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SAMMANFATTNING 
Fastighetsmäklarbranschen domineras av fastighetsmäklare som gör sitt jobb och håller 
sig inom de ramar som denne har att ta hänsyn till. En fastighetsmäklare ska tillvarata 
både köparens och säljarens intresse. Alla fastighetsmäklare vet att kundernas förtroende 
är det de lever på. Tyvärr finns det ett fåtal mäklare som inte gör sitt jobb på det sätt som 
det ska göras. Under den senaste tiden har media avslöjat fastighetsmäklare som har 
lockats att tänja på god fastighetsmäklarsed och de regler denne har att ta hänsyn till. Det 
är dessa få som media ofta tar upp och granskar och som får hela mäklarkåren att framstå 
i dålig dager.  
 
Vem som helst får inte utöva fastighetsmäklaryrket. För att få bort mindre lämpade 
personer från branschen ställs numera högre krav från Fastighetsmäklarnämnden på den 
som vill registrera sig som mäklare. Sedan 1998 krävs bland annat minst 80 poäng från 
högskola eller universitet.  
 
De branschorganisationer som finns anordnar kurser och utbildningar för sina 
medlemmar. De flesta fastighetsmäklare är anslutna till någon branschorganisation. 
Organisationerna arbetar aktivt med att återupprätta förtroendet för 
fastighetsmäklarkåren. Bland annat informerar de om mäklarens roll samt köparens och 
säljarens rättigheter och skyldigheter. 
 
Mäklartjänsten är svår att prova innan köp. Detta gör att mäklarens rykte därför är 
mycket viktigt. Det kan vara det som gör att kunden väljer just den mäklaren. Något 
annat som är viktigt är det första intrycket kunden får av mäklaren. Om någon blivit 
besviken på en mäklare och dennes tjänster kan det vara svårt att förändra den bilden. 
Missnöjda och besvikna kunder vänder sig sällan till den berörda mäklaren angående sitt 
missnöje utan istället till familj, vänner och bekanta. Om dessa i sin tur berättar vidare för 
sina nära och kära kan detta få en ödesdiger effekt. 
 
Fasighetsmäklarbranschen har förändrats på många sätt under senare år. Detta gör att 
Fastighetsmäklarlagen behöver ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som har till 
uppgift att modernisera lagen. Det som bland annat bör ses över är ”God 
fastighetsmäklarsed” och mäklarens möjlighet att få sälja kringtjänster. 
 
I vår undersökning har mäklarna fått högt betyg av både köpare och säljare. De som är 
allra nöjdast är säljarna. Trots att köparna ger mäklarna ett högt betyg skulle de ändå 
anlita en annan mäklare om det skulle bli aktuellt med en försäljning. Detta kan bero på 
att det är säljaren som har valt mäklaren och köparen har bara att acceptera situationen. 
Detta gör att relationen mellan säljare och mäklare respektive köpare och mäklare ser 
annorlunda ut. 
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1. INLEDNING 

I denna del kommer vi att beskriva bakgrunden till uppkomsten av vårt uppsatsämne.  
Detta gör vi genom att inledningsvis ge en inblick i vilka problem som kan finnas för en 
fastighetsmäklare. Vidare presenteras uppsatsens syfte samt vilka avgränsningar vi gjort. 
I nästa del som är ägnat åt arbetsmetod kommer vi inledningsvis att diskutera de två 
olika metodansatserna kvantitativ och kvalitativ metod. Vi presenterar också vårt val av 
arbetsmetod utifrån dessa fakta. Sedan redogör vi för projektets genomförande när det 
gäller tillvägagångssätt genom hela arbetet och vilka urval vi har gjort. Sist finns 
källkritik och en disposition över uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
Fastighetsmäklarbranschen är hårt reglerad av i huvudsak Fastighetsmäklarlagen, 
Konsumentverkets riktlinjer och Marknadsföringslagen. Förutom lagarna är det viktigt att 
ha en samhällelig tillsyn över mäklarkåren. En husaffär är för de flesta den största affär 
de gör i sitt liv och det är därför av avgörande betydelse att köpet blir bra. Denna tillsyn 
utövas av Fastighetsmäklarnämnden. 
 
Procentuellt sett är det inte många fastighetsmäklare som bryter mot de lagar och regler 
en fastighetsmäklare måste följa. Tyvärr finns det förstås även här, likväl som i många 
andra branscher, personer som inte håller sig inom lagens ramar. Det är dessa få 
utstickare som mediedrevet fokuserar på och tyvärr kan det vara så att detta allvarligt 
skadat hela yrkeskåren. Folket har enligt massmedia inte förtroende för 
fastighetsmäklarna och dess tjänster. Media är genom sin enorma genomslagskraft i 
samhället en mycket viktig informationskälla för såväl privatpersoner, företag som andra 
som har ett budskap att förmedla. Den information som de ger allmänheten tjänar ett 
viktigt syfte för att öka personers kunskap och medvetenhet om produkter. Det innebär 
också ett stort ansvar för att den information som sprids ger en rättvisande bild. Att 
massmedia tar upp problem i olika branscher leder även till något positivt för både 
allmänheten och den berörda branschen. Problemen gör att branschen måste ses över och 
detta leder i sin tur till att de tjänster som erbjuds håller en högre kvalitet än tidigare. 
 
Två problemområden som massmedia ofta granskar är ersättningen som säljaren betalar 
för tjänsten och hur budgivningar går till. En fastighetsmäklares lön är oftast 
provisionsbaserad. Provisionen, det vill säga den ersättning som säljaren betalar för att 
anlita en fastighetsmäklare, baseras på en överenskommen procentsats av köpeskillingen. 
Ofta har säljaren den inställningen till ersättningen att det för fasighetsmäklaren är 
lättförtjänta pengar. Detta utan att sätta det i relation till det arbete och risker som 
fastighetsmäklaren tar med hänsyn till provisionsbaserad ersättning. Säljaren kan ha 
kontaktat flera olika fastighetsmäklare och kan då försöka spela ut fastighetsmäklarna 
mot varandra genom att argumentera för lägsta ersättning.  
 
När det gäller budgivning finns i huvudsak två olika problem som massmedia tar upp. 
Det ena är så kallade ”lockbud” då fastighetsmäklaren själv lägger det första budet för att 
sätta igång en trög budgivning. Ett problem med ”lockbud” är att det är svårt att 
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kontrollera om fastighetsmäklaren fuskar. Den andra riggade budgivningen är så kallade 
”luftbud” då säljaren involverar släkt, vänner och bekanta att lägga bud hos 
fastighetsmäklaren för att få ut ett högre pris för fastigheten.  
 
Alla företag är beroende av sin kundkrets för att kunna överleva. Företaget måste kunna 
vinna kundens förtroende och bibehålla detta. För tjänsteföretag är detta extra viktigt på 
grund av tjänstens egenskaper. Kunden har en central roll i tjänstens utförande då själva 
genomförandet av tjänsten sker i samspel med kunden. Om inte detta samspel mellan 
tjänsteföretag och kund fungerar, till exempel på grund av förtroendebrist, fattas en viktig 
förutsättning att skapa en bra tjänst och därigenom få kunden nöjd.  

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående bakgrund har vi valt att behandla följande frågor: 
 

• Hur ser branschorganisationerna och Fastighetsmäklarnämnden på de olagligheter 
som debatteras i media? 

• Bör de lagar och regler som gäller idag skärpas eller ändras? 
• Hur upplever kunden mäklarens attityd och vilket första intryck ger hon? 
• Hur uppfattas mäklarens tjänst ur kundens perspektiv? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om kundens förtroende och bild av 
fastighetsmäklare i Karlstad och tjänsten de säljer.  

1.4 Avgränsningar 
Till förstudien i vår empiriska del har vi samlat in fakta från fastighetsmäklare i Karlstad. 
I huvudundersökningen i vår empiridel har vi begränsat oss till att fråga köpare och 
säljare av bostadsrätter och småhus i Karlstad med omnejd. 

1.5 Ordförklaringar och förkortningar  
Vi kommer löpande i texten att definiera de begrepp och förkortningar vi använder oss 
av. Fastighetsmäklare benämns hädanefter endast mäklare eller ”hon” medan kunden 
skrivs ”han”. Med kund avses här köpare och säljare av fastigheter via mäklare. 
 
FMN (Fastighetsmäklarnämnden) 
 
MSF (Mäklarsamfundet) 
 
FMF (Fastighetsmäklarförbundet) 
 
FML (Fastighetsmäklarlagen) 
 
MFL (Marknadsföringslagen) 
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1.6 Metod 
I denna del redogör vi för vår metod. Metoden fungerar som ett tillvägagångssätt för att 
komma fram till ny kunskap och vidare avser vi att beskriva hur vi gått tillväga för att 
besvara vårt syfte. Vi kommer att ta upp några grundläggande begrepp inom 
metodområdet. Vidare klargör vi vårt urval, källkritik och uppsatsens disposition.  

1.6.1 Metodval 

Inom forskningsmetodiken kan två metodansatser användas, kvalitativ och kvantitativ 
metod. De är båda olika metoder för att samla in empiri, men lämpar sig för olika 
situationer. Vid val mellan dessa olika metoder bör problemställningen styra detta val. 
Självklart kan kvalitativ och kvantitativ metod kombineras i samma undersökning om det 
är lämpligt. Resultatet som nås är dock svar på antingen en kvalitativ eller kvantitativ 
frågeställning. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon speciell faktor som 
utgör skillnaden mellan de båda metoderna. Det avgörande består i en samverkan mellan 
flera olika skillnader som tillsammans ger en kvalitativ eller kvantitativ metod. 

1.6.1.1 Kvantitativ metod 

Alla metoder som innebär beräkningar och ger resultat i form av siffror som tolkas i 
kvantitativa termer definieras som kvantitativa. Det innebär att en undersökning där 
datainsamlingsmetoden består av till exempel kvalitativa intervjuer men där resultatet 
räknas i form av omfattningen av något (till exempel att fler kvinnor än män säger att de 
känner sig osäkra på sin kompetens i arbetslivet) definieras som kvantitativ. En av flera 
gjorda definitioner på kvantitativ metod för undersökningar är den av Jan Hartman: 
”Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska 
relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper.”1  
 
Den kvalitativa metoden samlar in data i form av ord. Kvantitativ metod är bättre lämpad 
än den kvalitativa då frekvenser eller omfattning av något ska studeras, till exempel hur 
ofta ett fenomen förekommer. Trots att denna metod ofta är inriktad på den enskilda 
individens åsikter är den inte lämplig i de fall då undersökaren enbart är intresserad av 
den enskilda individen. ”När man använder sig av den kvantitativa metodiken använder 
man sig av en envägskommunikation, varvid undersökningen sker helt på forskarens 
villkor.”2 Det är först och främst summan av vad de enskilda individerna tycker som en 
undersökning med denna metod säger något om, till exempel vad en majoritet eller 
minoritet tycker om något specifikt. Data samlas in genom till exempel enkäter eller 
intervjuer. Metoden ger svar på frågor som hur mycket, hur många eller för att testa ett 
antagande.3 

1.6.1.2 Kvalitativ metod 

För att samla in den typ av data som handlar om förståelse för ett problem är det lämpligt 
att använda sig av en kvalitativ metod. Metoden passar bra just för att undersöka 
beteenden och den ger svar på frågor som vad, vem, var, när, hur eller varför.4 

                                                 
1 Hartman, Jan, s 207, 2004 
2 Andersen, Heine, s 70, 1998 
3 Andersen, Heine, 1998 
4 Hartman, Jan, 2004 
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Det finns flera olika definitioner gjorda på vad en kvalitativ undersökning ska sägas vara. 
En är att alla analysmetoder som är textmässiga och som leder till ett resultat i form av 
text av något slag är kvalitativa. En annan definition är den enligt Jan Hartman: 
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.”5 
 
”Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 
kombination av kvaliteter eller egenskaper och att man därför inte kan mäta och väga det. 
Vidare förefaller många företrädare för den kvalitativa metodiken att lägga vikt vid att 
forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt och ser forskningsprocessen som en 
kommunikationsrelation, dvs. att forskaren deltar i en tvåvägskommunikation.”6 
 
En fördel med den kvalitativa metoden är att den inte sätter så många begränsningar på 
de svar som uppgiftslämnaren kan ge. Metoden lägger även vikt vid detaljer och det 
unika hos varje uppgiftslämnare. Den kvalitativa metoden ger också en djupare närhet 
mellan den som undersöker och den som undersöks. Vidare är kvalitativa metoder mest 
lämpliga när nya teorier ska utvecklas eftersom de är öppna för nya impulser. 
 
Vi har valt den kvalitativa metoden för att den lämpar sig bättre vid fallstudier. 

1.6.2 Fallstudie 

I en fallstudie samlas så mycket information som möjligt in om det som ska studeras och 
det görs en noggrann och ingående beskrivning av en situation. En tydlig avgränsning 
görs till det som undersöks och det är viktigt med stor flexibilitet hos undersökaren när 
information om studieobjektet ska samlas in. Flexibilitet och handlingsfrihet för 
respondenten är också mycket viktigt i vår undersökning, de måste känna att de är fria att 
uttrycka sig på det sätt som passar dem själva bäst. Vi får en närhet till 
informationskällan i och med den kvalitativa undersökningen och detta är en 
förutsättning för att uppnå syftet med vår undersökning. Undersökningen i vår uppsats 
utgörs av en fallstudie av kundernas förtroende och bild av mäklarna i Karlstad.7  

1.6.3 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är förstahandsinformation som samlas in till den specifika och aktuella 
undersökningen. Fördelen är att sådan information ofta är specifik, relevant och 
dagsaktuell. En nackdel är att det kan vara både tid- och kostnadskrävande att arbeta på 
det här sättet. Sekundärdata är sådan information som redan finns insamlad från ett 
tidigare tillfälle. Informationen blir då mer generell och belyser inte det specifika fallet på 
samma sätt.8  

                                                 
5 Hartman, Jan, s 273, 2004 
6 Andersen, Heine, s 71, 1998 
7 Johanessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne, 2003 
8 Hartman, Jan, 2004 
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1.7 Genomförande 
Vi har studerat relevant litteratur för att kunna utforma en referensram. I detta material 
har vi sedan sållat fram det som är intressant för att belysa vårt problem. Till vår 
förundersökning i empirin har vi ställt frågor till ett antal mäklare verksamma i Karlstad. 
Dessa frågor har vi utfört via mail och telefon och en sammanställning av svaren 
presenteras i empirin under punkt 3.1. Via Hemnet tog vi fram mailadresser till mäklarna 
i Karlstad. Vi har i vår huvudundersökning tagit hjälp av köpare och säljare som 
genomfört någon privat fastighetsaffär under 2005/2006. Vår tanke var att i första hand 
sköta frågorna via Internet, men vi höll också möjligheten öppen för att genomföra 
frågorna via telefon eller besök om så önskades. Detta för att vi skulle få så många 
deltagare som möjligt i undersökningen. Efter en vecka mailade vi en påminnelse med 
bifogade frågor till dem som inte hade skickat oss sitt svar inom utsatt tid. Den insamlade 
informationen utgör våra primärdata.  
 
Våra sekundärdata är information som vi själva har letat upp bland det som skrivits på 
området. Vi har även skaffat information i form av sekundärdata via 
branschorganisationernas och FMN hemsidor på Internet. För att bilda oss en uppfattning 
om hur förtroendet ser ut för mäklarkåren idag har vi läst artiklar i bland annat Dagens 
Nyheter, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. 
 
Både för- och huvudundersökningarna utgörs av bland annat kvalitativa intervjuer. I en 
kvalitativ intervju används inte standardiserade frågeformulär. Detta för att det inte ska 
finnas någon styrning från intervjuarens sida. Vi ville hålla vår undersökning öppen för 
att respondenten skulle kunna framföra sina egna åsikter och synpunkter. Därför använde 
vi oss av en mall med öppna frågor som respondenten själv fick välja hur han ville 
besvara, antingen via mail, per telefon eller vid ett möte. 

1.7.1 Urval och bortfall 

Urvalet i denna undersökning har tagits fram med hjälp av publicerade fastighetsaffärer i 
Nya Wermlands Tidningens ekonomidel. Vi använde oss av Eniro för att få fram 
telefonnummer till köpare och säljare. Sedan ringde vi dem och gjorde en förfrågan om 
de kunde tänka sig att besvara ett antal frågor rörande just deras fastighetsaffär. Frågorna 
handlade om hur de upplevt mäklaren och hennes tjänster. De som var villiga att 
medverka i vår intervju fick frågorna ställda till sig via mail tillsammans med ett brev 
med en närmare presentation av oss själva och vårt arbete (se bilaga nr4 och 5). 
Respondenterna returnerade sina svar via mail. 
 
Antalet tillfrågade säljare i undersökningen var tio och av dessa svarade sex stycken. 
Antalet tillfrågade köpare var också tio och av dessa svarade åtta stycken. 

1.7.2 Källkritik 

Att bedöma arbetets trovärdighet och giltighet innebär att vi bör vara kritiska till 
kvaliteten på de data som samlats in. Undersökningen bör bland annat vara genomförd på 
ett trovärdigt sätt och baseras på ett relevant urval.9 

                                                 
9 Jacobsen, D.I, 2002 
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För att få fram relevant information om mäklare, köpare, säljare, FMN och 
branschorganisationer har vi ställt direkta frågor till berörda parter. Eftersom de 
tillfrågade köparna och säljarna redan har genomfört sina affärer kan vi inte bortse från 
risken att detta faktum påverkat dem i sina svar. Kanske hade de svarat annorlunda om de 
fått frågorna ställda till sig tidigare eller senare i förhållande till avslutad affär? Kanske 
kan prestige påverka svaren, det kan vara svårt att erkänna om man anser sig gjort en 
dålig affär. Vi har använt oss av flera oberoende källor. Detta anser vi ökar kvaliteten på 
de fakta vi använt eftersom den information vi fått har varit direkt riktad till att uppnå 
syftet med uppsatsen. Eftersom vi i vår fallstudie enbart har riktat oss mot 
Karlstadmarknaden kan resultatet inte sägas vara giltigt för någon annan marknad än just 
denna. 
 
Till vår referensram har vi använt oss av olika läroböcker och annan vetenskaplig 
litteratur samt hemsidor inom de områden som ingår i vår studie. Vi har även sällt frågor 
till FMN, MSF och FMF. Vi anser därför att det material vi grundat våra slutsatser på är 
trovärdigt. 
 
En kvalitativ undersökning har en större närhet till informationskällan och detta kan leda 
till att undersökaren redan på förhand har vissa förväntningar på resultatet. Med andra ord 
finns det en viss risk att denne omedvetet väljer bort de bitar av materialet som inte 
passar in utifrån sitt eget tycke och vice versa.  

1.8 Disposition 
Kapitel två är vår referensram där vi redogör vad tjänst innebär, vad som får en kund 
nöjd, vad en fastighetsmäklare är och vad hon gör samt vilka lagar och riktlinjer hon har 
att ta hänsyn till. Vi tar även upp de två största intresseorganisationerna som finns i 
branschen och den tillsynsmyndighet som granskar alla mäklare. 
 
Kapitel tre redovisar uppsatsens empiriska del. Den består av en förundersökning och en 
huvudundersökning. Förundersökningen är sammanställda svar från mäklare i Karlstad. I 
huvudundersökningen finns frågor och svar från köpare och säljare som gjort någon 
fastighetsaffär under det senaste året. 
 
 I Kapitel fyra analyserar vi de svar vi fått från köpare och säljare. 
 
Kapitel fem innehåller vår slutsats och egna kommentarer. 
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2. REFERENSRAM 

I detta kapitel redogör vi för vad tjänst och tjänstekvalitet innebär, kundtillfredsställelse, 
attityder, vad en fastighetsmäklare är och vad hon gör samt vilka lagar och riktlinjer hon 
har att ta hänsyn till. Vi tar även upp MSF och FMF som är de två största 
intresseorganisationerna som finns i branschen och FMN som är den tillsynsmyndighet 
som granskar alla mäklare.  

2.1 Tjänst 
Alla företag är beroende av sin kundkrets för att kunna överleva. Företaget måste kunna 
vinna kundens förtroende och bibehålla detta. För tjänsteföretag är detta extra viktigt på 
grund av tjänstens egenskaper. Tjänsters egenskaper kan sammanfattas i följande 
punkter:  
 

• Intangibel: Tjänster är svåra att bedöma på förhand eftersom det inte finns någon 
påtaglig produkt 

• Heterogen: Den ser aldrig likadan ut vid två tillfällen eftersom förutsättningarna 
ser olika ut från gång till gång 

• Konsumtion och produktion av tjänsten sker samtidigt 
• Tjänsten finns bara medan den utförs, de går ej att lagra och är därmed svåra att 

skaffa kunskap om i förväg10 
 
Tjänsten levereras också genom ett ”komplext leveranssystem”, vilket av Lewis och 
Entwistle har lyfts fram som ett femte karakteristika.11 
 
Det har gjorts många försök att definiera tjänster. En definition är den av Grönroos: ”En 
tjänst är en aktivitet eller en serie av aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som 
normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktion mellan kunden och 
tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar (varor och/eller system som 
tillhör tjänsteleverantören). De tillhandahålls genom lösningar på kundens problem”.12 
 
En fastighetsmäklare säljer en tjänst, det vill säga tjänsten att förmedla fastigheter. Flera 
studier visar att tjänster både från teoretisk och empirisk utgångspunkt är förknippade 
med större osäkerhet för kunden jämfört med varor.13  

2.1.1 Tjänstekvalitet 

Tjänstekvalitet är att tillgodose kundens behov, infria förväntningar och att uppfylla 
uppställda krav. Bra tjänstekvalitet är självklart då dessa uppfylls. För att förbättra 
tjänstekvaliteten krävs ett kontinuerligt kvalitetsarbete från alla parter. Kundens kvalitet 
är uppfyllelse av förväntningar, det vill säga vad han förväntar sig att få och vad han 
egentligen får. ”Kvalitet handlar om att ta reda på vad det är som skapar värde för kunden 
                                                 
10 Arnerup-Cooper, Birgitta & Edvardsson, Bo, 1998 
11 Edvardsson, Bo, 1996 
12 Axelsson, Björn, 1998 
13 Arnerup-Cooper, Birgitta & Edvardsson, Bo, 1998 
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och prestera detta. Detta kräver att man kan sätta sig in i, och på djupet förstå kunden och 
den aktuella problemsituationen”.14  
 
I boken Tjänstemarknadsföring i teori och praktik15 tas följande faktorer upp som är 
viktiga för att skapa god upplevd tjänstekvalitet:  
 

• Professionalism och skicklighet 
Kunderna upplever att tjänsteleverantörens anställda, de fysiska resurserna 
och det operativa systemet är inrättade för att lösa kundens problem på ett 
professionellt sätt. 
 

• Attityder och beteende 
Kunderna känner att kontaktpersonalen bryr sig om dem och är intresserad 
av att lösa deras problem på bästa sätt.  

 
• Tillgänglighet och flexibilitet 

Kunderna känner att tjänsteleverantörens lokalisering, öppethållande et 
cetera är anpassat så att det är lätt att få tillgång till tjänsten, och att en 
anpassning till kundens krav och behov sker på ett flexibelt sätt. 
 

• Pålitlighet och tillförlitlighet 
Kunderna vet att de kan lita på tjänsteleverantören och att personalen 
håller löften och överenskommelser samt att de arbetar med kundens bästa 
för ögonen. 
 

• Återhämtning/återställningsförmåga (recovery) 
Kunderna upplever att tjänsteleverantören omedelbart vidtar åtgärder för 
att hålla situationen under kontroll och hitta nya lösningar som är 
acceptabla för kunden när någonting ”går snett” eller när något oförutsett 
och oväntat händer. 
 

• Rykte och trovärdighet 
Kunderna känner att leverantörens tjänster är pålitliga och utförs på ett sätt 
som ger värde för pengarna och som gör att företaget lever upp till sin 
image. 

2.2 Kundtillfredsställelse 
”Ett sätt att definiera kundupplevd kvalitet är förhållandet mellan förväntad och upplevd 
tjänst i kundens perspektiv.”16 Enkelt uttryckt är det ”skillnaden mellan det värde som 
kunden får och det som han förväntar sig att få”. Det är viktigt att inte skapa större 
förväntningar på tjänsten än vad som kan infrias. Ett sätt att synliggöra för kunden vilket 

                                                 
14 Gottfridsson, Patrik, 2004 
15 Arnerup-Cooper, Birgitta & Edvardsson, Bo, 1998  
16 Birgitta Arnerup-Cooper, Bo Edvardsson , 1998 
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arbete som ligger bakom tjänsten är att noggrant presentera för kunden vad tjänsten 
innebär och vilka steg som ingår i tjänsteproduktionen.  

2.2.1 Total upplevd kvalitet 

Den totala upplevda kvaliteten finns beskrivet i en modell av Kotler: 

 
Figur nr 1. Total upplevd kvalitet 

 
Modellen beskriver de olika stegen i processen som skapar den totala upplevda 
kvaliteten. Den förväntade kvaliteten är skapad redan innan kunden tar kontakt med 
företaget. Kunden har då redan skapat sig en bild av tjänsten och företaget. Den upplevda 
kvaliteten skapas under tiden tjänsten konsumeras och produceras. Den delas upp i 
teknisk kvalitet och funktionell kvalitet.  

2.2.2 Teknisk och funktionell kvalitet 

”Den tekniska kvaliteten är resultatrelaterad och beroende av vad kunden får. Den 
funktionella kvaliteten är processrelaterad och beroende av hur kunden får tjänsten”.17 
Den tekniska kvaliteten, det vill säga slutresultatet som kunden får, påverkas av till 
exempel personalens sakkunskap och av tekniska lösningar. Den funktionella kvaliteten, 
hur kunden får tjänsten, påverkas till exempel av personalens attityd, beteende och av 
miljön. Den funktionella kvaliteten väger tyngre än den tekniska kvaliteten.18 
 
Det som kan påverka förväntningarna är bland annat hur mäklaren och företaget 
marknadsför sig samt vilket rykte och image de har.  

2.2.3 Word of mouth (WoM) 

Människor tänker i vissa mönster och dessa mönster skapas av tidigare erfarenheter. 
Dessa mentala representationer, scheman, är teoriuthålliga (det vill säga beständiga över 

                                                 
17 Arnerup-Cooper, Birgitta & Edvardsson, Bo, 1998 
18 Grönroos, Christian, s 34, 1996   
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tid). Har vi en gång slutit oss till att något är på ett visst vis är det svårt att förändra den 
bilden. Det här beror på det vi kallar selektiv varseblivning, det vill säga att vi filtrerar ut 
den information som passar in i vårt mentala schema och resten passerar obemärkt. Våra 
scheman aktiveras av sådant vi känner igen. Endast cirka 10 % av tankeaktiviteten sker 
medvetet, de resterande 90 % sker utan att vi aktivt är medvetna om det.19       
 
Första intrycket blir som vi ser ovan av avgörande betydelse, utan att för den sakens skull 
göra efterkommande händelser mindre viktiga. Det kan ta lång tid att bygga en bra 
relation men bara några sekunder att rasera den. Av avgörande betydelse för hur djupa 
avtryck en upplevelse ger är känslorna som är förenade med upplevelsen. De mentala 
representationerna blir starkare om händelsen är förenad med känslor.20 Om en köpare till 
exempel blivit besviken på en mäklares tjänst så är det svårare att förändra den bilden än 
om det bara var en negativ händelse som ändå kändes ”överkomlig” för den drabbade.    
 
Olika medier förser individer med en mängd information att sovra i. Den kanske allra 
starkaste informationskällan är dock mun till mun-metoden, Word of Mouth (WoM). 
Forskning visar att 80 % av de köpbeslut som tas fattas utifrån Word of Mouth.21 Idag ses 
WoM som viktigare än reklam och detta gäller speciellt i de fall då produktkunskapen är 
låg, vilket den är i ett tjänsteföretag. 
 
Negativ WoM har en tendens att bli självuppfyllande. Personer utgår raskt från att när 
någon talar illa om något så är det sant. I en studie där missnöjda studerades visade det 
sig att den genomsnittlige kunden meddelade minst 9 personer, medan 13 % meddelade 
upp till 30 personer.22 Kunder talar oftast inte med berörda på företaget om sitt missnöje 
utan vänder sig istället till familj och vänner.  

2.2.3.1 Svampmodellen  
 

                                    
 

Figur nr 2. Svampmodellen enligt Roland Harnesk, forskare på avdelningen 
för kvalitets- och miljöledning på Luleås tekniska universitet. 

 

                                                 
19 Peter, Paul & Olson, Jerry, 2001 
20 Ibid. 
21 Kristensson, Per, 2005 
22 Ibid. 
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Ryktet har en stor påverkan på tjänster. Kunder har en tendens att alltid fråga andra om 
råd när de ska göra betydande inköp. De frågar vänner, släkt och andra med erfarenhet på 
området eller professionella om råd till vilken doktor, rörmokare, mäklare eller annan 
som de rekommenderar. Om informationen bedöms trovärdig så följs oftast rådet. Sådana 
här källor är övertygande eftersom den är skapad av konsumenter utifrån konsumenters 
erfarenheter för att komma konsumenter tillgodo.23 Ordet sprider sig snabbt och positiv 
WoM kan vara en hävstång att dra stor nytta av. Negativ WoM å andra sidan kan ge en 
rejäl skjuts utför om den inte motas effektivt. Snabb respons på negativa händelser är av 
största vikt eftersom negativa känslor för en produkt sprider sig snabbt och kan ligga och 
gro i åratal. 
 
Tjänster är på grund av de egenskaper de har (intangibilitet, heterogenitet, produktion och 
konsumtion sker samtidigt samt att de ej kan lagras) mycket beroende av att kunden kan 
få positiv information om dem av andra. Tjänster kan inte provas innan köp och köpare är 
därmed hänvisad till att lita på andras åsikter, positiva som negativa.24  
 
Behovet av förtroende och säkerhet har ökat i ett alltmer konkurrensinriktat samhälle och 
detta leder till att de personliga relationerna mellan företagen och kunderna blir alltmer 
betydelsefulla. För den sakens skull är det av extra stor betydelse att försöka bygga upp 
och vårda personliga och långsiktiga relationer till kunderna. Denna typ av försäljning 
ställer höga krav på tjänsteutövarens, i vårt fall mäklarens, förmåga eftersom en stor del 
av hennes uppgift är att skapa positiva relationer till sina kunder.  En förhoppning är att 
den som köper en tjänst och även har förtroende för mäklaren också indirekt kommer att 
känna förtroende för den erhållna tjänsten samt tjänsteföretaget.25 För att kunna skapa 
förtroende är det viktigt att mäklaren i samspel med kunden kan förstå hur kunden tänker. 

2.3 Attityder 
Att veta hur en människa väljer eller uppför sig i en specifik situation är beroende av en 
mängd olika faktorer. Överskådligt kan man sammanfatta detta genom att säga att 
beteende avgörs i en interaktion mellan affekt (känslor), kognition (tankar), beteende och 
miljö. Vart och ett av dessa element kan vara antingen orsak eller verkan av en förändring 
i de andra faktorerna. Konsumenter integrerar kunskap, åsikter och övertygelser. Detta 
ger en kognitiv och affektiv respons, vilket skapar personens attityd till objektet. 
Begreppet attityd har uttryckts i många olika definitioner. En är: ”En varaktig generell 
värdering av människor, föremål eller företeelser” av Baron 1989.26  
 
En person har en mängd övertygelser om produkter, människor och andra objekt i sin 
omgivning. Dessa övertygelser bygger bland annat på erfarenhet och kunskap. De 
associationer människan har till sin omgivning vävs samman till ett nätverk av en mängd 
övertygelser i minnet. Några av dessa övertygelser aktiveras i en direkt tanke när ett 
objekt utvärderas. De aktiverade övertygelserna kallas framträdande övertygelser. 
Eftersom det kognitiva systemet bara kan hålla relativt få fakta i minnet samtidigt, är de 

                                                 
23 Kotler, Philip, 2000 
24 Upplevd kvalitet, C-uppsats Karlstads universitet, 2005  
25 Ibid. 
26 Kristianssen, Pernille, 2005 
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framträdande övertygelserna de som konsumenten använder för att fatta ett beslut. De 
framträdande övertygelserna är oftast de egenskaper som är viktigast för konsumenten.27 
 
Attityder kan fungera som filter genom att personer tenderar att välja ut information som 
stämmer med hans eller hennes attityd, och ignorera information som har ett motsatt 
innehåll. All information filtreras genom attityderna och sedan tolkas den. Vid 
bearbetning och användande av information är attityderna hos de inblandade mycket 
viktiga.28  
 
En attityd är alltid riktad mot något. Attityder skapas när kunden integrerar kunskap, 
åsikter och övertygelser om ett objekt för att kunna avgöra vilken mening varan eller 
tjänsten ska få för kunden själv. När en attityd formats och lagrats i minnet så behöver 
kunden inte inlåta sig i en ny värderingsprocess varje gång begreppet kommer upp. 
Istället aktiveras attityden från minnet och används som grund vid tolkning av ny 
information. Attityden kan sedan integreras med annan kunskap i beslutsfattande.29  
 
Människor formar attityder om praktiskt taget allt i sin omgivning vare sig det är 
vardagliga, oviktiga saker eller allvarliga, betydelsefulla saker. Attityder kan därför å ena 
sidan vara en åsikt om något som personen inte har någon praktisk erfarenhet av, 
exempelvis om någon som han aldrig har träffat. Å andra sidan kan attityder också vara 
värderingar om hur personen själv vill vara eller hur han vill att omgivningen ska bete 
sig.30 

2.3.1 Multiattribut-modell 

Martin Fishbeins Multiattribut-modell är den modell som varit mest inflytelserik inom 
marknadsföringsområdet för att försöka förutsäga kundens attityd. 

 

 
 
Figur nr 3. Martin Fishbeins Multiattribut-modell31 

                                                 
27 Blythe, Jim, 1997 
28 Peter, Paul & Olson, Jerry, 2001 
29 Ibid. 
30 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik, 2003 
31 Peter, Paul & Olson, Jerry, 2001 
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Huvudtesens i modellen är att ”utvecklingen av framträdande övertygelser skapar 
allmänna attityder”. Med detta menas att personer tenderar att gilla föremål som 
associeras med goda karaktärer och ogillar föremål som associeras med dåliga 
egenskaper. I modellen är allmänna attityder till föremål en funktion av två faktorer: 
styrkan i den framträdande övertygelsen till föremålet och värderingen av övertygelsen. 
 
 
       

  n  

           A0 = ∑   biei 
 i = 1  

 
Där: 
A0 = Attityden till objektet 
bi  = Övertygelsens styrka som objektet har attribut i 
ei  = Utvärdering av attribut i 
n  = Antalet framträdande övertygelser om objektet                                                                                                                                                 

  
 

Figur nr 4.  

 
Modellen kan bland annat användas för att: 
 

• förstå kunden – identifiera de attribut som är viktigast för kunden 
• diagnosticera marknadsföringsstrategier – lära hur strategier fungerar och 

justera dem för att förbättra deras funktion 
• bearbeta influenser ifrån omgivningen – undersöka hur 

situationen/omgivningen påverkar de framträdande övertygelserna. 32 
 
Modellen försöker förutsäga kundens attityd. Fishbein menar att antalet framträdande 
övertygelser om ett föremål sällan överstiger sju, men kan ibland vara ända upp till nio. 
Ju mindre intresserad personen är av objektet desto färre övertygelser har han och då 
produkten eller märket är viktigare har det fler framträdande övertygelser.  
 
Det har inom psykologin gjorts olika försök att förutsäga beteenden utifrån attityder. En 
välkänd modell för detta är den som Ajzen och Fishbein tagit fram, ”Theory of reasoned 
action”. I denna modell anses intentionen vara den faktor som är mest avgörande när det 
gäller att förutsäga ett beteende. Intentionen i sin tur förutsägs av attityden till att utföra 
beteendet tillsammans med dennes uppfattning om hur människor i den närmaste 
omgivningen tycker att han ska agera. Ju starkare positiv attityd personen har, och ju mer 
positiv han uppfattar sin omgivning, desto starkare blir intentionen att agera på ett visst 
sätt.33 

                                                 
32 Peter, Paul & Olson, Jerry, 2001 
33 Ekström, Karin M & Forsberg, Håkan, 1999 
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2.4 Fastighetsmäklare 
En mäklare är en opartisk mellanman som förmedlar fastigheter. Att vara opartisk 
innebär att både säljarens och köparens intresse ska tillvaratas av mäklaren. I 
Fastighetsmäklarlagen finns följande definition av fastighetsmäklare: 
 

1 § FML Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt 
förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, 
bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. 

 
För att en person ska få registrera sig som mäklare kräver FMN bland annat att den 
sökande inte är försatt i konkurs, är myndig, har minst 80 högskolepoäng från universitet 
eller högskola inom de ämnen som FMN kräver (fastighetsförmedling, byggteknik, 
ekonomi och juridik). Dessutom krävs 10 veckors praktik hos en registrerad mäklare.34 

2.4.1 Sammanställning över fastighetsmäklare i Sverige år 1995 – 2005 

 
Figur nr 5. Sammanställning över fastighetsmäklare i Sverige år 1995 - 200535  

 
I tabellen finns att utläsa antalet registrerade mäklare, antalet tillsynsärenden som FMN 
fått in, hur många mäklare som blivit varnade och hur många mäklare som fått sin 
registrering återkallad. De siffror som finns redovisade i sammanställningen ovan för 
1996 gäller även för 1995. 
 
I Karlstads kommun finns i skrivande stund 36 registrerade fastighetsmäklare. Antalet 
tillsynsärenden som initierats sedan 1995 är 16 stycken, vilket är fördelade på 12 olika 
mäklare (en med fyra ärenden, en med två och övriga med en var). Av dessa 12 personer 
är fyra inte längre registrerade. Detta har inte skett på grund av tillsynsärende utan på 
egen begäran, eller på grund av formella skäl. I kommunen har en mäklare varnats.36  

2.4.2 Mäklarens ersättning  

Mäklarens rätt till ersättning för sina tjänster och vilka regler som gäller för denna rätt 
finns utförligt beskrivna i lag och framarbetade branschregler. I Fastighetsmäklarlagen 
skrivs angående mäklarens rätt till ersättning: 

 

                                                 
34 Lärobok i fastighetsförmedling, 2000 
35 Faxér, Johan, FMN 2006-04-19 
36 Faxér, Johan, FMN 2006-05-11 

År Reg.mäklare Tillsynsärenden Varnade Återkallade

1995 5 400
1996 4 750 233 15 10
2000 4 574 253 46 7
2001 4 516 274 42 7
2002 4 635 345 56 6
2003 4 724 334 37 8
2004 5 122 372 43 3
2005 5 519 424 47 0
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21 § FML Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning beräknas 
efter viss procent på köpeskillingen (provision). 
Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom 
mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren. 
Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmedling avtal om 
överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om 
avtalet hade förmedlats av honom. 

 
Det finns inga fastställda taxor eller liknande när det gäller mäklarens ersättning. Det är 
en förhandlingssak mellan mäklaren och säljaren som i samband med uppdragsavtalet ska 
komma överens om vilken ersättning som gäller, procentuellt på köpeskillingen eller ett 
fast arvode. Ett skriftligt uppdragsavtal mellan fastighetsmäklare och säljare ska alltid 
upprättas. Mäklaren ska innan avtalet upprättas bland annat informera säljaren om när 
och hur ersättning ska betalas ut samt vilken ungefärlig summa ersättningen kommer att 
uppgå till. 

2.4.3 Budgivning 

Budgivning kan ske på många olika sätt och uppstår då det finns flera intresserade 
spekulanter på en fastighet. Det finns ingen lag som styr hur en budgivning ska gå till 
men MSF har antagit regler som bland annat anger att budgivningsprocessen ska 
dokumenteras. Det är alltid säljaren som bestämmer över budgivningen och spekulanter 
har ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Ända tills köpekontraktet 
skrivits under måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla inkomna bud till säljaren. 
Spekulanterna kan få en viss tid på sig för att lämna sitt bud som mäklaren sedan 
meddelar säljaren. De som då är med och lämnar bud får inte veta vad de andra 
budgivarna lägger för bud. Denna budgivning kallas sluten budgivning. Vid en så kallad 
öppen budgivning lämnas även här budet till mäklaren som i sin tur sedan löpande 
meddelar både säljaren och budgivarna/spekulanterna om det högsta budet. 
Spekulanterna har då möjlighet att lägga nya bud. 
 
Mäklaren ska informera alla spekulanter om vilka förutsättningar som gäller vid en 
eventuell budgivning. Har säljaren ställt upp vissa villkor för försäljningen måste han 
även upplysa spekulanterna om det, som till exempel övertagande av lån eller att säljaren 
först ska finna en ny bostad. 
 
Säljaren kan när som helst ändra budgivningsformen eller avbryta den helt när han tycker 
det är passande. När budgivningen är slutförd är det alltid säljaren som bestämmer till 
vem han/hon vill sälja till. Det behöver inte, som nämnts ovan, vara till den som lämnat 
det högsta budet. Fastighetsaffären är inte bindande förrän köpekontraktet är påskrivet.37 

2.5 Lagar och riktlinjer 
En mäklare har många lagar och riktlinjer att rätta sig efter. Några av de viktigaste är 
Fastighetsmäklarlagen, Marknadsföringslagen och Konsumentverkets riktlinjer. Det finns 
även en tillsynsmyndighet (FMN) som granskar alla mäklare. 

                                                 
37 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 2006-04-05 



 - 21 - 

2.5.1 Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 

Den främsta lagen en mäklare har att följa är Fastighetsmäklarlagen som reglerar 
mäklarens arbete, vilka skyldigheter som hon har. Lagen är uppdelad på fyra större 
ämnesområden; allmänna bestämmelser, registrering av mäklare, mäklarens uppdrag och 
ersättning för mäklarens uppdrag. I lagen finns beskrivet att mäklare skall i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. Ett exempel på god fastighetsmäklarsed kan vara att mäklaren ska 
tillvarata både säljaren och köparens intressen. Ett annat kan vara att mäklaren ska, där 
god fastighetsmäklarsed föreskriver, ge dem de råd och upplysningar de kan behöva i 
samband med en försäljning eller ett köp.38  

2.5.2 Marknadsföringslagen (1995:450)  

MFL gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra 
nyttigheter. All marknadsföring, oavsett om den vänder sig till privatpersoner eller 
näringsidkare, ska följa god marknadsföringssed, vilket betyder att reklamen måste följa 
vissa regler för att skydda konsumenten. Det som reklamen lovar vid köp av en vara ska 
vara sant. För en mäklare kan detta till exempel vara att utgångspriset som nämns i en 
annons ska vara det pris som säljaren kan acceptera som försäljningspris. Är priset satt 
lägre är det ett så kallat lockpris, vilket är en felaktig information och därmed 
vilseledande reklam.39  

2.5.3 Konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 1996:4) 

Riktlinjerna är utarbetade för mäklare och rör tillhandahållande, utförande och 
marknadsföring av mäklartjänster i konsumentförhållande. Dessa är utarbetade efter 
överläggningar som Konsumentverket haft med branschorganisationerna. Riktlinjerna 
ansluter sig till marknadsföringslagen (1995:450) och 1995:års FML och är väsentliga i 
konsumentsynpunkt.40 

2.5.4 Tillfällig granskningspolicy 

FMN kan bestämma vad som ska granskas särskilt under en bestämd tidsperiod, en så 
kallad tillfällig granskningspolicy. Med anledning av TV3s program Insider som sändes 
den 23 mars 2006 har en sådan tillkännagivits. FMN upplever att de problem som media 
framställer främst förekommer när det gäller budgivning och kontraktsskrivning. De 
anser vidare att dessa problem främst synes uppstå i Stockholm, Göteborg och Malmö.41  

2.5.5 Branschorganisationernas åtgärder 

Branschorganisationerna arbetar kontinuerligt för att återupprätta förtroendet för 
mäklarkåren, bland annat har FMF gjort en anmälan mot SVTs program Plus som sändes 
den 3 april 2006. Anmälan gäller bristande opartiskhet samt att mäklarna inte erbjudits 
tillfälle att bemöta kritiken. MSF informerar och berättar både internt och externt om de 
regler som gäller på bostadsmarknaden. De arbetar aktivt bland annat med information 
om mäklarens roll samt köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter. MSF har 
även ett eget regelverk som medlemmarna har att följa, brott mot dessa regler kan leda till 

                                                 
38 Lärobok i fastighetsförmedling, 2000 
39 www.konsumentverket.se, 2006-05-05 
40 www.maklarsamfundet.se, 2006-04-23  
41 Gotting, Ola, FMN, 2006-04-25 
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uteslutning ur MSF. År 2005 inrättade de en ny tjänst, kundombudsman. 
Kundombudsmannen svarar på frågor som konsumenter har angående mäklartjänsten. Av 
de mäklare som vi har varit i kontakt med var alla medlemmar i MSF.  

2.5.6 Förändring och förtydligande av Fastighetsmäklarlagen 

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att modernisera 
Fastighetsmäklarlagen. Utredningen ska se över begreppet ”God fastighetsmäklarsed”. 
Det finns idag inget nedtecknat om vad detta innebär. Anna-Lena Järvstrand är 
ordförande i FMN sedan våren -05. Hon definierar i en artikel i Dagens Nyheter 
begreppet som; ”God mäklarsed är Fastighetsmäklarlagen, olika utslag i domstolar och 
nämnder samt branschorganisationernas etiska regler.”42 Det finns endast de prejudikat 
som bildats genom utslag i FMN. Både FMN och branschorganisationerna efterfrågar en 
förändring och förtydligande av lagen. ”Med hänsyn till att det snart gått åtta år sedan 
behovet av en lagöversyn uppmärksammades såväl av branschen som av riksdagens 
lagutskott, vill mäklarsamfundet att de mest angelägna frågorna bryts ut och att 
utredningen ges möjlighet att komma med delbetänkanden som successivt kan bli 
föremål för lagstiftning,” säger Lars Kilander, vd för Mäklarsamfundet Bransch.43 Även 
möjligheten för mäklare att erbjuda kringtjänster ska ses över, vilket idag är förbjudet 
enligt lag. Exempel på kringtjänster kan vara flyttstädning och homestageing. Mäklaren 
förmedlar då denna tjänst mot ersättning från det anlitade företaget.  

2.6 Fastighetsmäklarnämnden  
FMN är en statlig myndighet som sedan 1995 ansvarar för tillsyn över registrerade 
mäklare och behandlar ansökningar av registrering av mäklare. Det är ett krav att alla 
mäklare som vill bedriva fastighetsförmedling måste registrera sig hos FMN. De ska se 
till att mäklarna i sin verksamhet iakttar de skyldigheter FMLföreskriver. Den mäklare 
som bryter mot FML kan avregistreras, vilket innebär yrkesförbud. Om det anses 
tillräckligt, kan de istället meddela mäklaren en varning.  
 
Den som anser att en mäklare inte lever upp till sina skyldigheter enligt 
Fastighetsmäklarlagen kan göra en skriftlig anmälan till FMN. Anmälningarna har stor 
betydelse i FMNs arbete, eftersom de kan ge värdefull information om olika problem i 
branschen. Konsumenter kan ta del av uppgifter om anmälningar och varningar via 
FMN.44 

2.7 Branschorganisationer 
I Sverige finns det olika branschorganisationer som mäklare har möjlighet att ansluta sig 
till. De två intresseorganisationer som är rikstäckande samt störst är MSF och FMF.45 
Medlemskapet i dessa branschorganisationer är frivilligt men fördelarna är flera med att 
tillhöra någon av dessa. Exempelvis bistår organisationerna med information, rådgivning 
och experthjälp.46  

                                                 
42 Dagens Nyheter, artikel ”Nya ögon på mäklarna”, 2005-09-24 
43 Mäklarsamfundet del av expertgrupp, press 27/2 2006 
44 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 2006-04-05 
45 Zacharias, Claude, 2001 
46 www.maklarsamfundet.se, 2006-05-09 
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2.7.1 Mäklarsamfundet  

MSF arbetar för att utveckla och förbättra mäklartjänsten genom att bland annat ha 
fortgående utbildningar. De har också till uppgift att informera om förutsättningarna för 
mäklarens arbete och utveckla begreppet god fastighetsmäklarsed.  
Det är MSF som ger ut de etiska regler som styr mäklarnas arbete. De rubriker som tas 
upp är allmänna bestämmelser, mäklarens ställning gentemot allmänheten samt 
mäklarens ställning gentemot sin uppdragsgivare. MSF har även anlitats av myndigheter 
som remissinstans, samt agerat som en lobbyorganisation.47 
 
Inom MSF finns en rad olika organ som har till uppgift att utöva tillsyn över mäklare på 
olika plan. Dessa organ är Ansvarsnämnden, Auktorisationsnämnden, Disciplinnämnden. 
Om en mäklare inte följer de etiska regler som MSF föreskriver så kan hon bli utesluten 
ur MSF.48 FMN är det enda myndighet som kan besluta om avregistrering av mäklare. 

2.7.2 Fastighetsmäklarförbundet  

FMF är en opartisk organisation som enligt dem själva verkar för en kontinuerlig 
utveckling av mäklarens tjänster till gagn för medlemmarna och deras kunder. Till grund 
för FMFs arbete ligger organisationens stadgar samt de etiska reglerna där det talas om 
god fastighetsmäklarsed, själva yrkesutövningen, utbildning och fortbildning samt 
marknadsföring. FMF anordnar kurser, har nyhetsbevakning och medlemmarna har även 
tillgång till en informationsdatabas. Mäklare får möjlighet till specialistkompetens och 
rådgivning inom fastighetsjuridik, skatte- och fastighetsfrågor.49  
 
FMF har olika organ som kan hjälpa till vid tvister i samband med fastighetsköp, såsom 
fel i fastigheten, köparens och säljarens rättigheter, ersättning och utförande av uppdrag 
men däremot inte fall som förts till allmän domstol. Viktigt att poängtera är att deras 
beslut endast är en rekommendation och det finns ingen möjlighet att tvinga den 
förlorande parten att följa denna .50 

2.8 Hemnet  
Nästan alla mäklare lägger ut sina objekt på Hemnet. Detta är en sida på Internet där det 
finns ett stort utbud av villor, bostadsrätter och fritidshus som genom mäklare finns till 
försäljning i Sverige. Hemnet startades redan 1989 då mäklare i Sverige gick samman 
och bildade denna databas. Sidan visar cirka 800 000 bostäder per dygn och den 
uppdateras varje timma och har ungefär en miljon besökare varje månad. Det finns 
information om bland annat bostadsbeskrivningar, kartor, visningstider och aktuella 
mäklare. Hemnet ägs och drivs av FMF, FöreningsSparbankens Fastighetsbyrå, MSF och 
Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Dagens Nyheter och Göteborgsposten.51  
 
 

                                                 
47 www.maklarsamfundet.se, 2006-05-09 
48 Ibid. 
49 www.fmf.se, 2006-05-09 
50 www.fmf.se, 2006-05-09 
51 www.hemnet.se, 2006-05-18 
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3. EMPIRI  

I det här avsnittet presenteras genomförd förundersökning och huvudundersökning. 
Förundersökningen består av sammanställda svar av de frågor vi ställt till mäklare i 
Karlstad (se bilaga 3). Vår huvudundersökning består av frågor till köpare och säljare 
som genomfört någon fastighetsaffär under det senaste året (se bilaga nr 4 och 5). 

3.1 Förundersökning  
För att få en så bred bild som möjligt över vilken syn som allmänheten har av 
mäklarbranschen har vi med hjälp av Hemnet kontaktat mäklare i Karlstadsområdet. Vi 
har med hjälp av dem tagit reda på hur de upplever sina kunders attityder. Vi har även 
ställt frågor som rör tjänstekvalitet och hur mäklarna ser på tillsynsmyndigheten FMN. 
Nedan presenterar vi en sammanställning av de svar som vi fått av mäklarna. 
 
3.1.1 Mäklarens arbetsprocess i korthet  
Arbetsprocessen för mäklarna i Karlstad ser i stort sett likadan ut. Här följer en kortfattad 
beskrivning; 
 
Kontakt med säljare via telefon eller besök på kontoret  →  hembesök med värdering och 
förhoppningsvis intag som följd  →  fotografering  →  upprättande av objektsbeskrivning  
→ uppdragsavtal→ marknadsföring via Hemnet och annons i tidningar  →  visning med 
information till spekulanter  →  budgivning   →  när överenskommelse träffats mellan 
köpare och säljare upprättas ett köpekontrakt  →  innan kontraktet skrivs sker eventuell 
besiktning  →  avslutningsvis följer förberedelser inför tillträdet  → eventuell uppföljning   
→  året efter försäljningen hjälper mäklaren till med deklarationen av försäljningen. 

3.1.2 Kundernas upplevelse av mäklartjänsten 

Mäklarna upplever kundernas inställning av mäklartjänsten att köparna är positiva men 
att det kan förekomma ett visst missnöje hos spekulanter som varit med i en budgivning 
och inte gått vinnande ur den. Hos säljarna kan det förekomma kommentarer om att 
tjänsten är dyr samt ifrågasättande av tillförlitligheten, men de flesta brukar inse att 
mäklartjänsten faktiskt är värd sitt pris. Kunderna är idag mer pålästa och 
kostnadsmedvetna, samtidigt som det ställs högre utbildningskrav på mäklarna, vilket 
medför att ”hästhandlarstämpeln” delvis har tvättats bort och kunderna upplever 
mäklarna mer seriösa. Det som skrivs i media, framförallt angående budgivning och 
lockpriser, kan göra att förtroendet för mäklarkåren sjunker. Trots detta upplever 
mäklarna att de flesta kunder efter en avslutad affär har en positiv bild av branschen. 

3.1.3 Mäklartjänstens förändring och utveckling 

Själva mäklartjänsten har utvecklats genom åren. Idag läggs mer tid på exempelvis 
fotografering med VR-kameror, tilltalande planritningar och säljande 
objektsbeskrivningar. Budgivningen är en del av mäklartjänsten som har förändrats under 
de senaste åren. Idag finns det mer tekniska hjälpmedel som till exempel Bud-On-Line 
som FöreningsSparbanken tillhandahåller. Hela tiden förbättras själva kärntjänsten vilket 
är en naturlig följd av den konkurrens som idag råder på marknaden. De flesta 
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mäklarbyråer har avancerade hemsidor, vilket idag nästan är ett måste för att kunna vara 
konkurrenskraftig. Det blir även mer och mer vanligt med erbjudanden om flytt- och 
städhjälp, homestageing, säljansvarsförsäkringar mot dolda fel, besiktningar mm. 

3.1.4 Tjänstekvalitetens innebörd för mäklarna 

För att vinna kundernas förtroende och sedan upprätthålla detta i längden är det främst 
ledord som engagemang, tillgänglighet och ansvarsfullhet som återkommer för en 
mäklare. Deras arbetsprocess går ut på att skapa och behålla förtroende och för att citera 
en mäklares svar; ”Om jag alltid talar sanning och alltid informerar kunderna om allt jag 
vet så brukar ingenting gå fel, och dessutom behöver jag aldrig komma ihåg vad jag har 
sagt vilket man måste om man far med osanning”. För att kunna upprätthålla en hög 
tjänstekvalitet utvecklas mäklartjänsten ständigt och mäklarna går på olika utbildningar 
varje år. Kurserna anordnas centralt eller exempelvis av MSF. För mäklarna i vår 
undersökning innebär tjänstekvalitet att överträffa kundernas högt ställda förväntningar 
och att kunden ska känna sig trygg och speciell. Det är viktigt att han känner att han får 
det bästa och valuta för pengarna. Något annat som mäklarna tog upp var vikten av att 
följa upp affären när den har avslutats.  
 
Något som alla tillfrågade parter är överens om är vikten av att kunden erbjuds en tjänst 
med hög kvalitet. Kvalitet i mäklartjänsten ger en trygghet för alla parter och detta är en 
förutsättning för att mäklartjänsten ska vara attraktiv och efterfrågas av kunden. 

3.1.5 Mäklarnas syn på FMN 

Mäklarna ser positivt på FMN när det gäller frågor som förtroende samt att de utför 
tillsyn som leder till att få bort olämpliga mäklare från branschen. Detta är samtliga 
tillfrågade mäklare överens om. Samtidigt som mäklarna inser fördelarna med FMN finns 
det även mindre fördelaktiga omdömen om FMN. En mäklare vi varit i kontakt med var 
förundrad varje gång hon varit på en kurs anordnad av FMN att hon över huvudtaget 
vågade arbeta som mäklare. Allt som FMN kräver att mäklarna ska utföra efterfrågas inte 
av alla kunder. Exempel på detta är att en boendekostnadskalkyl alltid ska upprättas. 
Denna kalkyl har de som varit i kontakt med banken oftast redan fått i och med att de fått 
ett lånelöfte. I detta fall känns det onödigt att mäklaren ska ge ytterligare en sådan 
eftersom kunden då oftast inte vill ha någon. Just att mäklare gjort ett formellt fel, som 
till exempel att inte lämna ut en boendekostnadskalkyl, är den orsak som oftast ligger till 
grund för att mäklare varnas, enligt Eva Kristina Ohlsson som är kanslichef på FMN.52  
Att det i FMNs tillsynsarbete heller inte finns något utrymme för den mänskliga faktorn 
var en annan åsikt som mäklarna i vår undersökning.  

3.2 Huvudundersökning 
Undersökningen bygger på frågor och svar från köpare och säljare i Karlstad (se bilaga 4 
och 5). Vi har valt att behandla de frågor som är relevanta för att ge svar på vårt syfte. 
För att göra det överskådligt har vi redovisat och sammanställt svaren var grupp för sig. 
Av tio tillfrågade köpare har vi fått åtta svar. När det gäller säljare har vi fått sex svar av 
tio tillfrågade. 

                                                 
52 Dagens Industri, artikel  ”Åtta mäklare avstängda”, 2004-06-08 
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3.2.1 Sammanställda svar från köpare 

 
Hur fick du veta att bostaden du köpt var till salu (Hemnet, tidningsannons, 
mäklarens kundregister eller annat sätt)? 
De flesta köpare verkar finna sina objekt via Hemnet. 
 
Om det var du som tog första kontakten med mäklaren, var denne lättillgänglig? 
De flesta köpare har själva tagit den första kontakten med mäklaren och upplever att 
mäklaren var lätt att komma i kontakt med. 
 
Vilket var ditt första intryck av mäklaren? Kvarstod den bilden under och efter ert 
samarbete? 
Det allra första intrycket verkar inte alltid vara så bra, men när kontakten väl är tagen 
verkar uppfattningen ändras till det bättre.  
 
Var det någonting som du – nu i efterhand - önskat att mäklaren skulle ha gjort 
annorlunda? Om; vad? 
De flesta har varit nöjda över mäklarens agerande. Någon tyckte dock att mäklaren 
skulle ha gett mer information angående objektet, medan någon annan tyckte att 
budgivningen var lite ostrukturerad. 
 
Beskriv mäklarens attityd i mötet med dig som köpare: 
Positiva ord som återkommer är hjälpsam, ärlig, tillmötesgående, trevlig, lugn, bra 
bemötande. Det negativa som kom fram var övertrevlig, småsmörig, svarade undvikande 
på känsliga frågor.  
 
Betygsätt mäklarens attityd från 1 till 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra: 
Snittbetyget på mäklarens attityd är 4,1. 
 
Hade ni kontakt med mäklaren efter kontraktsskrivning på grund av eventuella fel? 
I så fall hur professionellt var mäklarens agerande? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 
är mycket oprofessionellt och 5 är mycket professionellt: 
Av de tillfrågade i undersökningen var det bara en enda som varit i kontakt med 
mäklaren efter avslutad affär. Den aktuella mäklaren tyckte då att det var något som 
köpare och säljare skulle göra upp sinsemellan.  
 
Hur nöjd är du med mäklarens agerande genom hela processen, från första kontakt 
till avslut? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd: 
Snittbetyg på mäklarens totala agerande blev 4,5. 
 
Sammanfatta mäklarens agerande med några rader. 
Positiva ord som återkommer är bra, seriös, ärlig, trevlig, lättillgänglig, lugn, tog sig tid, 
inte påflugen och hetsig, tillmötesgående och förtroendeingivande.  
Negativa ord som nämns är lismande, girig, bristande information för 
”förstagångshusköpare”, dålig information angående budgivningen och oorganiserad 
över lag. 
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Mäklaren ska enligt lag agera som en opartisk mellanman och är skyldig att 
tillvarata både köparens och säljarens intressen. Upplevde du att din mäklare 
lyckades med detta? Ja/nej:   
Utveckla ditt svar. 
Av åtta tillfrågade köpare var det endast en som tyckte att mäklaren inte lyckades agera 
som opartisk mellanman. Den som inte var nöjd på den här punkten upplevde att säljare 
och mäklare kände varandra sedan tidigare och att hon som köpare därför kom i 
underläge. 
 
Har du hört talas om Fastighetsmäklarnämnden? Om ja; vad vet du eller har hört 
om dem? 
De flesta har hört talas om dem genom massmedia och vet övergripande vilken funktion 
de har.  
 
Om en fastighetsmäklare missköter sig kan hon/han bli av med sin licens. Det finns 
ungefär 5 000 mäklare i Sverige. Hur många tror du blir avregistrerade per år?  
0-10 st 11-20 st 21-100 st  Fler än 100 st 
0-10: 4 st 11-20: 1 st         21-100 st: 1 st Fler än 100 st: 0 st 
 
Om du ska sälja en bostad, tror du att du vänder dig till samma mäklare? Om inte: 
varför? 
Övervägande delen uppger att de förmodligen skulle välja en annan mäklare vid en 
eventuell försäljning. 
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3.2.2 Sammanställda svar från säljare  

 
Hur kom du i kontakt med din mäklare (telefon, mail, besök eller annat)?  
Den som har bestämt sig för att sälja en bostad ringer upp den mäklare de har tänkt 
anlita. Eller tar kontakt med den mäklaren de har hört är bäst ryktesvägen.  
 
Varför valde du att sälja din bostad med hjälp av fastighetsmäklare? 
Orsaker som uppgavs var bland annat tidsbrist, trygghetsskäl, bekvämlighetsskäl och 
bättre exponering = större marknad. Ytterligare en orsak var en förhoppning om att 
kunna få ett bättre pris för fastigheten än om ägaren skulle sälja själv. 
 
Använde du dig av den första mäklare som du kom i kontakt med eller sökte du dig 
vidare? Om du inte använde den förste; varför inte? 
80% anlitade den första, 20% valde att söka vidare för att hitta en mäklare som bättre 
motsvarade deras förväntningar. 
 
Varför valde du just den mäklare du gjorde?  
Rykte och rekommendationer var avgörande i valet av mäklare, någon valde en mäklare 
med lång arbetlivserfarenhet. 
 
Vilket var ditt första intryck av mäklaren? Kvarstod den bilden under och efter ert 
samarbete? 
Första intrycket var bra och höll hela affären igenom för de aktuella mäklarna. 
 
Var det någonting som du – nu i efterhand - önskat att mäklaren skulle ha gjort 
annorlunda? Om; vad? 
Alla säljare i undersökningen var nöjda över hur mäklaren agerat genom hela affären. 
Det fanns ingenting i efterhand som säljarna ville ändra på. 
 
Beskriv mäklarens attityd i mötet med dig som säljare: 
Ord som förekom i säljarnas beskrivning av mäklarens attityd var att professionell, 
lyhörd, mycket vänlig och tillmötesgående, socialt kompetent, noggrann, personlig, 
livserfarenhet, rykte samt att hon lämnade utförlig information. Arvodet spelade också 
roll men var inte avgörande. 
 
Betygsätt mäklarens attityd från 1 till 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra: 
Genomsnittsbetyget blev 4,7. 
 
Hade ni kontakt med mäklaren efter kontraktsskrivning på grund av eventuella fel? 
I så fall hur professionellt var mäklarens agerande? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 
är mycket oprofessionellt och 5 är mycket professionellt: 
Ingen säljare har varit i kontakt med mäklaren, på grund av fel, efter genomförd affär. 
 
Hur nöjd är du med mäklarens agerande genom hela processen, från första kontakt 
till avslut? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd: 
Snittbetyget blev 4,7. 
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Sammanfatta mäklarens agerande med några rader. 
Ord som tillmötesgående, professionell, social kompetens återkom, även ryktet har stor 
betydelse.  
 
Tyckte du att du ”fick valuta för pengarna”? 
Alla tyckte att de fick valuta för pengarna. 
 
Mäklaren ska enligt lag agera som en opartisk mellanman och är skyldig att 
tillvarata både köparens och säljarens intressen. Upplevde du att din mäklare 
lyckades med detta? Ja/nej: 
Alla säljare tyckte att mäklaren lyckats agera opartiskt 
 
Har du hört talas om Fastighetsmäklarnämnden? Om ja; vad vet du eller har hört 
om dem? 
Hälften av säljarna visste att det är en tillsynsmyndighet som kontrollerar mäklarna 
 
Om en fastighetsmäklare missköter sig kan hon/han bli av med sin licens. Det finns 
ungefär 5 000 mäklare i Sverige. Hur många tror du blir avregistrerade per år?  
0-10 st 11-20 st 21-100 st  Fler än 100 st 
De flesta trodde att 0-10 mäklare hade blivit avregistrerade. 
 
Om du ska sälja en bostad igen, tror du att du vänder dig till samma mäklare? Om 
inte: varför? 
Alla säljare skulle vända sig till samma mäklare igen. 
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4. Analys    

I denna del analyserar vi de sammanställda svaren utifrån den referensram samt empiri 
vi har presenterat i uppsatsen. Undersökningen bygger på frågor som är skickade via 
mail till köpare och säljare som genomfört någon privat fastighetsaffär under det senaste 
året. Frågorna till köpare respektive säljare har sett lite olika ut men har utformats så att 
de kan besvara vårt syfte.  

4.1 Första kontakt och intryck 
Alla registrerade mäklare i Karlstad med omnejd använder sig av Hemnet för att 
marknadsföra sina objekt. De flesta köpare finner sina objekt via Hemnet. Eftersom vår 
undersökning riktar sig till köpare och säljare som använt sig av mäklare faller det sig 
naturligt att de flesta i undersökningen funnit sina objekt via Hemnet.  
 
Att en del kunder, främst köpare, i ett första skede kan tyckas vara reserverade gentemot 
mäklare och den tjänst de tillhandahåller kan delvis bero på den negativa bild som 
massmedia ger av mäklare. Att denna bild i de flesta fall, enligt vår undersökning, 
förändras under kontakten med mäklaren måste ses som positivt för branschen. Att de 
kunder som initialt är misstänksamma men att de sedan inser att mäklaren faktiskt gör ett 
arbete som är värt sitt pris förstärker tron att branschens dåliga rykte kanske till viss del 
är oförtjänt. 
 
De flesta köpare har själva tagit den första kontakten med mäklaren och upplever att 
mäklaren var lätt att komma i kontakt med. Alla mäklare vet hur viktigt det är att ”få in 
varje kund”. Kunden har från första stund en central roll i tjänstens utförande då själva 
genomförandet av tjänsten sker i samspel med kunden. En viktig faktor för att skapa god 
upplevd tjänstekvalitet är bland annat tillgänglighet och flexibilitet, det vill säga att 
kunden ska känna att mäklarens lokalisering, öppethållande et cetera är anpassat så att det 
är lätt att få tillgång till tjänsten och att en anpassning till kundens krav och behov sker på 
ett flexibelt sätt (se 2.1.1).  
 
Säljare väljer mäklare efter rykte och rekommendationer. Någon i undersökningen valde 
mäklare med livserfarenhet. Tidsbrist, trygghetsskäl, bekvämlighetsskäl, bättre 
exponering och bättre betalt är några faktorer som gör att säljare anlitar en mäklare. Fem 
av sex säljare anlitade den första mäklaren. Den som har bestämt sig för att sälja en 
bostad kontaktar den mäklare de har tänkt anlita per telefon. Det är därför viktigt att 
mäklaren är lättillgänglig eftersom det annars finns en risk att säljaren väljer någon annan 
mäklare. Dessutom kan han prata med vänner och bekanta om att den förste mäklaren 
inte gick att få tag på (se 2.2.3).  
 
Som redan nämnts är det allra första intrycket inte alltid så bra från köparens sida, men 
när kontakten väl är tagen verkar uppfattningen ändras till det bättre. För säljarna var 
däremot det första intrycket bra och höll i sig hela affären igenom. Det första intrycket är 
färgat av attityden till objektet, i det här fallet mäklaren (se 2.3). Attityder kan fungera 
som filter genom att personer tenderar att välja ut information som stämmer med hans 
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eller hennes attityd, och ignorera information som har ett motsatt innehåll. All 
information filtreras först genom attityden och sedan tolkas den. Om en person har en 
negativ bild av något, till exempel mäklare i allmänhet, är det genom detta ”filter” 
mäklaren granskas första gången hon träffar personen. Personer tenderar att gilla objekt 
som associeras med goda karaktärer och ogillar föremål som associeras med dåliga 
egenskaper. Detta kan i vissa fall vara en förklaring till att övervägande del av kunderna i 
vår undersökning uppger att det första intrycket av mäklaren inte var så bra. Ett mycket 
positivt tecken på mäklarens förmåga att utöva sin tjänst till belåtenhet är att när 
uppdraget är slutfört har så gott som alla ändrat sin uppfattning till att ha en positiv bild 
av mäklaren.  

4.2 Kundens möte med mäklaren 
När det gäller mäklarens attityd tycker majoriteten av de medverkande att mäklaren var 
ärlig, tillmötesgående, trevlig, lugn och seriös. Negativa ord som nämndes om mäklaren 
var att hon var övertrevlig, småsmörig och undvek att svara på känsliga frågor. Köparna 
gav mäklarnas attityd snittbetyget 4,1 av 5 möjliga. Köparna anser överlag att mäklaren 
uppvisade en positiv attityd i mötet med dem. Säljarnas gav ett högre betyg på mäklarens 
attityd, snittet blev 4,8. 
 
I mötet med kunden gäller det för mäklaren att kunna känna in kunden för att kunna 
övertyga honom om att den tjänst som levereras kommer att motsvara eller till och med 
överträffa hans förväntningar. ”Kvalitet handlar om att ta reda på vad det är som skapar 
värde för kunden och prestera detta. Detta kräver att man kan sätta sig in i och på djupet 
förstå kunden och den aktuella problemsituationen”.53 Köpare är ju även vara potentiella 
säljare och det är därför av största vikt att mäklaren ger ett bra intryck, eftersom det 
kanske kan vara hennes enda chans att marknadsföra sig själv för just den här kunden.  
 
Kanske är det här som mäklaren misslyckats i de fall kunden upplevde en negativ attityd; 
Mäklaren läste kunden på fel sätt och detta ledde i sin tur till att kunden inte upplevde att 
mäklaren motsvarade hans önskemål. 

4.3 Kundnöjdhet 
Av de tillfrågade i undersökningen var det tre av åtta köpare, men ingen av säljarna, som 
varit i kontakt med mäklaren efter avslutad affär på grund av till exempel dolda fel. De 
berörda mäklarna har då fått gott betyg, förutom en. Den berörda mäklare tyckte att felet 
var något som köpare och säljare skulle göra upp sinsemellan.  
 
Att det är få som har kontakt med mäklaren efter avslutad affär får ses som positivt. Det 
är inte bra om det uppstår problem efter en affär, om så ändå sker har mäklaren inte 
lyckats förutse dessa problem eller kanske brustit i sin information. Om problem uppstår i 
efterhand är det viktigt att mäklaren visar sig tjänstvillig att hjälpa till och lösa dem, detta 
för att bistå sin kund och för att inte få ett dåligt rykte. Ryktet har en stor påverkan på 
tjänster eftersom folk har en tendens att alltid fråga andra om råd när de ska göra 
betydande inköp. Personer utgår raskt från att när någon talar illa om något så är det sant. 

                                                 
53 Gottfridsson, Patrik, 2004 
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En missnöjd kund talar i genomsnitt med nio andra om sin upplevelse. Om dessa i sin tur 
sprider ordet vidare inser vi snart vilken ödesdiger effekt ett misstag av den här typen kan 
få (se 2.2.3.1). Att begära att köpare och säljare sinsemellan ska lösa problemen, som en 
mäklare sagt, är oacceptabelt eftersom mäklaren ska tillvarata både köpare och säljarens 
intresse. Här begås alltså ett ”dubbelt” misstag. För det första är mäklaren skyldig att 
bistå sin kund i sådana ärenden. För det andra mister mäklaren troligen en kund för att 
kunden inte kommer att känna trygghet och förtroende i ett samarbete med honom i 
framtiden. En husaffär är för många deras livs största affär vilket kan ge upphov till 
känslor som osäkerhet med mera. I en sådan situation, då det är både mycket känslor och 
pengar inblandade, är det uteslutet att medvetet ta sådana risker som det skulle innebära 
att stå utan hjälp om det skulle behövas. 
 
Den upplevda kvaliteten på tjänsten ges av tjänstens tekniska och funktionella kvalitet 
sammantaget. Alltså är det avgörande för det ”slutresultat” som kunden upplever om 
någon av dessa två delar inte är till hans belåtenhet. Den upplevda kvaliteten skapas 
under tiden då tjänsten konsumeras och produceras och hela processen från början till slut 
är av lika stor betydelse för slutresultatet. Den upplevda kvaliteten i sin tur läggs samman 
med den förväntade kvaliteten och dessa ger den totala upplevda kvaliteten på tjänsten 
(se figur nr 1). Vår undersökning visar att kunderna i genomsnitt upplever att mäklarna i 
Karlstad levererar en tjänst med hög total kvalitet. 
 
Snittbetyg på mäklarens totala agerande blev 4,5 för köparna och 4,8 för säljarna. 
Positiva ord som återkommer i både köparnas och säljarnas svar angående mäklarens 
totala agerade är seriös, ärlig, trevlig, lättillgänglig, lugn, tog sig tid, professionell, socialt 
kompetent inte påflugen och hetsig, tillmötesgående och förtroendeingivande. Negativa 
ord som nämns är lismande, girig, bristande information till ”förstagångshusköpare”, 
dålig information angående budgivningen och oorganiserad över lag. För att citera en av 
köparna i vår undersökning: ”Jag kan väl inte säga att hon lade ner så mycket krut på att 
informera oss om olika saker i vår roll som ”förstagångsköpare” men husen här säljer sig 
ju ganska bra själva så varför överanstränga sig”. 

4.4 Mellanman 
Av alla tillfrågade köpare och säljare var det endast en som inte tyckte att mäklaren hade 
lyckats agera som opartisk mellanman. Den som inte var nöjd på den här punkten 
upplevde att säljare och mäklare kände varandra sedan tidigare och att hon som köpare 
därför kom i underläge. Mäklaren måste, som vi sagt tidigare, följa god 
fastighetsmäklarsed (se 2.5.1). Eftersom god fastighetsmäklarsed finns i lagen och alla 
mäklare vet hur hårda FMN är borde det egentligen inte finnas någon mäklare som törs 
vara någonting annat än opartisk.  
 
För många innebär ett husköp många frågetecken, särskilt då det är första gången. Detta 
verkar det som en del mäklare glömmer bort. De måste vara tydliga i sin information till 
alla och kan inte räkna med att alla spekulanter vet vad som gäller. God 
fastighetsmäklarsed föreskriver att mäklaren ska ge både köparen och säljare de råd och 
upplysningar som behövs i samband med en fastighetsaffär. Brister de någonstans i 
informationen till någon av parterna har mäklaren inte följt god fastighetsmäklarsed.  
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4.5 Varför väljer köparen en annan mäklare? 
Ett intressant fenomen som kom fram i vår undersökning var att övervägande delen av 
köparna uppgav att de förmodligen skulle välja en annan mäklare vid en eventuell 
försäljning. Av tidigare svar i undersökningen framgår att de flesta köpare tycker att 
mäklaren lyckats bra med att skapa en arbetsprocess som ger en hög ”totalt upplevd 
tjänstekvalitet”. Förvånansvärt är då att de flesta uppger att de troligen skulle välja en 
annan mäklare vid en eventuell försäljning. Några av de orsaker till detta som vi kan 
tänka oss är: 
 

• Eftersom det första intrycket av mäklarna inte var så bra, och den bilden ofta är 
svår att förändra, kan detta vara orsaken till att köparna inte blivit fullständigt 
nöjda. Det första intrycket hänger kvar trots att mäklaren senare gett ett bra 
intryck. Människor tänker i vissa mönster och dessa mönster skapas av tidigare 
erfarenheter. Dessa mentala representationer, scheman, är teoriuthålliga (det vill 
säga beständiga över tid). Har vi en gång slutit oss till att något är på ett visst vis 
kan det vara svårt att förändra den bilden. Om en köpare till exempel blivit 
besviken på en mäklares tjänst så kan det vara svårt att förändra den bilden (se 
2.2.3). 

 
• Att ett litet misstag, som till exempel att mäklaren inte kan ge klara besked på en 

punkt av relativt liten betydelse, kan räcka för att orsaka att köparen vid en 
eventuell försäljning ser sig om efter annan mäklare. 

 
• Att det, på grund av relationens karaktär, är känsligare för köpare när de drabbas 

av fel på grund av att mäklaren begår misstag, även om det är små misstag som 
mäklaren begår. En förklaring till detta kan vara att kontakten och relationen till 
mäklaren inte är av samma omfattning som den säljaren och mäklaren har. Det är 
lätt att komma i en sådan situation att köparen känner sig mindre betydande. 
Köparen får inte alls samma möjlighet som säljaren att ”lära känna” mäklaren och 
de saker som de då ser är av desto större betydelse.  

 
• Att mäklaren är ”ett nödvändigt ont” för köpare eftersom denne oftast inte har 

möjlighet att välja vilken mäklare de vill göra affärer med. Som köpare är det bara 
att acceptera den mäklaren som säljaren anlitat. Detta kan skapa negativa känslor 
redan innan och kan färga den tolkning köparen gör av mäklaren och dennes sätt 
att sköta affären.  

 
• Att köparen känner ett motstånd mot att anlita den part som han vid ett annat 

tillfälle varit ”tvingad” att göra affärer med. När köparen vid en eventuell 
försäljning får möjlighet att välja mäklare anlitar han en som han känner att han 
möter på ”egna villkor”. 

 
• Att det har skapats för höga förväntningar på tjänsten eller att mäklaren inte 

lyckats leva upp till rimliga förväntningar. Om mäklaren inte har uppfyllt det 
kunden har förväntat sig blir förmodligen inte kunden helt nöjd. För dessa köpare 
har skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst varit för stor. Köparna 
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som deltagit i vår undersökning gav snittbetyget 4,5, av 5 möjliga, på mäklarnas 
agerande genom hela köpprocessen.  

 
Kanske är det så att mäklarna behöver bli bättre på att identifiera och möta kundernas 
framträdande övertygelser? Eftersom det kognitiva systemet bara kan hålla relativt få 
fakta i minnet samtidigt är det de framträdande övertygelserna som konsumenten 
använder för att fatta ett beslut (se 2.3). Om mäklaren kan möta kunden på dennes plan, 
och därigenom leverera den tjänst just de efterfrågar, ökar sannolikheten för att de ska 
tycka om det de får betydligt, jämfört med om hon närmar sig dem på ”fel” nivå. Som 
mäklare är det avgörande att alltid hålla sig ajour med marknaden för att kunna erbjuda 
en produkt som verkligen möter kundernas behov idag och inte fastna i traditionella 
arbetsmetoder. Detta blir dessutom allt viktigare eftersom konkurrensen tätnar liksom 
marknadens krav och mäklaren måste kunna leverera det lilla extra för att vara 
konkurrenskraftig. 
 
Ingen säljare har varit i kontakt med mäklaren, på grund av fel, efter genomförd affär. 
Det fanns ingen säljare som skulle vända sig till någon annan mäklare än den anlitade om 
det skulle bli en eventuell försäljning igen. Alla säljare i undersökningen var nöjda över 
hur mäklaren agerat genom hela affären. Det fanns ingenting i efterhand som säljarna 
ville ändra på. Med detta resultat skulle det vara konstigt om säljarna skulle välja en 
annan mäklare. För det första har säljaren en valmöjlighet när det gäller vilken mäklare 
han ska anlita. För det andra får mäklaren och säljaren en annan kontakt än den mellan 
mäklaren och köparen eftersom de träffas fler gånger under säljprocessen.  

4.6 Massmedias ansvar 
Något som massmedia ofta fokuserar på är budgivningsprocessen. Problemen har då 
bland annat varit de så kallade ”lockbuden” och ”luftbuden” (se 1.1). Att på detta sätt 
trissa upp priserna är djupt oetiskt och naturligtvis också olagligt. Självklart måste 
branschen komma tillrätta med dessa problem men massmedias sätt blåsa upp problemen 
får en mycket negativ effekt på hela branschen. Mäklaren ska agera opartisk i alla 
situationer förutom när det gäller priset, då hon får stå på säljarens sida. Anledningen till 
att en del mäklare försöker trissa upp priserna är att de vill få en så hög ersättning som 
möjligt i form av en hög provision. Eftersom det är vanligt att ersättningen består av en 
viss procent av köpeskillingen vill mäklaren att fastigheten säljs för ett så högt pris som 
möjligt.  
 
Media är genom sin enorma genomslagskraft i samhället en mycket viktig 
informationskälla för såväl privatpersoner, företag och andra som har ett budskap att 
förmedla. Detta medför alldeles uppenbart ett stort samhälleligt ansvar för den 
information som sprids. Att sprida starkt vinklad negativ information kan slå tillbaka på 
konsumenterna genom att det då kan finnas de som drar sig för att anlita mäklare i tron 
att mäklaren kommer att lura dem. Det är en trygghet för både säljare och köpare att ta 
hjälp av en mäklare.  
 
Många vet förmodligen att det som massmedia tar upp ofta är extrema fall och att det i 
alla yrken finns de som missköter sig, men att mäklare är ett yrke som granskas ofta. De 
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problem som tas upp synes mest förekomma i Stockholm, Göteborg och Malmö enligt 
FMN. Det är lätt att anamma den bild massmedia ger av mäklare. Det är lätt att få 
intrycket att denna bild är allmängiltig för hela Sverige och för varje mäklare. Eftersom 
mäklarna i vår undersökning har fått ett högt betyg visar det att så inte är fallet i Karlstad.  
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5. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att försöka få en uppfattning om vad köpare och säljare har 
för förtroende och bild av mäklare i Karlstad och tjänsten de säljer. Med hjälp av 
genomförd förundersökning och huvudundersökning kan vi nu svara på våra frågor som 
vi ställde oss i början av arbetet. Förundersökningen bestå av frågor till mäklare i 
Karlstad. Vår huvudundersökning består av frågor till köpare och säljare som genomfört 
någon fastighetsaffär under det senaste året. 
 
Hur ser branschorganisationerna och FMN på hur mäklarkåren framställs i media? 
 
FMN upplever att de problem som media framställer främst förekommer när det gäller 
budgivning och kontraktsskrivning. De anser vidare att dessa problem främst synes 
uppstå i Stockholm, Göteborg och Malmö (se 2.5.4). 
 
Branschorganisationerna arbetar kontinuerligt för att återupprätta förtroendet för 
mäklarkåren (se 2.5.5). Branschorganisationerna har fått flera samtal från medlemmar 
som inte känner igen sig i den bild som framställs av media och som vill diskutera medias 
bevakning. Enligt FMF skulle deras medlemmar inte våga riskera sitt goda renommé och 
skulle därför inte tillåta sig något som kan skada ryktet och därmed affärerna. 
 
 
Bör de lagar och regler som gäller idag skärpas eller ändras?  
 
Både FMN och branschorganisationerna efterfrågar en förändring och förtydligande av 
lagen. Det som behöver ses över är vad begreppet ”god fastighetsmäklarsed innebär” 
samt vilka kringtjänster mäklaren ska få möjlighet att få sälja. 
 
Under arbetets gång har vi märkt att det just när det gäller God Fastighetsmäklarsed är 
mycket som är oklart. Eftersom lagen inte ger något precist svar på vad begreppet god 
fastighetsmäklarsed står för är det hög tid att se över och modernisera detta begrepp i 
lagen. Regeringen har tillsatt en utredning och denna har visat att det finns ett behov av 
översyn av Fastighetsmäklarlagen. (se 2.5.6). 
 
 
Hur upplever kunden mäklarens attityd och vilket första intryck ger hon?  
 
Det första intrycket som kunderna fått av mäklarna är skilda från varandra. Första 
intrycket är inte alltid så bra från köparens sida, men när kontakten väl är tagen ändras 
uppfattningen till det bättre. För säljarna var däremot det första intrycket bra och höll i sig 
hela affären igenom. Det viktigt att mäklaren kan läsa av kunden för att kunna möta 
kunden på hans nivå. Det måste finnas en förståelse mellan kunden och mäklaren 
eftersom själva skapandet av tjänsten sker i samspel mellan de båda. Eftersom mäklarna i 
vår undersökning har fått ett högt betyg så visar detta på att de är bra på att möta kunden. 
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Hur uppfattas mäklarens tjänst ur kundens perspektiv? 
 

En fastighetsaffär är för de flesta människor en stor affär som innefattar många 
osäkerhetsmoment. De flesta väljer därför att anlita en mäklare eftersom de tycker att de 
på detta sätt försäkrar sig om en tryggare affär. I början på en sådan process är det 
naturligt att många känner en osäkerhet, men ju längre in i processen de kommer desto 
tryggare känner sig kunden. Vår undersökning visar att efter genomförd affär är alla 
säljare nöjda med den tjänst de köpt. Köparna uppger även de att de är nöjda men det 
faktum att de flesta ändå skulle välja en annan mäklare om de skulle sälja sin fastighet 
visar på något annat (se 4.5). 

5.1 Slutkommentar  
Det har varit lärorikt och intressant att skriva denna C-uppsats eftersom vi 
förhoppningsvis inom en snar framtid arbetar i denna bransch. Vi har bland annat insett 
vikten av att ge ett bra första intryck och det avgörande i att mäklaren lyckas med att 
tillgodose både köpares och säljares behov. Hade vi haft mer tid till denna uppsats skulle 
vi även ha undersökt hur köpare och säljare av samma fastighet upplevde mäklaren. Det 
skulle även vara intressant att djupare gå in på orsaken till varför köparen i så stor 
utsträckning skulle välja en annan mäklare vid en eventuell försäljning. Denna uppsats 
kanske kan inspirera andra fastighetsekonomer att fortsätta forska på något av dessa 
områden, eller att genomföra en likadan undersökning om några år för att se hur 
förtroendet för och bilden av mäklaren ser ut då. 
 
Slutligen kan vi konstatera att mäklarna i Karlstad överlag har ett gott anseende hos 
kunderna.  
 
Vi hoppas att vår uppsats kommer att bereda nytta och nöje för dig som läsare vare sig du 
är studerande, köpare, säljare eller mäklare. 
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BILAGOR 

1 Brev till FMN 
2006-04-19 

 
 
Hej! 
       
Just nu sitter vi och skriver en c-uppsats i ämnet Fastighetsekonomi vid Karlstads 
Universitet. Vi ska undersöka vilket förtroende köpare och säljare har för 
fastighetsmäklare. Vad har de för bild av mäklare? Vi kommer att genomföra intervjuer 
med mäklare, köpare och säljare som genomfört en fastighetsaffär det senaste året. Som 
bakgrundsmaterial behöver vi information från Fastighetsmäklarnämnden, 
Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarförbundet.  
 
Vi skulle vara tacksamma om ni kan svara på frågorna nedan så utförligt som möjligt. 
Om ni inte har möjlighet att besvara frågorna så är vi tacksamma om ni meddelar oss så 
fort som möjligt så att vi kan planera om. Vi skulle behöva era svar senast måndagen 
den 24 april. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
  
Carina Åkerstedt, Victoria Niesel och Veronica Berg 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Skriv era svar efter frågan och returnera till avsändaradressen. 

 
1: Hur ser det praktiska arbetet av tillsynen av mäklarkåren ut? 
 
2: Massmedia har på senare tid debatterat en del negativa frågor som rör 
fastighetsmäklarbranschen. Kommer några extra åtgärder att vidtas utöver det som ingår i 
den vanliga rutinen? Hur ser den närmaste framtiden ut i ert tillsynsarbete?   
 
3: God mäklarsed: Behöver lagen förtydligas, ändras eller utvecklas inom detta område? 
Är det någonting på gång? 
 
4: Var i mäklartjänsten, från första mötet till avslut, upplever ni att de största problemen 
finns?  
 
5: Ser ni några skillnader geografiskt i landet? 
 
6: Vad betyder kvalitet i fastighetsmäklarbranschen för er?  
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2 Brev till FMF och Mäklarsamfundet 
2006-04-19 

 
 
 
Hej! 
       
Just nu sitter vi och skriver en c-uppsats i ämnet Fastighetsekonomi vid Karlstads 
Universitet. Vi ska undersöka vilket förtroende köpare och säljare har för 
fastighetsmäklare. Vad har de för bild av mäklare? Vi kommer att genomföra intervjuer 
med mäklare, köpare och säljare som genomfört en fastighetsaffär det senaste året. Som 
bakgrundsmaterial behöver vi information från Fastighetsmäklarnämnden, 
Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarförbundet.  
 
Vi skulle vara tacksamma om ni kan svara på frågorna nedan så utförligt som möjligt. 
Om ni inte har möjlighet att besvara frågorna så är vi tacksamma om ni meddelar oss så 
fort som möjligt så att vi kan planera om. Vi skulle behöva era svar senast måndagen 
den 24 april. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
  
Carina Åkerstedt, Victoria Niesel och Veronica Berg 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Skriv era svar efter frågan och returnera till avsändaradressen. 

 
1: Massmedia har på senare tid debatterat en del negativa frågor som rör 
fastighetsmäklarbranschen. Märker ni några reaktioner från mäklare eller kunder (köpare 
och säljare)? Om; vilka? 
 
2: Gör ni något för att kunderna ska få ett bättre förtroende för 
mäklarna/fastighetsbranschen? 
 
3: God mäklarsed: Behöver lagen förtydligas, ändras eller utvecklas inom detta område? 
Är det någonting på gång? 
 
4: Vad betyder kvalitet i fastighetsmäklarbranschen för er?  
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3 Brev till fastighetsmäklare  
 

  Karlstad 2006-04-24 

 
 
 
 

 
Hej! 
 
Vi går sjätte och sista terminen på Fastighetsekonomiprogrammet vid Universitetet här i 
Karlstad. Just nu sitter vi och skriver på vår c-uppsats som ska handla om vad 
Karlstadborna har för bild och förtroende för fastighetsmäklartjänsten.  
 
Vi kommer att ställa frågor till fastighetsmäklare samt köpare och säljare som har 
genomfört fastighetsaffärer i Karlstad under det senaste året.  
 
Vi behöver nu din hjälp! Kan du ta dig några minuter att svara på några frågor som 
handlar om detta? Vi har planerat att maila ut frågorna eftersom vi tänker oss att denna 
metod är smidigt både för er och för oss. Är det så att du hellre vill ta intervjun via 
telefon eller i ett möte så är det naturligtvis inga som helst problem för oss. Som tack för 
hjälpen får du en kopia av den färdiga uppsatsen som vi tror kommer att bjuda på 
intressant läsning. En förutsättning för detta är naturligtvis att vi får svar från många olika 
mäklare och kunder så missa inte chansen att bidra till vetenskapen! Era svar är 
naturligtvis anonyma. Utöver uppsatsskrivarna och handledare kommer ingen annan att 
kunna ta del av era svar eller se att just du eller din byrå medverkat. 
 
Vi behöver ha era svar senast torsdag 27 april. Meddela gärna om ni inte har möjlighet att 
svara på våra frågor. Vid eventuella funderingar maila oss eller ring Carina på telefon 
070-486 01 40. 
 
Frågorna finns i bifogad fil. 
 
Tack på förhand! 
  
Veronica Berg, Victoria Niesel, Carina Åkerstedt 
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”FRÅGOR TILL FASTIGHETSMÄKLARE I KARLSTAD” 
 
1. Beskriv kort din arbetsplats; Antal anställda? Tillhör ni någon/några organisationer? 
Om; vilka? 
 
2. Beskriv kortfattat hur er arbetsprocess ser ut normalt sett? 
 
3. Hur upplever du att kundernas inställning till fastighetsmäklartjänsten är? 
 
4a. Hur har kärntjänsten utvecklats de senaste åren? Vilka trender finns? 
 
4b. Vilka kringtjänster har tillkommit? Hur påverkar det kvaliteten och förtroendet för 
ditt företag? 
 
4c. Hur har kundernas inställning till mäklare/tjänsten förändrats de senaste åren? Vilka 
trender finns? 
 
5a. Hur arbetar du för att vinna kundernas förtroende och sedan upprätthålla det? Gör din 
mäklarbyrå något annorlunda, som du tror att andra mäklare/byråer inte gör för att vinna 
kundernas förtroende?  
 
5b. Hur passar det in i ert företags arbetsprocess? 
 
6a. Vilka kringtjänster säljer ni? Vilka samarbetspartners har ni och varför?  
 
6b. Arbetar ni på din byrå med någon form av kvalitetssäkring av mäklartjänsten? Vilka 
styrkor och svagheter har era tjänster? 
 
7. Vad innebär tjänstekvalitet för dig? Vad anser du själv om kvaliteten på era tjänster? 
 
8a. Finns någon fortbildning på din arbetsplats för att förbättra företagets tjänstekvalitet? Hur 
ser den i så fall ut? 
 
8b. Är ert företag certifierat enligt till exempel ISO? 
 
9. Mäter ni tjänstekvaliteten på ert företag och i så fall hur? 
 
10. Hur ser du på Fastighetsmäklarnämndens tillsynsarbete? 

 
A: Vad är det bästa med FMN? 

      B: Vad är det sämsta med FMN? 
 
Tack för din medverkan!  
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4 Frågor till säljare  
 

1. Introduktion 
 
a. Hur gammal är du? 
 
b. Civilstånd: gift/sambo/ensamstående? 
 
c. Antal barn i hushållet? 
 
d. Hur många fastigheter/lägenheter har du köpt/sålt? Hur många av dessa 
fastighetsaffärer var en mäklare inblandad i? 
 
 
2. Kontakt och val av mäklarföretag 
a. Hur kom du i kontakt med din mäklare (telefon, mail, besök eller annat)?  
 
b. Varför valde du att sälja din bostad med hjälp av fastighetsmäklare? 
 
c. Använde du dig av den första mäklare som du kom i kontakt med eller sökte du dig 
vidare? Om du inte använde den förste; varför inte? 
 
d. Varför valde du just den mäklare du gjorde?  
 
e. Vilket var ditt första intryck av mäklaren? Kvarstod den bilden under och efter ert 
samarbete? 
 
f. Var det någonting som du – nu i efterhand - önskat att mäklaren skulle ha gjort 
annorlunda? Om; vad? 
 
 
3. Säljprocessen 
a. Beskriv mäklarens attityd i mötet med dig som säljare: 
 
b. Betygsätt mäklarens attityd från 1 till 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra: 
 
c. Hade ni kontakt med mäklaren efter kontraktsskrivning på grund av eventuella fel? I så 
fall hur professionellt var mäklarens agerande? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 är mycket 
oprofessionellt och 5 är mycket professionellt: 
 
 

4. Helhetsintryck 
a. Hur nöjd är du med mäklarens agerande genom hela processen, från första kontakt till 
avslut? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd: 
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b. Sammanfatta mäklarens agerande med några rader. 
 
c. Tyckte du att du ”fick valuta för pengarna”? 
 
 
 

5. Tillsyn av mäklare 
a. Mäklaren ska enligt lag agera som en opartisk mellanman och är skyldig att tillvarata 
både köparens och säljarens intressen. Upplevde du att din mäklare lyckades med detta? 
Ja/nej: 
 
Utveckla ditt svar. 
 
b. Har du hört talas om Fastighetsmäklarnämnden? Om ja; vad vet du eller har hört om 
dem? 
 
c. Om en fastighetsmäklare missköter sig kan hon/han bli av med sin licens. Det finns 
ungefär 5 000 mäklare i Sverige. Hur många tror du blir avregistrerade per år?  
0-10 st 11-20 st 21-100 st  Fler än 100 st 
 
d. Om du ska sälja en bostad igen, tror du att du vänder dig till samma mäklare? Om inte: 
varför? 
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5 Frågor till köpare 
 

1. Introduktion 
a. Hur gammal är du? 
 
b. Civilstånd: gift/sambo/ensamstående? 
 
c. Antal barn i hushållet? 
 
d. Hur många fastigheter/lägenheter har du köpt/sålt? Hur många av dessa 
fastighetsaffärer var en mäklare inblandad i? 
 
 

2. Kontakt och val av mäklarföretag 
a. Hur fick du veta att bostaden du köpt var till salu (Hemnet, tidningsannons, mäklarens 
kundregister eller annat sätt)? 
 
b. Om det var du som tog första kontakten med mäklaren, var denne lättillgänglig? 
    
c. Vilket var ditt första intryck av mäklaren? Kvarstod den bilden under och efter ert 
samarbete? 
 
d. Var det någonting som du – nu i efterhand - önskat att mäklaren skulle ha gjort 
annorlunda? Om; vad? 
 
 
3. Köpprocessen 
a. Beskriv mäklarens attityd i mötet med dig som köpare: 
 
b. Betygsätt mäklarens attityd från 1 till 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra: 
 
c. Hade ni kontakt med mäklaren efter kontraktsskrivning på grund av eventuella fel? I så 
fall hur professionellt var mäklarens agerande? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 är mycket 
oprofessionellt och 5 är mycket professionellt: 
 
 
4. Helhetsintryck 
a. Hur nöjd är du med mäklarens agerande genom hela processen, från första kontakt till 
avslut? Betygsätt i skala 1 till 5, där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd: 
 
b. Sammanfatta mäklarens agerande med några rader. 
 
 
5. Tillsyn av mäklare 
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a. Mäklaren ska enligt lag agera som en opartisk mellanman och är skyldig att tillvarata 
både köparens och säljarens intressen. Upplevde du att din mäklare lyckades med detta? 
Ja/nej: 
 
Utveckla ditt svar. 
 
b. Har du hört talas om Fastighetsmäklarnämnden? Om ja; vad vet du eller har hört om 
dem? 
 
c. Om en fastighetsmäklare missköter sig kan hon/han bli av med sin licens. Det finns 
ungefär 5 000 mäklare i Sverige. Hur många tror du blir avregistrerade per år?  
0-10 st 11-20 st 21-100 st  Fler än 100 st 
 
d. Om du ska sälja en bostad, tror du att du vänder dig till samma mäklare? Om inte: 
varför? 
 
 
 
 

 

 

 
 


