaren skall dock bara tillfredsställa köparen medan mäklaren är 

en mellanman som skall tillfredsställa både köpare och säljare.” 

 

Genom att vara ärlig och tydlig från början så ger man kunden realistiska 

förväntningar och sannolikheten för att man ska lyckas uppfylla dem ökar. Vissa 

kunder är dock svåra att tillfredsställa då de till exempel genom egna yrkesroller har 

hårda krav från början. Thomasson jobbar för den som betalar hennes lön, vilket är 

säljaren i fastighetsmäklarbranschen. En mäklare skall vara en neutral mellanman som 

ser till både köparens och säljarens intressen. Thomassons kundenkäter visar dock att 

både hennes köpare och säljare är väldigt nöjda med henne. Vikten av att ta reda på 

kunders åsikter styrks av följande teori.  
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Enligt (Blomqvist et al 1993) måste tjänsteföretag hålla sig uppdaterade om vad 

kunderna anser om kvalitén på tjänsterna. Redskap för att få denna information 

kan vara genom enkäter och intervjuer. Denna datainsamling fyller flera 

funktioner, dels är den oumbärlig för tjänsteutvecklingen men detta är även ett 

sätt att hålla kontakten med kunderna. Genom att företaget tar hänsyn till 

kundernas upplevelser och åsikter känner sig kunderna viktiga.  Almgren ser till att 

öka kundnöjdheten genom att bjuda på gratis värdering, energideklarationer eller 

flyttstädning. En annan sak är att man ska vara ärlig och ge rätt information, vet man 

inte svaret ber man att få återkomma när man tagit reda på det. Att få alla kunder 

nöjda är svårt då man är en mellanman, men några missnöjda har det väl blivit. Även 

Kaspersson håller med om att det är svårt att få alla jättenöjda i och med att man skall 

tillgodose flera parter i en fastighetsaffär, till exempel köparen glömmer ofta bort att 

denne har en långtgående undersökningsplikt. Att kunna läsa av kunden och få fram 

vad just denna kund förväntar sig är nödvändigt för att skaffa sig den information man 

behöver för att göra kunden nöjd. Kaspersson säger också att mäklaren ska ha hjärta, 

hjärna, vara ansvarsfull och hålla vad man lovar för att få en nöjd kund. Agnesson 

säger att man vet att man har en nöjd kund när man får blommor på skrivbordet.  

 

Emilsson: ”Jag tänker på att försöka leva upp till förväntningar som ställs på mig och bland 

annat ge en realistisk prisbild, positiv respons från kunderna visar att man lyckats.”  

 

Genom att vara realistisk från början angående priset så är det lättare att leva upp 

till kundens förväntningar. Detta bekräftas av Per nedan som efterfrågar just 

denna egenskap hos mäklaren, och blev mer än nöjd då förväntningarna 

överträffades. 

 

Emilssons säljare – Per: Mäklaren gav en realistisk prisbild och försäljningspriset blev över  

förväntan. Jag testade och sälja det själv på Blocket, vilket inte lyckades. Emilsson har många 

kanaler utåt och ett brett kontaktnät med nya kunder som inte jag kunde hitta.”  

 

Blomqvist et al (1993) skriver att om tjänstens kvalitet underskrider den acceptabla 

nivån så ökar faran avsevärt att kunden istället väljer en konkurrent. Däremot om 

kvalitén överskrider den önskade nivån så upplever kunden det mycket positivt. Även 

Karlöf (1985) påvisar denna teori, att en konsument innan ett köp har en viss 

förväntning på produkten. Flera olika faktorer medverkar och avgör dessa 

förväntningar. Den planerade användningen av tjänsten eller varan kan vara en av 

faktorerna. Dessutom spelar produktens kvalitet och utseende en stor roll. 

Förväntningarna beror även på varumärkets eller företagets goodwill. Priset påverkar 

på så sätt att ett högt pris ger höga förväntningar och tvärtom. Kunden bedömer att 

tjänsten eller varan håller en hög kvalitet och blir tillfredsställd med sitt köp om 

produkten infriar dennes förväntningar. Kunden tycker att produkten håller en låg 

kvalitet om produkten inte når upp till förväntningarna. 
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Agnessons säljare - Anders: ”Hon var kunnig, ärlig och hade en otroligt bra personlighet, det man 

kan önska är att mäklarna inte vore så stressade, men det är inte hennes fel det är marknadens.” 

 

Anders uppger vissa kriterier som gjorde honom nöjd som kund, dock fanns en 

önskan om en mindre stressad mäklare för att uppnå en ännu högre kundnöjdhet. 

Detta stämmer med teorin av Grönroos nedan, att det enda som till sist räknas är hur 

kunden upplever tjänstens kvalité. Grönroos (1996) skriver att företagets produktion 

av tjänsten och kundens upplevelser vid denna produktion och konsumtion 

bestämmer om kundens upplevelser motsvarar företagets löften. Kunden upplever sig 

ha fått en acceptabel tjänstekvalitet om denne tycker att upplevelserna är tillräckligt 

bra i relation till företagets löften. För att uppnå ett gott kvalitetsrykte på företaget 

måste det metodiskt motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Den enda 

väsentliga bedömningsgrunden på tjänstekvaliteten är hur kunden uppfattar det hela.  

 

Det som gjorde att säljarna upplevde en kundnöjdhet var olika saker som till exempel 

en snabb affär, att huset blev sålt, att mäklaren gjorde sitt yttersta, informerade om 

tidigare sålda objekt och utvecklingen i området, kunnighet och ärlighet, samarbete, ett 

bra förarbete med foton och annonser, samt att mäklaren var lyhörd och gav tips och 

idéer. Annat som en säljare nämner är att denne hade önskat lite mer driv och ”rävspel 

hos mäklaren då försäljningen drog ut lite på tiden. 

 

Kunden uppfattar att tjänsten är av dålig kvalitet och blir missnöjd då tjänstens 

utförande inte motsvarar vad som utlovats. Har kunden låga eller realistiska 

förväntningar så blir den bara positivt överraskad och jättenöjd om den får mer än den 

förväntat sig. Man bör underlova och överleverera för att få och behålla nöjda kunder. 

Håll det du lovar, allra minst! 

 

5.7 Gapmodellen 

Det missnöje som ändå kan uppstå ibland menar Zeithaml & Bitner (2002) beror på 

att det finns en skillnad mellan kundens förväntningar och de upplevelser av vad 

kunden får. Företag behöver stänga detta gap för att tillfredsställa sina kunder och 

bygga långa relationer med dem. Företaget behöver ha en insikt i exakt vad kunderna 

förväntar sig så att det kan leverera motsvarande eller mer.  

 

Ett av gapen är att inte veta vad kunderna förväntar sig av tjänsten. Det 

framkommer i vår undersökning några exempel på tidigare mäklare som säljarna 

haft att göra med, att de inte visste vad kunderna ville ha. Dessa mäklare 

fokuserade enbart på transaktioner, vilket gjorde att de i kundens ögon blev 

impopulära. Dessa mäklare uppträdde bland annat som besserwissrar och 

nedvärderade säljarens fastighet och område, vissa var oprofessionella och pratade 

om för mycket annat personligt, andra var omoderna och rutinmässiga som bara 

kör i samma gamla spår som alltid, utan att se till kundens behov eller låta denne 
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vara med och påverka. Zeithaml & Bitner (2002) säger att detta undviks genom att 

man har fokus på relationer istället för transaktioner. Det är viktigt att ta reda på 

vad kunden förväntar sig för att kunna leverera rätt kvalité av tjänsten. Detta görs 

genom att interagera direkt med kunderna, att man är villig att fråga om 

förväntningar samt att man är beredd att framföra dem. Man bör också tänka på 

att ta till sig och snabbt åtgärda kundklagomål, som man får till exempel genom 

enkäter. Många av våra mäklare i undersökningen använder sig just av enkäter för 

att få reda på vad kunderna förväntar sig och för att snabbt rätta till 

kundklagomål. De tidigare mäklarna som säljarna hade haft att göra med hade haft 

en stor hjälp av enkäter för att få reda på kundernas missnöje så att de hade haft 

en möjlighet att rätta sig på ett tidigt stadium.  

 

Ett annat av gapen innefattar att företagen inte väljer den rätta kvalitén på sina 

tjänster. Ett exempel på detta från vår undersökning var att en av säljarna 

upplevde dagens mäklare som stressade vilket gjorde att inte kunden kände sig 

sedd och prioriterad. Mäklaren lade inte ner tillräckligt med tid på varje kund utan 

såg mer till kvantitet än kvalitet. Zeithaml & Bitner (2002) råd till företag för att 

undvika detta och välja rätt kvalité på sina tjänster är att lägga fokus på kundernas 

behov. Som köpare är det här kanske ditt livs största affär och som säljare ska du 

ut med ett stort arvode till mäklaren, då är det viktigt att du känner dig prioriterad 

och inte upplever att den du lägger ansvaret på är stressad.  

 

Ytterligare ett gap är att man inte levererat rätt kvalité av tjänsten. Exempel på när 

detta framkommer i undersökningen, är när Thomasson säger, att för att hon ska 

få en hög kundnytta, så ska man tänka på att det är för kunden man jobbar, det är 

denna som betalar min lön. Thomasson är en neutral mellanman och levererar 

inte rätt kvalité åt köparen genom att enbart se till säljarens intresse. Ett annat 

exempel är när en kund, som själv är säljare till yrket har förväntningar som 

mäklaren på grund av etik och moral inte kan uppfylla. Detta är en säljare som 

bara behöver tillgodose en köpare. Mäklaren däremot måste se till både köpare 

och säljare. Detta kan vara svårt för den som säljer till exempel kontorsmaterial 

eller bilar att förstå. Ett annat exempel på detta är att en av säljarna i 

undersökningen gärna hade sett lite ”rävspel” från mäklarens sida för att snabba 

på försäljningen. Enligt Zeithaml & Bitner (2002) så kan man stänga detta kundgap 

genom att informera att man bara är en mellanman som förmedlar tjänsten. Detta för 

att minska konflikter mellan leden gällande mål och utförande och spänningar mellan 

bemyndigande och kontroll. För att våra säljares förväntningar ska sänkas och för 

att mäklarna ska undvika att göra dem missnöjda, så måste man tidigt vara noga 

med att informera om att mäklaren är en mellanman, som ska se till både köpares 

och säljares intressen och inte kan handla omoraliskt, till exempel med falsk 

budgivning.  
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Annat som är viktigt att tänka på i mäklarbranschen för att kunna stänga detta gap 

är att kunderna måste också uppfylla sina roller. Dessa har kanske inte tagit reda 

på de fakta som mäklaren ändå bifogat till kunden. Detta kan till exempel vara 

information om fast och lös egendom, flyttstädning och alla klausuler i 

köpekontraktet. Köparen inser många gånger inte att undersökningsplikten sträcker 

sig väldigt långt och att det ligger på deras eget ansvar att titta efter fel, istället drabbas 

de av ett missnöje och tycker att det är mäklarens fel om de upptäcker mögel i källaren 

efter ett år. Detta undviks genom att man är noga med att informera kunden om 

dennes ansvar och skyldigheter. 

 

Zeithaml & Bitner (2002) menar att sista gapet handlar om att tjänstens utförande inte 

motsvarar vad som utlovats. Detta kan bland annat bero på att man har en ineffektiv 

skötsel av kundförväntningar. Detta undviks genom att utbilda kunderna ordentligt 

och att inte överlova något som du inte kan hålla. För att du som mäklare ska kunna 

stänga detta sista gap bör du tänka på hur du uttrycker dig. Kan du inte hålla dina 

löften får du en missnöjd kund. Överlova inte utan var ärlig mot kunderna, till 

exempel att man gör en vettig värdering och sätter en realistisk prisbild från början 

och inte för hög, vilket kan göra säljaren missnöjd med slutpriset. Ett realistiskt pris 

gör att förväntningarna lättare infrias och eventuellt även i bästa fall överträffas, vilket 

ger en hög kundnöjdhet. 
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6. Slutsats 

I detta sista avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi dragit av undersökningen  

 

Säljarna är mycket medvetna och vet vilka kriterier de efterfrågar hos mäklarna. 

Mäklarna i sin tur vet även de relativt väl vad deras kunder önskar för kriterier. Att 

dessa stämmer så väl överens beror antagligen på att mäklarna själva fått välja ut de 

säljare som vi intervjuade. De har ju troligtvis då valt ut säljare som de vet att de haft 

en bra kontakt med och som kommer prata gott om dem. Intressant vore om man 

istället hade frågat de intervjuade säljarna varför de inte valt någon annan mäklare.   

 

Ordet förtroende är ett mycket vitt begrepp och kan innefatta olika saker för olika 

personer. Enligt resultaten i vår undersökning innefattar förtroendet ord som 

varumärke, ärlighet, erfarenhet, trygghet, samarbete, etablerad, etik och moral. 

Förtroende mellan mäklare och säljare är av mycket stor vikt. 

 

Om man misslyckas i det första mötet med kunden så får man sällan en andra chans. 

Som mäklare måste man tänka på att kunden känner sig välkommen och att man har 

tid för just dem. En del kunder vill kunna vara med och påverka och en del vill bara 

överlämna allt i mäklarens händer. Enligt resultaten i undersökningen så måste du som 

mäklare vara lyhörd och känna av vad just den här kunden vill. 

 

Eftersom tjänster är immateriella så har vi en tendens att lyssna till vad andra säger 

och tycker. Att mäklaren får ett gott rykte och goda rekommendationer är A och O. 

Enligt undersökningen lyssnar människor i en liten stad mycket mer till rykte och 

rekommendationer än vad man gör i en mellanstor stad. I en mellanstor stad tittar 

man mer på varumärket. För att undvika ett negativt Word of mouth är det oerhört 

viktigt att man tar hand om missnöjda kunder på ett bra sätt. 

 

Det är viktigt med kommunikationen anser både mäklare och säljare. Sedan tycker 

man lite olika om hur ofta det ska ske. Enligt vår undersökning så får man även här 

känna av kunden och kanske till och med komma överens om hur ofta man vill att 

mäklaren hör av sig.  

 

Tidigare relationer påverkar kundens val av mäklare. Man tar lättare kontakt med en 

mäklare som man tidigare har anlitat och som man blev nöjd med. Den vanligaste 

anledningen till vilken mäklare man väljer är att man hittar ett hus som denne har till 

förmedling. Köper man sedan det huset, får även den mäklaren försäljningen på en 

eventuell befintlig bostad, om denne gjort ett bra jobb i samband med köpet.  

 

För att uppnå en hög kundnöjdhet ska du som mäklare vara tydlig i början med vad 

kunden kan förvänta sig av tjänsten. Tydligheten ska gälla vad du som mäklare 
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kommer att göra och vad som förväntas att kunden ska göra. Genom att vara tydlig 

undviker du att få en missnöjd kund. Mäklaren ska tänka på att fokusera på den kund 

och det objekt man har framför sig. Denne skall också ha i åtanke att inte uppträda 

stressat och absolut inte vara någon ”besserwisser”.  

 

Missnöjda kunder kan undvikas genom att man använder sig av gapmodellen. Gapen 

hålls stängda genom att det inte uppstår något glapp mellan vad kunden förväntar sig 

och vad den får. Man måste som mäklare vara villig att fråga om förväntningar samt 

vara beredd att framföra dem. Denne måste ta till sig och åtgärda kundklagomål. 

Mäklaren måste också vara tydlig med att denne är en mellanman som ska 

tillgodose både köpare och säljare. Fokus skall läggas på relationer istället för 

transaktioner och på kvalité istället för kvantitet. Mäklaren skall vara noga med att 

informera kunden om dennes ansvar och skyldigheter och ska inte lova mer än den 

kan hålla.  

 

Slutsatsen blir att de flesta kunder är ganska olika och det blir därför naturligt att 

tjänsten inte förväntas levereras på samma sätt till alla. Man måste känna av den kund 

man har framför sig och vara tydlig i sin information. Man måste veta vad kunden 

förväntar sig av tjänsten för att kunna leverera den på ett tillfredsställande sätt. Vi 

avslutar med ett citat av mäklare Agnessson om hur en riktigt bra mäklare skall vara: 

 

”Mäklaren skall vara en blandning av bilhandlare (driven försäljare), psykolog, 

präst och jurist. Man får vara lite av en kameleont”. 
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Bilagor. 

Intervjumall och anteckningar. 

Mäklare Almgren och hennes fem säljare i en mindre stad. 

Mäklaren                                                                                                                                       

1. Vilket tillvägagångssätt tror du att säljarna använder sig av vid valet av 

fastighetsmäklare, vad är det som styr? 

Mäklarens teori om hur säljarna går tillväga när de väljer mäklare är att det sker genom 

tidigare sociala relationer i olika skeden av livet, genom att banken hänvisar till 

mäklaren eller att man lyssnar på vad andra människor anser och väljer den mäklaren 

med bäst rykte.  

Säljarna                                                                                                                                         

1. Vilket förfaringssätt använde du dig av vid valet av fastighetsmäklare, vad var 

det som styrde? 

Säljarna svarar på samma fråga om tillvägagångssättet att det som styrde var tidigare 

kontakter med mäklaren, mäklarens rykte, rekommendation från anhörig och bekant 

med mäklarens ena förälder. Annat som togs upp var att en säljare kontrollerade hur 

effektiva mäklarna var med hjälp av en jurist innan denne gjorde sitt val. För en annan 

säljare föll sig valet naturligt då mäklaren hade ett hus till förmedling som denne ville 

köpa, mäklaren fick då automatiskt förmedla det hus som säljaren då hade i sin ägo 

och ville avyttra. En av säljarna nämner också att varumärket inte har någon betydelse. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

2. Vilka kriterier tror du säljarna anser är viktiga hos fastighetsmäklaren? 

Mäklaren tror att de kriterier som säljaren anser är viktiga hos fastighetsmäklaren är att 

man på ett eller annat sätt är bekant med mäklaren sedan tidigare, rykte, 

rekommendationer både från bekanta och från banken. Att mäklaren bjuder på 

värderingen av fastigheten eller att prissättningen stämmer överens eller överträffar 

säljarens förväntningar. 

Säljarna                                                                                                                                         

2. Vilka kriterier ansåg du vara viktiga vid ditt val? 

Säljarna anser att följande kriterier är viktiga: att mäklaren är seriös, att man är bekant 

med mäklaren, att denne har ett bra rykte, är pålitlig, är öppen, inger förtroende och 

att det ska vara ”driv” i mäklaren.  Mäklaren skall också vara kompetent, erfaren, 

kommit till avslut, ha ett proffsigt handläggande, vara juridiskt insatt, neutral, etablerad 

(en av säljarna skulle inte kunna tänka sig att anlita en helt ny mäklare). 

 



 46 

Mäklaren                                                                                                                                       

3. Hur ser du till att förmedla och framföra de kriterier som säljarna efterfrågar? 

Mäklaren försöker att förmedla och framföra kriterierna som denne tror efterfrågas 

genom att bjuda på gratis värdering. Provisionen försöker mäklaren att hålla på en fast 

procent av köpeskillingen däremot kan kostnaden för energideklarationen eller 

flyttstädningen ingå i provisionen. Man får känna av kundernas personlighet, vad de 

efterfrågar och anpassa sig till viss del efter det. 

Säljarna                                                                                                                                    

3. Tycker du att mäklaren förmedlar och framför de kriterier som du 

efterfrågar? 

De flesta av säljarna tycker att mäklarna förmedlar och framför de kriterier som de 

efterfrågar både muntligt och skriftligt. Några säger sig vara nöjda bara huset blev sålt, 

någon säger att det gick fort och bra men att det blev ett lite lägre pris. En annan 

tycker att mäklaren var lite för snäll och önskade mera ”driv” hos denne. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

4. Hur mycket eller lite kommunikation anser du det ska finnas mellan säljaren 

och mäklaren? 

Mäklaren anser att det ska vara väldigt mycket kommunikation mellan denne och 

säljaren. Man får känna av från fall till fall, en del vill ha mycket information och en 

del lite. Kunden ska aldrig själv behöva ringa upp och fråga hur det går. 

Säljarna                                                                                                                                         

4. Har det någon betydelse hur mycket eller lite kommunikation som utbyts 

mellan mäklaren och dig som säljare under försäljningsprocessen?                                               

Om ja, på vilket sätt? 

Samtliga säljare anser att det är av stor vikt att kommunikationen sker regelbundet. En 

anser att endast det väsentligaste ska framföras, man vill uppdateras om vad som 

händer. En annan anser att ju mer information som förmedlas desto bättre.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Enligt mäklaren ska en drömmäklare ha följande kriterier: Den ska ge ett bra pris och 

få säljare och köpare att mötas och komma överens. Man ska vara ärlig och tydlig som 

mäklare. Är det någon fråga som man inte kan svara direkt på så tar man reda på det 

och ber att få återkomma med svaret istället för att bara dra till med något.  

Säljarna                                                                                                                                         

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 
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Säljarna svarar att drömmäklaren skall kunna sin sak, vara pålästa om objektet, insatta 

på ”mitt” hus, ha erfarenhet och gott rykte, vara öppen och ärlig, inge förtroende, vara 

professionell, ha lite ”driv”, kunna visa på ett bra upplägg.  

 

Mäklaren                                                                                                                                             

6. Tror du att du lever upp till de förväntningar som säljaren har på dig som 

fastighetsmäklare?                                                                                                                        

Varför/ Varför inte? 

På frågan om mäklaren tror att denne lever upp till säljarnas förväntningar så svarar 

denne både ja och nej. Mäklaren säger att denne hoppas leva upp till förväntningarna 

men det kan vara svårt eftersom man är en medlare och ska tillgodose två parter, både 

köparen och säljaren och deras önskningar. 

Säljarna                                                                                                                                         

6. Uppfyllde mäklaren dina förväntningar på tjänsten?                                                         

På vilket sätt? 

På samma fråga till säljarna, om mäklaren uppfyllt deras förväntningar så svarade ett 

par att: ”Ja, denne sålde ju huset!”. En svarade: ”Ja, denne var öppen, vänlig, 

tillmötesgående och hade ett lagom personligt bemötande”. En annan svarade: ”Ja, 

denne var informativ, kompetent, kunnig och gav råd och tips”. Den siste sa att 

mäklaren stod till förfogande. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

7. Tror du att de säljare som anlitat dig rekommenderar dig till sina bekanta? 

På frågan om mäklaren tror att denne rekommenderas till säljarnas bekanta så får vi 

svaret: ”Ja, jag hoppas det, men några missnöjda kunder har det väl blivit, men det har 

ju alla mäklare”. 

Säljarna                                                                                                                                         

7. Skulle du rekommendera ”din” mäklare till en bekant?                                                     

På samma frågade svarade samtliga säljare att de skulle rekommendera mäklaren till 

sina bekanta. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                                 

Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare tidigare, t.ex. i samband 

med köp eller försäljning?                                                                                                                                    

Om ja, hur upplevde du den kontakten?  

På frågan om säljarna tidigare varit i kontakt med någon annan fastighetsmäklare och 

hur de upplevde den kontakten så svarar tre stycken ja och två nej och att kontakten i 

de flesta fall hade upplevts positivt. En säljare köpte sitt nya hus av en annan mäklare 
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som hon inte var nöjd med på grund av att denne inte uppträdde professionellt, utan 

pratade om för mycket annat personligt. Denna mäklare fick därför inte förtroendet 

att sälja det nuvarande huset utan det erbjudandet gick till vår intervjuade mäklare. En 

annan säljare bytte inte av någon speciell anledning utan valde denna för att den även 

förmedlar lantbruk, vilket säljaren eventuellt kommer att behöva i framtiden. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                        

Kändes relationen med mäklaren som skulle förmedla villan trygg? 

På sista frågan till säljarna om relationen med mäklaren kändes trygg svarade samtliga 

ja. På denna fråga framkom att en av säljarna kände sig lite osäker men att detta 

troligtvis berodde på att försäljningen drog ut på tiden och för att det var 

lågkonjunktur. Säljaren hade i detta läge velat se mer ”rävspel” från mäklarens sida för 

att snabba på försäljningen. 

 

Mäklare Emilsson och hans fem säljare i en mindre stad 

Mäklaren                                                                                                                                       

1. Vilket tillvägagångssätt tror du att säljarna använder sig av vid valet av 

fastighetsmäklare, vad är det som styr? 

Mäklare 2:s teori om hur säljarna går tillväga när de väljer mäklare är att på ett mindre 

ort så går säljarna mest efter rekommendationer och i en större stad så väljer de mer 

efter varumärke.                                                                                                                      

Mäklaren själv som bor i en mellanstor stad väljer vid egen försäljning av bostad sin 

mäklare efter varumärke, en annan aspekt som också spelade in då en mäklarkedja fick 

uppdraget att förmedla Emils bostad, var att samma firma sålt en likvärdig 

grannbostad på ett tillfredsställande sätt. 

Säljarna                                                                                                                                         

1. Vilket förfaringssätt använde du dig av vid valet av fastighetsmäklare, vad var 

det som styrde? 

Säljarna svarar på samma fråga om tillvägagångssättet att det som styrde var att den 

mäklarbyrån de valde, hade de hört ett positivt rykte om, samt att en säljare påtalar att 

denne hört negativt rykte om de andra i staden. Merparten av de tillfrågade nämner 

även att de på något sätt är bekant med mäklaren eller någon i dennes familj. En av de 

tillfrågade säger att de verkar arbeta seriöst vilket bidrog till valet. En annan var inte 

nöjd med mäklaren som förmedlade köpet så när denne skulle sälja vände hon sig till 

en annan mäklare, det vill säga till Emil. Även trovärdighet nämns samt att man litade 

på dem och att de gjort ett bra jobb tidigare.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

2. Vilka kriterier tror du säljarna anser är viktiga hos fastighetsmäklaren? 
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Mäklaren tror att de kriterier som säljaren anser är viktiga hos fastighetsmäklaren är 

trovärdighet, att man har ett bra rykte, erfarenhet, att det första mötet blir bra. De 

säljare som inte har så stor erfarenhet av mäklarbranschen går många gånger efter hur 

mycket mäklaren tar i provision. 

Säljarna                                                                                                                                         

2. Vilka kriterier ansåg du vara viktiga vid ditt val? 

Säljarna anser att följande kriterier är viktiga: Att byrån har ett bra rykte, ett trevligt 

bemötande, inger förtroende, är professionell och trovärdig. Att de säljer något och 

har kanaler utåt samt ett brett kontaktnät är viktigt. En säljare nämner också att denne 

kollat med bekanta som sålt hur de har upplevt försäljningen. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

3. Hur ser du till att förmedla och framföra de kriterier som säljarna efterfrågar? 

Mäklaren försöker att förmedla och framföra kriterierna som denne tror efterfrågas 

genom att försöka läsa av kunden och erbjuda det som kunden verkar vilja ha. Att 

man uppträder efter förväntningar. 

Säljarna                                                                                                                                         

3. Tycker du att mäklaren förmedlar och framför de kriterier som du 

efterfrågar? 

Alla säljarna tycker att mäklaren förmedlar och framför de kriterier som de efterfrågar. 

Detta sker till exempel genom god kommunikation, att mäklaren gick igenom 

upplägget samt att denne gav goda råd. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

4. Hur mycket eller lite kommunikation anser du det ska finnas mellan säljaren 

och mäklaren? 

På frågan om hur mycket eller lite kommunikation som ska utbytas mellan parterna så 

anser mäklaren att det varierar från fall till fall. Man får helt enkelt känna av beroende 

på vilken typ av säljare som man har framför sig. 

Säljarna                                                                                                                                         

4. Har det någon betydelse hur mycket eller lite kommunikation som utbyts 

mellan mäklaren och dig som säljare under försäljningsprocessen.                                                

Om ja, på vilket sätt? 

Samtliga säljare anser att det är av stor vikt att kommunikationen sker regelbundet. 

Man vill veta vad som händer och hur det går. En säljare vill ha en tät kommunikation. 

En annan anser att de skall höra av sig vid viktig information men att de berättar allt, 

även mindre viktiga saker, om de ändå ringer. 
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Mäklaren                                                                                                                                       

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Enligt mäklaren ska en drömmäklare ha följande kriterier: Denne skall vara engagerad, 

förtroendeingivande, vara social och ha social kompetens, stresstålig, samt ha tålamod. 

Det som är svårast att upprätthålla av dessa faktorer, men som är av stor vikt, är att 

ständigt vara engagerad och ha tålamod. Detta är bra att ha i åtanke när dagarna är 

stressiga och samma säljare ringer många gånger på en dag. 

Säljarna                                                                                                                                         

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Säljarna svarar att drömmäklaren skall ha ett bra rykte, trevligt bemötande och 

prioriterar just ”mitt hus”. De skall göra bra broschyrer, ha ett medvetet sätt och en 

realistisk prisbild. Mäklaren skall också vara lyhörd, lyssna av kunden, ha en bra dialog 

men får absolut inte vara någon besserwisser. ”Mäklaren ska vara som Emil”. 

Mäklaren skall följa upp både säljare och köpare, omgående följa upp 

telefonmeddelanden och e-post samt ge personlig service. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

6. Tror du att du lever upp till de förväntningar som säljaren har på dig som 

fastighetsmäklare?                                                                                                                        

Varför/ Varför inte? 

På frågan om mäklaren tror att denne lever upp till säljarnas förväntningar så svarar 

denne: ” Ja, Jag tänker på att försöka leva upp till förväntningarna som ställs på mig. 

Detta märker jag i och med att jag får positiv respons från kunderna”. 

Säljarna                                                                                                                                         

6. Uppfyllde mäklaren dina förväntningar på tjänsten?                                                         

På vilket sätt? 

På samma fråga till säljarna, om mäklaren uppfyllt deras förväntningar svarar samtliga 

ja. En är nöjd med helheten, en annan är nöjd med kanalerna utåt med nya kunder 

som denne själv inte kunde hitta. Ytterligare en annan tycker att mäklaren ställde upp 

och lyssnade. Ännu en annan tyckte att kemin dem emellan stämde. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

7. Tror du att de säljare som anlitat dig rekommenderar dig till sina bekanta? 

På frågan om mäklaren tror att denne rekommenderas till säljarnas bekanta så får vi 

svaret: ”Ja, de flesta tror jag rekommenderar mig, annars skulle vi inte få in så många 

nya objekt”. 

Säljarna                                                                                                                                         

7. Skulle du rekommendera ”din” mäklare till en bekant? 
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På samma frågade svarade samtliga säljare att de skulle rekommendera mäklaren till 

sina bekanta och några av dem hade redan gjort det. En av säljarna ger sin mäklare 

”varma rekommendationer”. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                            

Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare tidigare, t.ex. i samband 

med köp eller försäljning?                                                                                                                                    

Om ja, hur upplevde du den kontakten? 

På frågan om säljarna tidigare varit i kontakt med någon annan fastighetsmäklare och 

hur de upplevde den kontakten så svarade de både ja och nej. Två hade varit i kontakt 

vid ett tidigare köp och en annan vid försäljning. Anledningen till att en av dem bytte 

var att man ville prova någon annan mäklare. En annan bytte för att den inte var nöjd 

vid köpet. Två av säljarna hade inte tidigare varit i kontakt med någon mäklare. En av 

säljarna nämner att denne har flyttat till Västergötland och därför inte längre kan 

använda sig av samme mäklare utan har då bestämt sig för att använda sig av 

nätmäklare på grund av det förmånliga priset när denne nu ska sälja igen. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                       

Kändes relationen med mäklaren som skulle förmedla villan trygg? 

På sista frågan till säljarna om relationen med mäklaren kändes trygg så svarade 

samtliga ja. En av säljarna tillade att man köper denna tjänst för att känna sig trygg och 

slippa till exempel juridiska problem. 

 

 

Mäklare Kaspersson och hans fem säljare i en mellanstor stad. 

Mäklaren                                                                                                                                       

1. Vilket tillvägagångssätt tror du att säljarna använder sig av vid valet av 

fastighetsmäklare, vad är det som styr? 

Då kunden köper en bostad av en mäklare får denne mäklare oftast även förtroendet 

att förmedla försäljningen av den ursprungsbostad kunden redan hade. Så valet av 

mäklare sker många gånger inte aktivt utan per automatik, då den mäklare som 

förmedlar köpet ofta får följdaffären. De flesta av kunderna går inte efter priset och 

det tummar vi heller inte på, ”vi ska inte vara billigast i staden”. Jag tror att en säljare 

väljer mäklare efter varumärke och vi har mycket gratis av banken. En stockholmare 

väljer efter varumärke och missar lätt de små byråerna som till exempel ”Kalle på 

hörnet”. 

Säljarna                                                                                                                                         

1. Vilket förfaringssätt använde du dig av vid valet av fastighetsmäklare, vad var 

det som styrde? 
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Lyssnade på tidigare erfarenheter som bekanta hade av olika mäklare och hur man 

som säljare blev bemött vid första kontakten. En av säljarna kollade med några olika 

mäklare och valde efter hur de var som person. En annan säljare valde utifrån några 

olika reklamblad som denne fått i brevlådan och tog den som var lite mer känd på 

fastighetsmarknaden. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

2. Vilka kriterier tror du säljarna anser är viktiga hos fastighetsmäklaren? 

Mäklaren skall inge förtroende och kunden skall känna att denne är en ”medspelare”, 

det skall kännas bekvämt. En annan sak som påtalas är att det inte räcker med att 

mäklaren är trevlig utan denne skall också kunna sälja hus.  

Säljarna                                                                                                                                         

2. Vilka kriterier ansåg du vara viktiga vid ditt val? 

Mäklarprovisionen, förtroendet, engagemanget, entusiasmen, varumärket, bemötandet 

och att byrån är känd på marknaden. En säljare nämner att det är viktigt att mäklaren 

gör sitt yttersta för att det ska bli en bra affär. En annan att den mäklarbyrå som de 

valt hade haft många försäljningar i området tidigare och därför hade en etablerad 

kundstock för området. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

3. Hur ser du till att förmedla och framföra de kriterier som säljarna efterfrågar? 

Man går mycket på rutin men även så försöker man känna vad kunden är ute efter. 

Säljaren skall kunna acceptera utgångspriset ifall man inte får någon budgivning. Är 

bostaden trögsåld kanske man gör en rejäl prissänkning, ny annonsering och visning 

för att få igång intresset. Men priset får inte gå under marknadspriset, absolut inga 

lockpriser som är vanligt i Stockholm. Man måste även ta hänsyn till hur viktig den 

sista kronan är för kunden. Är kunden villig att gå ner i pris och få en snabb affär, eller 

vill denne vänta och få ut så mycket som möjligt men att det då kan dra ut på tiden.  

Säljarna                                                                                                                                         

3. Tycker du att mäklaren förmedlar och framför de kriterier som du 

efterfrågar? 

På denna fråga svarade samtliga av de tillfrågade säljarna ja. En säljare nämner också 

att de var mycket seriösa och korrekta. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

4. Hur mycket eller lite kommunikation anser du det ska finnas mellan säljaren 

och mäklaren? 
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Det ska finnas mycket kommunikation även då det inte händer något. Det är viktigt 

för oss att få signaler och kunna tyda dem. 

Säljarna                                                                                                                                         

4. Har det någon betydelse hur mycket eller lite kommunikation som utbyts 

mellan mäklaren och dig som säljare under försäljningsprocessen.                                                

Om ja, på vilket sätt? 

Alla säljare tycker att det är viktigt med kommunikationen, man vill ju veta vad som 

händer och vad mäklaren gör. En säger ”att ju mer information desto bättre”. En 

annan säger att de hade en bra kommunikation men att viss information kunde man ta 

del av på nätet som till exempel budgivningen. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

En riktigt bra mäklare skall ha hjärna, hjärta och vara ansvarstagande. Man ska hålla 

det man lovar. 

Säljarna                                                                                                                                         

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

En riktigt bra mäklare skall vara öppen, kommunikativ, engagerad, objektiv, uppriktig, 

drivande, driftig, informativ och seriös. Den skall också ha ett trevligt bemötande, ha 

ordning och reda, hålla sig till fakta, ge klara besked och företräda både köpare och 

säljare. Den skall även ge alla chansen att titta på huset och tycka om att sälja hus. 

Mäklaren skall även visa intresse för dem som kommer på visningen och visa runt. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

6. Tror du att du lever upp till de förväntningar som säljaren har på dig som 

fastighetsmäklare?                                                                                                                        

Varför/ Varför inte? 

”Ja, jag hoppas det”. Ett bra sätt att visa hur vi arbetar och att man är en driven 

mäklare är att visa upp alla olika skeden i förmedlingsprocessen på en tidsaxel. Får 

man inte huset sålt så är priset fel. Det finns alltid köpare. Det är nog en omöjlighet att 

göra alla supernöjda, då man är en mellanman och har flera parter att ta hänsyn till. 

Köparens undersökningsplikt sträcker sig ganska långt och det ligger på dennes ansvar 

att läsa villkoren i kontraktet. Det många klagar på är städningen i samband med 

inflyttning. 

Säljarna                                                                                                                                         

6. Uppfyllde mäklaren dina förväntningar på tjänsten?                                                         

På vilket sätt? 
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Alla tillfrågade säljare svarade att mäklaren uppfyllt deras förväntningar på tjänsten. En 

säljare nämner att mäklaren ordnat flera visningar, dels för dem som inte kunde 

komma på den första och dels för dem som ville se en andra gång. En annan påtalar 

att det skett genom en bra kommunikation. Ännu en annan säger att det skett genom 

att mäklaren var kunnig och informerande. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

7. Tror du att de säljare som anlitat dig rekommenderar dig till sina bekanta? 

Ja, förra året hade jag enbart intag grundade på rekommendationer.  

Säljarna                                                                                                                                          

7. Skulle du rekommendera ”din” mäklare till en bekant? 

På frågan om säljarna skulle rekommendera sin mäklare till en bekant så svarar 

samtliga ja. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                               

Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare tidigare, t.ex. i samband 

med köp eller försäljning?                                                                                                                                    

Om ja, hur upplevde du den kontakten?  

Fyra stycken hade tidigare varit i kontakt med en mäklare och en hade det inte. Tre av 

säljarna hade varit det i samband med köp och letande av ny bostad. En hade varit det 

på annan ort därför kunde inte samma mäklare användas. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                       

Kändes relationen med mäklaren som skulle förmedla villan trygg? 

Alla säljarna kände sig trygga i relationen med mäklaren. 

 

Mäklare Thomasson och hennes fem säljare i en mellanstor stad 

Mäklaren                                                                                                                                       

1. Vilket tillvägagångssätt tror du att säljarna använder sig av vid valet av 

fastighetsmäklare, vad är det som styr? 

Mestadels tror jag det är rekommendationer som styr. Men annat som påverkar är 

storleken på kedjan och hur etablerad man är på marknaden samt hur mycket man 

syns. 

Säljarna                                                                                                                                         

1. Vilket förfaringssätt använde du dig av vid valet av fastighetsmäklare, vad var 

det som styrde?                                                                                                                               
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Säljarna svarar att rekommendationer från bekanta, personkemi, tidigare kontakt och 

en säljare säger att det skedde per automatik då mäklaren hade en bostad till salu som 

denne ville köpa. Mäklaren fick då förtroendet att sälja den bostad som redan fanns.                                                                                                                                                                

 

Mäklaren                                                                                                                                       

2. Vilka kriterier tror du säljarna anser är viktiga hos fastighetsmäklaren? 

Jag tror att det är ärlighet, kunskap samt social kompetens. 

Säljarna                                                                                                                                                    

2. Vilka kriterier ansåg du vara viktiga vid ditt val? 

De kriterier som säljarna tar upp är att mäklaren ansträngde sig lite extra, ingav 

förtroende, att man fick vara med och påverka, att det fanns ett samspel mellan 

mäklaren och säljaren, mäklarens rykte, att man fick tips och råd, var engagerad och 

hade en bra inställning till förfarandet av försäljningen. Andra saker som framkommer 

är att mäklaren gjorde en vettig värdering från början. Att mäklaren var pålitlig så att 

man till exempel kan lämna över nyckeln och låta denne sköta resten. Att mäklaren var 

flexibel på så sätt att den gick med på att göra en ”deal” om provisionen, om priset 

understigit värderingen skulle ingen provision utgå. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

3. Hur ser du till att förmedla och framföra de kriterier som säljarna efterfrågar? 

Genom att erbjuda en hög moral, ärlighet samt kunskap. Att man givetvis försöker 

göra ett så bra jobb som möjligt och att detta förhoppningsvis sprider sig till andra. 

Säljarna                                                                                                                                         

3. Tycker du att mäklaren förmedlar och framför de kriterier som du 

efterfrågar? 

Samtliga säljare svarar ja. Detta visar sig genom att mäklaren tar sig tid till flera 

visningar, gjorde ett bra förarbete med fina bilder och annonser med mera. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

4. Hur mycket eller lite kommunikation anser du det ska finnas mellan säljaren 

och mäklaren? 

Det ska finnas en balans dem emellan. En del säljare har fullt upp med sitt och vill inte 

bli störda allt för mycket och en del är oroliga och vill därför ha mycket kontakt. 

Säljarna                                                                                                                                      

4. Har det någon betydelse hur mycket eller lite kommunikation som utbyts 

mellan mäklaren och dig som säljare under försäljningsprocessen.                                                

Om ja, på vilket sätt? 
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Samtliga säljare svarar ja. Det ska vara en öppen, rak och ärlig kommunikation och 

säljarna vill ha information innan, hur det hela ska gå till, samt vidare under hela 

försäljningsprocessen. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Det viktigaste är att man har social kompetens och är engagerad samt att man är 

väldigt kunnig. För att få en hög kundnytta så bör man tänka på att det är för kunden 

man jobbar och att det är denne som betalar min lön. 

Säljarna                                                                                                                                         

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Den ska inge ett förtroende, vara lättsam, öppen och bra på kommunikation. 

Mäklaren ska vara kunnig i skattefrågor och hjälpa till med deklarationen. Denne skall 

också vara modern genom att inte bara prata pengar utan även kvalité. Det ska vara en 

ärlig och rättvis affär som båda är nöjda med, man ska som säljare kunna se köparen i 

ansiktet 20 år senare. Mäklaren ska informera om utvecklingen och tidigare sålda 

objekt i området. Mäklaren får inte vara som en bilförsäljare. En av de tillfrågade säger 

att mäklaren ska vara som Thea. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

6. Tror du att du lever upp till de förväntningar som säljaren har på dig som 

fastighetsmäklare?                                                                                                                        

Varför/ Varför inte? 

”Ja, det tror jag”. Detta ser vi i våra anonyma kundenkäter som både köpare och 

säljare får fylla i. I dessa enkäter får vi mycket höga betyg. De som själva är försäljare 

till yrket ställer oftast stora krav och har då höga förväntningar. De har oftast svårt att 

förstå att vi inte jobbar på samma sätt trots att vi båda vill sälja något. Försäljaren skall 

dock bara tillfredsställa köparen medan mäklaren är en mellanman som skall 

tillfredsställa både köpare och säljare. Man skall sträva efter att vara så tydlig som 

möjligt, men får inte överdriva för då finns risken att man kränker kunden istället.   

Säljarna                                                                                                                                       

6. Uppfyllde mäklaren dina förväntningar på tjänsten?                                                         

På vilket sätt? 

Alla säljarna tycker att mäklaren uppfyllde förväntningarna på tjänsten. En tillägger 

”med råge!”. En annan tycker att detta skedde genom att denne gick igenom 

förfaringssättet både innan, under tiden och efter i form av deklaration. 

 

Mäklaren                                                                                                                                       

7. Tror du att de säljare som anlitat dig rekommenderar dig till sina bekanta? 
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”Ja, det tror jag väldigt många gör”. 

Säljarna                                                                                                                                         

7. Skulle du rekommendera ”din” mäklare till en bekant? 

Alla säljare skulle rekommendera Thea till en bekant och två hade redan gjort det. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                              

Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare tidigare, t.ex. i samband 

med köp eller försäljning?                                                                                                                                    

Om ja, hur upplevde du den kontakten?  

Alla säljare har tidigare varit i kontakt med andra mäklare i samband med försäljning. 

En av de tillfrågade säger att denne bytte på grund av att den tidigare mäklaren inte 

uppvisade något intresse av att sälja. En annan för att mäklaren var rutinmässig, 

omodern och att ”allt var klart från början”. Samme säljare påtalar också att det 

behövs en modernisering av vissa byråer som kör på i samma gamla spår. Ytterligare 

en annan tyckte att mäklaren var för mycket ”bilförsäljare” som nedvärderade både 

huset och området. 

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                       

Kändes relationen med mäklaren som skulle förmedla villan trygg? 

Samtliga säljare anser att relationen med mäklaren kändes trygg. En säger sig ”till och 

med kunna gå på krogen med henne”. 

 

Mäklare Agnesson och hennes fem säljare i en mellanstor stad 

Mäklaren                                                                                                                                       

1. Vilket tillvägagångssätt tror du att säljarna använder sig av vid valet av 

fastighetsmäklare, vad är det som styr? 

Jag tror att säljarna går efter mäklarens erfarenhet, rekommendationer, varumärket och 

vem som har snyggast hemsida. Många går efter tidigare kontakt med mäklaren i 

samband med till exempel visningar, köp och försäljning av bostad. En del säljare 

väljer mäklare efter hur deras andra husannonser i tidningarna ser ut och köparna 

möter vi på Hemnet. 

Säljarna                                                                                                                                           

1. Vilket förfaringssätt använde du dig av vid valet av fastighetsmäklare, vad var 

det som styrde? 

En säljare valde efter varumärke samt att dessa verkade seriösa, tog bra foton, skyltade 

och annonserade bra. En annan säljare valde också efter varumärke samt att det var en 

kvinnlig mäklare och att de kände varandra sedan tidigare. En tredje nämner att valet 

skedde per automatik eftersom denne hade en bostad som mäklaren sålde. Den fjärde 
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säger att det skedde genom rekommendationer då mäklaren sålt grannens hus till 

belåtenhet. Den femte säger att denne hade förtroende för och kände en mäklare 

sedan tidigare. Denne i sin tur hänvisade till vår intervjuade mäklare.    

 

Mäklaren                                                                                                                                       

2. Vilka kriterier tror du säljarna anser är viktiga hos fastighetsmäklaren? 

Det viktigaste är att mäklaren är kunnig och professionell. Men denne skall också ge 

ett bra intryck och ta hand om de personer som är på visningen och tittar. Dessa kan 

vara framtidens uppdragsgivare och man kan få många följdaffärer tack vare samma 

objekt. 

Säljarna                                                                                                                                         

2. Vilka kriterier ansåg du vara viktiga vid ditt val? 

På denna fråga nämns olika saker som till exempel förtroende, trygghet, ärlighet, 

erfarenhet, tillgänglighet, varumärke och rekommendationer. En nämner att 

varumärket inte spelar någon roll.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

3. Hur ser du till att förmedla och framföra de kriterier som säljarna efterfrågar? 

Jag tror vi har mycket gratis tack vare storleken på företaget och att vi har många 

kunder. Mäklaren menar att de får bäst betalt/kvm, vilket också förmedlas till säljarna. 

Det är viktigt att kunderna känner sig trygga och att mäklaren tar hand om både 

köpare och säljare under hela försäljningsprocessen. Vi erbjuder säljaren ett 

trygghetspaket och ligger i framkant vad gäller nya produkter.  

Säljarna                                                                                                                                         

3. Tycker du att mäklaren förmedlar och framför de kriterier som du 

efterfrågar? 

Alla säljarna var nöjda med hur mäklaren framförde och förmedlade de kriterier som 

efterfrågades. En säljare nämner att personkemin stämde bra.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

4. Hur mycket eller lite kommunikation anser du det ska finnas mellan säljaren 

och mäklaren? 

Det är jag som mäklare som skall ringa. Ringer säljaren upp mig har jag normalt sett 

ringt för lite. Det skall finnas en löpande kommunikation oss emellan men inte heller 

överdrivet mycket. Jag ringer alltid upp efter en visning och informerar säljaren om 

läget. En kund som inte är orolig behöver mindre kommunikation. Mäklaren skall vara 

tydlig i början med att påtala att ”jag tar hand om det här”, detta ger en lugnare och 

tryggare kund.  
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Säljarna                                                                                                                                         

4. Har det någon betydelse hur mycket eller lite kommunikation som utbyts 

mellan mäklaren och dig som säljare under försäljningsprocessen.                                                

Om ja, på vilket sätt? 

Det har stor betydelse hur mycket kommunikation som framförs säger alla säljarna. 

Man vill veta vad som händer och sker.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Mäklaren skall vara en blandning av bilhandlare (driven försäljare), psykolog, präst och 

jurist. Man ska vara lite av en kameleont. 

Säljarna                                                                                                                                         

5. Vilka kriterier ska en riktigt bra mäklare ha enligt dig? (”drömmäklare”) 

Flertalet av säljarna säger att mäklaren skall vara som Agnes. De kriterier som nämns 

att mäklaren skall ha: är ett sunt förnuft, vara kunnig, rak och ärlig, 

förtroendeingivande, glad och positiv, bra på att ta folk, driftig, agerar bra på 

visningar, lyhörd och ger råd och förslag. Denne skall kunna läsa av köparna, vilka 

som är ärligt intresserade och ”ha en otroligt bra personlighet”.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

6. Tror du att du lever upp till de förväntningar som säljaren har på dig som 

fastighetsmäklare?                                                                                                                        

Varför/ Varför inte? 

Till stor del tror jag det. Detta märks bland annat genom att man ibland får blommor 

på bordet. Men även byrån lägger ner mycket pengar på kundvård och ett nytt system 

är på gång.  

Säljarna                                                                                                                                         

6. Uppfyllde mäklaren dina förväntningar på tjänsten?                                                         

På vilket sätt? 

Alla säljarna är eniga om att mäklaren uppfyllde förväntningarna på tjänsten. En 

påtalar att det vore önskvärt med en mindre stressad mäklare men anser inte att det är 

hennes fel utan marknadens.  

 

Mäklaren                                                                                                                                       

7. Tror du att de säljare som anlitat dig rekommenderar dig till sina bekanta? 

”Ja, det tror jag. Min styrka är att jag får många följdaffärer och rekommendationer för 

jag är ingen bilhandlare” 
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Säljarna                                                                                                                                         

7. Skulle du rekommendera ”din” mäklare till en bekant? 

Alla säljare skulle rekommendera mäklaren till en bekant och fyra hade redan gjort 

detta.  

 

Övrig fråga till säljarna                                                                                                               

Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare tidigare, t.ex. i samband 

med köp eller försäljning?                                                                                                                                    

Om ja, hur upplevde du den kontakten? 

Samtliga hade tidigare varit i kontakt med mäklare. Tre hade varit det i samband med 

köp och två i samband med försäljning. En av säljarna bytte mäklare på grund av att 

säljaren ansåg denne vara en besserwisser. En annan bytte från en liten privat byrå till 

en stor kedja som denne tyckte hade ett större kontaktnät och bättre annonsering.   

  

Övrig fråga till säljarna                                                                                                       

Kändes relationen med mäklaren som skulle förmedla villan trygg? 

Samtliga tillfrågade säljare tycker att relationen med mäklaren kändes trygg. En säljare 

påtalar att just därför valdes denne mäklare en gång till.  

 

 


