
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Emma Åkesson 
 

 
Vinn kundens förtroende, lyckas 

som mäklare 
 

Tips från mäklare 
 
 
 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

 

 

 

Termin: Våren 2012 

Handledare: Patrik Gottfridsson 



 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Under sommaren 2012 har jag skrivit min c-uppsats inom företagsekonomi 

vid Handelshögskolan, Karlstad Universitet. En fördjupning i hur 

fastighetsmäklare som förmedlar skogs- och jordbruksfastigheter, väljer att 

marknadsföra sig och de objekt de åtar sig att förmedla, samt hur viktigt de 

anser att förtroendet kunden känner gentemot dem som mäklare är. Detta har 

medfört att jag har skapat mig en bredare förståelse kring hur mäklarna går 

tillväga.  

Ett stort tack till min handledare Patrik Gottfridsson.  

 

 

Karlstad Universitet 20 februari 2013 
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Sammanfattning 

 

Att förmedla en villa eller bostadsrätt kräver en fastighetsmäklares kunskap, 

men att förmedla en skogs- eller jordbruksfastighet kräver inte bara kunskap 

utan även erfarenhet. Att värdera en fastighet av denna typ är ett komplext 

område. Dessa typer av fastigheter involverar fler delar som ska inbegripas i 

värderingen, så som ytterligare byggnader, skogsmark och jordmark. Dessa 

enheter vägs sedan samman till ett värde som symboliserar samtliga enheter. 

En fastighetsaffär är något stort och denna typ av affär är inte vardagsmat för 

majoriteten av skogs- och jordbruksägare. Kunderna kan känna sig lite osäkra 

och viktigt är då att det skapas ett förtroende mellan kunden och mäklaren 

som förmedlar fastigheten. 

Syftet med uppsatsen är dels att ta reda på hur mäklarna agerar för att skapa 

det förtroende de vill frambringa gentemot kunden, för att denna ska bli så 

nöjd som möjligt. Syftet är även att ta reda på vad mäklarna väljer att lägga 

tyngd på då de marknadsför sig själva och objekten de har åtagit sig att 

förmedla åt sina kunder.  

För att ta reda på vad det är fastighetsmäklarna väljer att lägga tyngd på då de 

marknadsför sig och objekten, samt vad de tror är viktigt för kunden att känna 

för att ett förtroende skall kunna uppstå och byggas vidare på. Vi valde att 

använda oss av en kvalitativ metod i form av en intervjuundersökning. 

Informationsinsamlingen gick till på det viset att fyra fastighetsmäklare, som är 

specialiserad inom skogs- och jordbruksfastigheter, intervjuades. Intervjuerna 

var öppna och personliga, författarna intervjuade respondenterna tillsammans. 

Mötena ägde rum antingen på kontoren hos mäklaren eller i hemmet. 

Författarna avgränsade sig till att enbart intervjua fastighetsmäklare som är 

verksamma i Örebro län och de skulle vara specialiserade på skogs- och 

jordbruksfastigheter.  

Av teorin och informationen som inhämtades från de intervjuade 

fastighetsmäklarna har vi kunnat konstatera att det är viktigt att kunden känner 

ett förtroende gentemot fastighetsmäklaren inför den stundande försäljningen, 

samt att mäklarna strävar efter att få skapa detta förtroende gentemot kunden.  
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1. Inledning 

Första kapitlet i studien utgör bakgrunden till det studerade problemet, frågeställningarna 

som valts samt uppsatsens syfte. De avgränsningar som har beaktats kommer beskrivas 
samt hur uppsatsen är fördelad genom en disposition.

 

1.1.  Bakgrund  

Av Sveriges totala landyta utgörs mer än hälften av skogsmark. Hälften av 

skogsytan ägs av enskilda privatpersoner (Skogsstyrelsen a) och den andra 

hälften äger skogsindustrin och allmänna ägare (Svenska PEFC a). 

 

 

 

 

 

Vid en försäljning av skogsbruksfastigheter1 och jordbruksfastigheter2 blir 

säljarna angelägna att upprätta ett ekonomiskt värde av fastigheten. Det 

handlar ofta om att det är flera delar såsom olika typer av byggnader, jordmark 

och skogsmark som skall värderas och sedan vägas samman till ett enhetligt 

värde. Detta komplexa område kräver stor kunskap och erfarenhet av 

personen som skall utföra värderingen (LRF Konsult a). Ofta väljer de större 

fastighetsmäklarbyråerna att avstå från att förmedla denna typ av fastigheter 

och överlåter arbetet till de fastighetsmäklare som har specialiserat sig inom 

området.  

En fastighetsaffär är troligtvis en av de största affärer en person gör i sitt liv 

och det är inte helt enkelt att ha kunskap om alla processer som uppstår kring 

detta förlopp. Fastighetsmäklaren som är expert på området har mer kunskap 

vad det gäller fastighetsaffärer än vad kunden har och ska finnas där för att 

underlätta och hjälpa kunden. Kunden måste förlita sig på mäklaren och det 

gör att förtroendet från kundens sida gentemot mäklaren får stor betydelse.   

 

                                                 
1
 Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där 

träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och 
kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder. (SFS 1979:429) 
2
 Mark som används till växtodling eller bete och som regelmässigt plöjs. (SFS 1979:1152) 

Enskilda ägare                              51% 
Privata aktiebolag                         24% 
Staten och övriga offentliga ägare  19% 
Övriga privata ägare                       6% 
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Länge har det varit känt att ämnet relationsmarknadsföring är ett 

samlingsbegrepp och bygger i grund och botten på att en relation mellan kund 

och leverantör uppstår. I relationen byggs ett förtroende upp mellan dessa 

(Berry 1995). Förtroende och pålitlighet är nära sammankopplade till trygghet 

och är viktiga beståndsdelar sett ur kundens perspektiv, Echeverri och 

Edvardsson (2002). En persons förtroende bygger på en förväntan att känna 

tillit till en annan person, Iacobucci och Swartz (2000). 

 

1.2. Problemdiskussion 

En fastighetsaffär är sannolikt en av de största eller den största affär 

människor gör i sina liv. Frågorna cirkulerar runt i huvudet på kunden och det 

kan vara svårt att få svar på dessa för kunden på egen hand. Mäklarens uppgift 

är att hjälpa personerna som vill köpa eller sälja en fastighet att komma till 

rätta med dessa frågor som dyker upp. Mäklaren säljer en tjänst att förmedla 

fast egendom, Mäklarsamfundet (2008).  

Förr i tiden var det vanligt att yrket fastighetsmäklare likställdes med 

hästhandlare. Förtroendet för en fastighetsmäklare var inte stort och en 

anledning till den orsaken skulle kunna vara att människor ansåg att 

fastighetsmäklare enbart sysslade med ruffel och båg. I dagsläget har den 

stämpeln alltmer börjat suddas ut. En anledning till att det har förändrats 

symboliserar sig bäst genom det höga tryck högskolor och universitet har fått 

med mäklarutbildningen, Lundström (2008).  

Tempelman (2007) har gjort en undersökning som visar på att kundernas val 

av mäklare påverkas av ifall mäklaren är förtroendeingivande, positiv, kunnig, 

ger ett proffsigt intryck, personlig kontakt och så vidare. Vi vill ta reda på vad 

mäklarna själva anser är viktigt för kunden, för att ett förtroende gentemot 

fastighetsmäklaren skall uppstå. Vad tror mäklarna är viktigt för kunden att 

känna för att ett förtroende skall uppstå mellan båda parterna? Tror mäklarna 

att deras utbildning och kunskap befrämjar kundens förtroende? 

Mäklarens jobb innebär att sälja en tjänst och den måste marknadsföras, 

mäklaren bör även motivera varför kunderna ska välja just honom eller henne, 

Mäklarsamfundet (2008). Förmedlingstjänsten som mäklaren utför är viktig att 

den sköts på rätt sätt, då kunderna snabbt sprider i vänkretsen deras positiva 

upplevelser, medan en mindre bra upplevelse snabbt kan förstöra mäklarens 

rykte, Lundström (2008). Genom att vårda sitt kundrykte och synas i samhället 
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på ett positivt sätt, skapar mäklaren en positiv bild av sig och sitt företag, 

Mäklarsamfundet (2008). 

Vi vill därför få en inblick i hur mäklarna går tillväga då de marknadsför sig 

och objekten de förmedlar. Var marknadsför sig mäklaren? Har 

marknadsföringen av mäklare och objekt förändrats med tiden?  

 

1.3.  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur fastighetsmäklarna, specialiserade 

inom skogs- och jordbruksfastigheter, skapar ett förtroende gentemot 

kunderna och hur viktigt de tror att förtroendet för dem är. Syftet handlar 

även om att få en inblick i hur de marknadsför sig själva och objektet de har 

åtagit sig att förmedla. 

 Vad tror mäklarna är viktigt för kunden att känna för att ett förtroende 

skall uppstå och vad innebär mäklarens utbildning och kunskap i detta? 

 Hur marknadsförs skogs- och jordbruksfastigheter på marknaden och 

hur marknadsför mäklarna sig själva?  

 

1.4. Avgränsning 

Studien avgränsar sig till enbart fastighetsmäklare som är specialiserade inom 

området skogs- och jordbruksfastigheter i Örebro län, samt att de 

fastighetsmäklare som intervjuas måste sälja minst tre stycken fastigheter av 

dessa typer, per år.  
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1.5. Disposition 

I det inledande kapitlet ville vi reda ut bakgrunden till problemet vi har valt att 

studera, samt frågeställningarna och syftet med studien.  

I kapitel två beskriver vi vilken typ av forskningsmetod som antagits, de för- 

och nackdelar som finns vid användandet av en intervjuundersökning, urval av 

respondenter samt hur vi gick tillväga för att samla in de data vi fick fram och 

slutligen källkritik.  

Det tredje kapitlet tar upp den teori som har använts och som är relevant i 

förhållande till de frågeställningar vi har valt att arbeta med.  

I kapitel fyra presenteras de fastighetsmäklarföretag och mäklare som vi 

intervjuade, samt resultaten från intervjuerna som genomförts.  

Vi utgår från frågeställningarna i det femte kapitlet och jämför teorin som har 

införskaffats med den empiri som redovisats.  

Det sjätte kapitlet beskriver den slutsats som vi har kommit fram till och i det 

sjunde och sista kapitlet redovisar vi vilka källor vi har valt att arbeta med samt 

bilagor. 
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2. Metod  

 
Detta kapitel inleds med metodvalet, följt av hur insamlingen av de data som vi har använt 
oss av, har gått till. Kapitlet avslutas med en källkritisk analys. 

 

Forskning kring ett specifikt ämne innefattar betydligt mer än enbart 

datainsamling i form av att läsa en del böcker och ställa några frågor till ett 

fåtal respondenter. Processen runt forskning ställer krav på att insamling av 

data sker på ett systematiskt sätt, det vill säga är inget som kan hastas fram. I 

samma stund som insamling av data till studien sker, ska det samtidigt vara 

kopplat till ett syfte.  

Vi har som utgångspunkt övergripande läst in oss på relationsmarknadsföring 

och marknadsföring av skogs- och jordbrukfastigheter, sedan fördjupat oss 

runt förtroendet som uppstår mellan kund och säljare, samt hur 

fastighetsmäklare går tillväga för att marknadsföra sig själva. Stegvis har vi, 

utifrån en teoretisk grund, diskuterat oss fram till ett syfte med studien som 

resulterat i två frågeställningar. Frågeställningarnas utformning var av 

betydelse då de styrt vår litteratursökning, samt styrt datainsamlingsprocessen, 

vilka data som samlats in och från vilka respondenter.  

Tidigt var vi överens om att studien skulle handla om skogs- och 

jordbruksfastigheter och hur mäklarna som är specialiserade inom detta valde 

att marknadsföra objekten och samtidigt sig själva. Under spekulationernas 

gång och sökandet i Universitetsbibliotekets databaser dök ytterligare en 

spännande frågeställning upp, som vi ansåg inte finnas så mycket information 

kring. Vi ville ta reda på hur fastighetsmäklarna själva ser runt förtroendet som 

uppstår mellan kund och mäklare, hur viktigt det är i relationen som uppstår 

mellan dess bägge parter. Tidigare forskning fokuserar till största delen på hur 

kunderna tycker, känner och upplever fastighetsmäklarens bemötande, samt 

vad de anser om förtroendet. Vi fortsatte vårt litteratursökande men nu även 

kring relationsmarknadsföring, med inriktning på förtroende.  

 

2.1.  Forskningsmetod 

En forskningsmetod, kvalitativ eller kvantitativ, anses som ett verktyg och 

anpassas efter studiens forskningsfråga, Kvale (1997). Vid en kvalitativ studie 

läggs tonvikten vid insamling och analys av data på ord istället för siffror, 
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Bryman och Bell (2005). Vår studie är av undersökande karaktär och 

huvudsakligen för en undersökande studie är ett val av kvalitativa intervjuer 

för insamling av primärdata att föredra. Syftet med studien är att ta reda på hur 

fastighetsmäklarna skapar ett förtroende gentemot kunden, hur viktigt de tror 

att detta förtroende är samt hur de går tillväga då de värvar kunderna. Syftet är 

även att få en förståelse kring hur mäklarna väljer att marknadsföra sig själva. 

För inhämtning av information kring ämnet, lämpar det sig bäst att använda en 

kvalitativ undersökning och detta genom personliga intervjuer.     

Vid en kvalitativ studie eftersträvar forskaren att skapa en nära relation till de 

personer som studeras för att kunna tolka ”verkligheten” utifrån deras 

perspektiv, Bryman & Bell (2005). Den kvalitativa metodansatsen plockar fram 

det unika hos varje uppgiftslämnare, det är uppgiftslämnaren som kommer i 

fokus. Jacobsen (2002) nämner att nyckelordet för denna sorts metodansats är 

”öppenhet”. Innebörden torde vara att den som undersöker ämnet har i 

förväg bestämt vad han eller hon letar efter. Genom detta kan den som 

studerar ämnet styra valet av vilken typ av människor som skall intervjuas, 

vilka som lämpar sig bäst för det valda ändamålet.  

Nackdelen med att använda den kvalitativa metodansatsen är oftast bristen på 

resurser. Det kan ta lång tid att intervjua personer och detta skapar i sin tur att 

forskaren blir tvungen att minska ner antalet respondenter. Själva analysdelen 

skapar också vissa problem, då mängder av ostrukturerad information skall 

analyseras (Jacobsen 2002). 

 
 

2.2.  Primär- och sekundärdata  

Primärdata baseras på information som första gången inhämtas från 

respondenterna av undersökarna själva, detta i form av intervjuer eller enkäter, 

Jacobsen (2002). Vi ansåg att det var mest relevant till denna studie att tillämpa 

intervjuer, då det ger bäst möjlighet att skaffa fram information och på detta 

vis skapa ett förtroende genom ett personligt bemötande. En god relation med 

förtroende mellan intervjuare och respondent innan intervjun påbörjas, bidrar 

att respondenten känner sig avslappnad och att denne kan svara uppriktigt på 

frågorna som ställs.   

Som nämnts ovan sker informationsinsamlingen vanligtvis genom intervjuer 

eller att enkäter delas ut, för insamling av primärdata. Sekundärdata däremot är 

den data som redan har samlats in av en annan forskare. Viktigt att ha i åtanke 
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är att den person som har samlat in ”vår” sekundära data har använt sig av 

andra frågeställningar och forskaren har haft ett annat ändamål som han eller 

hon har velat belysa. Det finns både kvantitativ och kvalitativ sekundärdata. 

Vid kvantitativ sekundärdata studeras bland annat balans- och 

resultaträkningar samt statistik. Vid den kvalitativa studeras enbart den 

litteratur som finns på området, Jacobsen (2002). 

 

2.3.  Intervju 

För att vi skulle finna så mycket information vi bara kunde på så kort tid, 

bestämde vi oss för att intervjua fyra respondenter. Anledningen till varför det 

var så få respondenter grundar sig på att de mäklare som är specialiserade 

inom området inte är så många. Under tiden vi sökte efter litteratur diktade vi 

ihop de frågeställningar som vi ville ställa under vår intervju. Vi valde att 

använda oss av öppna och personliga intervjuer, för att införskaffa så mycket 

information kring ämnet som möjligt. Den första kontakten med 

respondenterna skedde genom telefonsamtal. Vi ringde upp var och en och 

presenterade oss, sedan berättade anledningen till varför vi kontaktade dem. 

Ingen av de fyra respondenterna hade någon anledning till att inte ställa upp, 

utan de var glada att få hjälpa till. 

Intervjuerna skedde antingen på respondenternas kontor eller i deras hem, där 

de kände sig trygga. I de fall då det är ett mindre antal personer som intervjuas 

och undersöks, är det mest lämpligt att använda sig av öppna intervjuer, 

Jacobsen (2002). 

Vid öppna intervjuer, som sker ansikte mot ansikte, verkar respondenterna ha 

lättare att öppna upp sig. Både personen som ställer frågorna och personen 

som besvarar frågorna har lättare att se och registrera hur den andra parten 

agerar och hur parten beter sig.  

 

Nackdelen med öppna intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. Den 

innebär, enligt Jacobsen (2002), att intervjuarobjektet uppträder på ett annat 

sätt än om det skulle ske en intervju över telefon. Intervjuarobjektet ser också 

lättare hur den som intervjuar beter sig och kan då ändra sitt svar för att göra 

intervjuaren nöjd. För att minska risken för att denna intervjuareffekt skulle 

uppstå, var vi som intervjuade neutralt klädda, vårt kroppsspråk var 

avslappnat, sättet vi pratade på var normalt och vi var heller inte framfusiga 

med frågorna. Intervjuerna fick dessutom ta så lång tid som det behövdes, 
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vilket resulterade i att intervjutiderna varierade mellan en timma och fyra 

timmar. 

Thurén (2005) beskriver att det är viktigt för den som ställer frågorna under 

intervjun, att tänka på att frågorna som ställs till intervjuarobjektet inte blir 

ledande. Respondenten ska ha den chansen att kunna svara på frågorna som 

ställs med sina egna ord och egna tankar som dyker upp under 

intervjuartillfället. 

 

2.4. Urval respondenter 

I denna studie har respondenterna inte valts ut slumpmässigt. Ett krav i 

studien var att respondenterna skulle besitta ett visst slag av kompetens och 

även ha en god kännedom och erfarenhet gällande den specifika typen av 

fastigheter. Då respondenterna har arbetat i ett antal år med skogs- och 

jordbruksfastigheter, utgick vi ifrån att deras kunskap var bra och att deras 

information är lämpad för denna studie. Skulle vi ha använt oss av ett 

slumpmässigt urval av respondenter, hade inte garantin att det slumpmässiga 

urvalet hade besuttit samma kompetens som då respondenterna valdes ut med 

denna omsorg. 

Tidigare har det nämnts att vi valt att intervjua endast fyra fastighetsmäklare. 

Det beror dels på att antalet fastighetsmäklare som är specialiserade inom det 

karakteristiska området är begränsat, samt att vi valde att endast begränsa oss 

till mäklare som verkade inom Örebro län. Deras kompetens och att de är 

insatta i ämnet skogs- och jordbruksfastigheter var ett av våra huvudkrav. Vi 

anser även att respondenterna är väldigt tillförlitliga samt att de har lämnat oss 

trovärdiga svar. Samtliga respondenter har en lång och gedigen erfarenhet av 

förmedling vad det gäller skogs- och jordbruksfastigheter.  

 

2.5.  Materialinsamling 

För att forskningsfrågorna skulle kunna besvaras har vi samlat in sekundärdata 

från litteratur, vetenskapliga artiklar, organisationers webbsidor och även på 

Google. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har sökord som ”trust”, 

”relationship marketing”, ”marketing”, ”real estate agent”, ”real estate” 

använts. Den sekundära data som vi fann har tidigare inhämtats av forskare 

för andra syften men som vi omanalyserat och sammanställt för att det till viss 
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del skall kunna hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Vi har även 

inhämtat primärdata som är ny data och utgörs av våra intervjuer med de 

utvalda respondenterna. 

Det kändes relevant för att få en bra grund att stå på och för att vi på bästa 

möjliga sätt skulle kunna bemöta respondenterna på ett proffsigt sätt. Då en av 

författarna vid tillfället jobbade för en av de utvalda fastighetsmäklarna, valde 

vi att med den mäklarens hjälp undersöka vilka fler mäklare inom länet som 

skulle vara mest lämpade att intervjua. Vi fick kontakt med ytterligare tre 

mäklare som är specialiserade inom skog- och jordbruksfastigheter. Som i 

många andra fall krävs det en längre erfarenhet inom ämnet för att skapa sig 

kunskap då den inte är så lätt att finna i teori. Därför valde vi att intervjua 

mäklare som har funnits med i branschen ett tag och inte de nyutexaminerade 

fastighetsmäklarna.  

Vi ville inrikta oss mot de fastighetsmäklare som är specialiserade inom 

området skog- och jordbruksfastigheter, för att få så korrekta och tillförlitliga 

svar som möjligt. 

Genomförandet av de personliga intervjuerna gick till på det viset att 

författarna och respondenten satt antingen på deras kontor eller i deras hem. I 

tre av de fyra fallen spelades intervjuerna in. I det fjärde fallet ville 

respondenten i fråga, inte att intervjun skulle bandas. De intervjuer som 

bandades gav oss som intervjuare en bättre chans till att kunna anteckna 

samtidigt som det spelades in. Det gjorde sedan att arbetet med att 

transkribera intervjuerna underlättades och det blev lättare att lyssna om ifall 

det var något som kändes oklart vid avlyssningen.  

  

2.6.  Analys 

Vi valde att renskriva den information vi hade fått fram genom intervjuerna 

med de fyra utvalda fastighetsmäklarna. Detta skedde på datorn. Efter det att 

all empiri hade antecknats återstod det att korta ner informationen. Vi vill få 

fram det mest väsentliga och framförallt de svar som vi eftersökte i vårt 

problem, som vi byggde upp studien på. Tillvägagångssättet vi använde oss av 

kallar Kvale (1997) för meningskoncentrering. 
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2.7.  Källkritik  

Vid en kvalitativ undersökning finns en bredare närhet till det som ska 

studeras och de upplevelser vi bemöter av den specifika situationen, kan tolkas 

på ett felaktigt sätt. Under en intervju kan närheten som uppstår mellan oss 

och respondenterna skapa problem på grund av att båda parter har bestämda 

förväntningar för vad som ska ske under mötet. Respondenterna kan agera på 

ett sätt som de tror att vi som undersökare förväntar oss av dem och inte på 

det sättet de i vanliga fall skulle ha gjort.  

Thurén (2005) ger flera olika exempel på vad som kan vara en källa. En källa 

kan vara skriftlig så som brev och böcker. En källa kan även vara muntlig, till 

exempel en intervju eller offentliga tal. Med ”källa” menas ursprunget till vår 

’’kunskap”.  

Källorna vi har arbetat med har bestått av både muntlig samt tryckt karaktär. 

De muntliga källorna besitter stor kunskap och de har en lång erfarenhet av 

förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter. Informationen vi har kunnat 

inhämta från dem anser vi vara tillförlitlig, då de deras kunskap och erfarenhet 

är stor och det är sällan den informationen går att finna i någon tryckt text. 

Den information som har hämtats från de tryckta källorna anser vi också vara 

trovärdiga. Författarna som har skrivit böckerna och artiklarna, har länge 

forskat inom det specifika ämnet. 

Det finns risker som kan uppstå då intervjuerna spelas in med olika 

hjälpmedel. En första risk, som vi var medvetna om, var ifall någon av 

respondenterna inte ville att vi spelade in deras intervju. I tre av de fyra fallen 

fick vi spela in. Vi var även medvetna om att en andra risk kunde uppstå. Det 

var ifall diktafonen eller våra telefoner strejkat och det inte hade skett någon 

inspelning, vi försäkrade oss om detta genom att använda både diktafon, 

telefoninspelning samt att vi antecknade så mycket vi kunde under 

intervjuerna.  

 

 

 

 

 



11 

 

3. Teori 

 
Detta kapitel beskriver studiens teoretiska utgångspunkt och består av två delar, vilka är 

mäklarens marknadsföring samt förtroende. 

 

Tidigare i undersökningen har det tagits upp att en fastighetsaffär är oftast den 

största affär en person gör i sitt liv. I och med detta vill mäklaren att kunden 

ska få ett så gott intryck som möjligt av mäklaren. Första mötet mellan 

parterna är mycket betydelsefullt och spelar en stor roll för att bygga och 

utveckla relationer nu och i framtiden, anser Blomqvist et al. (2004). 

Relationen som uppstår vid mötet är en av byggstenarna till det förtroende 

som sedan uppstår mellan kund och mäklare.  

 

3.1. Relation och förtroende 

Relationsmarknadsföring är den marknadsföring som sätter relationer, nätverk 

och interaktion i centrum, Gummesson (2002). Sett ur företagens perspektiv 

så syftar detta till att öka värdet i kundrelationerna och därigenom öka 

kundlojaliteten. Men från kundens synvinkel finns det även ett behov av att ha 

en god relation till säljaren eller företaget, Blomqvist et al. (2004). En 

förenklad definition kan uttryckas som följande; det handlar om att skapa 

långvariga relationer med sina kunder och samtidigt få kundens förtroende 

(Berry 1995). För att en relation ska uppstå, bör det finnas minst två personer 

som står i kontakt med varandra, kunden och säljaren/mäklaren/leverantören. 

Interaktionen som uppstår kallas för moderrelation och det har visat sig att när 

dessa två parter arbetar närmare tillsammans, så växer styrkan i förtroendet 

från båda parterna. Forskare har nyligen kommit underfund med att den 

tacksamhet som kunden känner gentemot säljarens/mäklarens/leverantörens 

åtaganden ökar även förtroendet för denne, Bechkoff et al. (2009).  

3.1.1. Relation 

Relationen som uppstår förändras och utvecklas över tiden och när en relation 

inleds står båda parterna inför liknande svårigheter. Ford et al. (1998) använder 

sig av en relationsmodell som lättare kan beskriva hur relationen mellan kund 

och mäklare/leverantör ser ut och hur den byggs upp. Denna modell beskriver 

de processer som relationen går igenom och poängterar styrningsuppgifterna 
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som processen innefattar. Detta ger en bättre bild av de olika stadierna en 

relation kan bestå av och hur utvecklingen ser ut mellan dessa.   

 (Ford, 1998, s. 29) 

Inledningsfasen 

I varje ny relation finns en tröghet mellan kund och leverantör. Det kan ta tid 

för parterna att finna varandra samt att det ofta är ansträngande, på grund av 

att det finns brister bland de resurser som krävs för parterna att finna 

varandra. En annan leverantör kan erbjuda bättre pris eller produkt och detta 

kan leda till att kunden väljer att byta ut sin nuvarande leverantör. Bytet kan 

dock ge kunden andra problem som inte syns i denna fas. Den tröghet som 

har möjlighet att uppstå för kunden, som kan avgöra ifall byte av leverantör 

inte är intressant, skulle kunna vara de höga kostnaderna som uppstår vid detta 

byte eller för att utföra tjänsten själv. Samma sak gäller leverantören som också 

förlorar mycket pengar och tid på att finna ny kund.  

Men denna tröghet hindrar inte kunder från att söka andra leverantörer och 

vice versa. Den vanligaste orsaken till att relationen slutar att existera är att ett 

missnöje gentemot den andra parten uppstått.  

Utforskningsfasen 

Köpare och leverantör har nu ingått förhandling om köp. Parterna samlar in 

och utbyter information med varandra. Informationen som de båda parterna 

kan utbytta mellan varandra är ofta begränsad och bilden av vad de begär av 

varandra är förutfattad. Ett möte bör inledas för att lära känna varandra och 
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skapa en mer rättvis bild av varandra. De måste investera mycket tid i 

relationen och det finns inga riktlinjer kring hur förloppet skall gå till. 

Osäkerheten är stor för vad den framtida relationen kan generera. Det är här 

och nu som parterna upptäcker vilka stora kostnader det innebär att inleda en 

ny relation. Förtroendebrist och en oro för att den andra parten inte är 

engagerad i relationen kan uppkomma. Både kund och leverantör måste 

förvissa varandra om att båda är angelägna att skapa en seriös relation.  

Utvecklingsfasen 

Här utvecklas relationen till något positivt. Fasen karakteriseras av ömsesidigt 

lärande och osäkerheten minskar. Leverantören försöker förändra det sociala 

beteendet för att motpartens förväntningar skall stämma bättre överens med 

varandra och risken för motsättningar och kommande problem minskas. Här 

förenas förtroende och tidigare löften genom att leverantören bevisar sin 

kunskap och kompetens för kunden, samt erbjuder vad han eller hon 

efterfrågar. Att båda parterna anpassar sig i denna fas bidrar till att förtroendet 

stärks. Leverantören visar genom dessa anpassningar att kunden kan få svar på 

sina önskemål. Anpassningarna är dock kostsamma.  

Stabiliseringsfasen 

I detta skede har parterna uppnått en viss stabilitet i lärandet om varandra, 

samt investering och engagemanget i relationen. Denna fas uppstår efter att 

tjänsterna blivit mer rutinmässiga. Att nå denna fas är olika från relation till 

relation. Det tar olika lång tid och fasen innefattar fördelar i relationen samt att 

bevara förtroendet mellan parterna. Nackdelen med denna fas kan vara att 

leverantören inte når upp till kundens förväntningar. 

Det är inte självklart att varje relation uppnår den stabila fasen. Parterna kan 

välja att hoppa av vid de olika faserna ifall relationen inte känns optimal.  

 

3.1.2. Förtroende 

Enligt Iacobucci och Swartz, (2000) bygger förtroende på en persons 

förväntan att kunna lita på en annan person. Vi människor måste lita på 

varandra för att det skall kunna skapas ett personlighetsbaserat förtroende. 

Kunderna känner då på detta vis förtroende i relationen som uppstår.  
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En relation bygger oftast på interaktionen mellan kund och en specifik 

medarbetare på företaget, Blomqvist et al. (2004). Förtroendet behöver inte 

betyda att det ska yttra sig på samma vis hela tiden, det kan uppstå på olika 

sätt. Till exempel kan kunden känna förtroende till en person på företaget och 

inget förtroende alls till en annan person inom samma företag. Likasåväl kan 

förtroendet uppstå genom att kunden känner till vad företaget sysslar med. 

Men det kan lätt uppstå osämja i relationen mellan kund och företag. Det finns 

osäkerhet och de förväntningar som kunden har gentemot företaget kan inte 

ständigt uppfyllas, Herrington (2007). Som nämnts tidigare förlorar företaget 

på att bli av med en kund. Framtida inköp som kunden skulle göra går till och 

kostnaden blir dessutom högre att attrahera en ny potentiell kund. Det är hela 

fem gånger så dyrt som att behålla den befintliga kunden, enligt Feurst (1999). 

Kundrelationer kräver att de byggs vidare på ifall de skall fungera på lång sikt, 

ett engagemang och intensiv kundkontakt krävs därför från alla på företaget, 

Echeverri och Edvardsson (2002). Men i slutänden så gynnar det den framtida 

kundrelationen. 

Ertzgaard (2004) säger att förtroende är svårt att uppnå genom att medvetet 

agera. Det som är avgörande då ett förtroende skapas är personkemi, 

värderingar samt omedvetna handlingar. Personkemi skapas genom hur en 

person uppfattar en annan människas personlighet och kunskap. När 

personkemin stämmer kommer personerna att höja upp varandras kunskap 

och personlighet. Definitionen av förtroende kan beskrivas som viljan att 

känna tillit till en motpart, Deshpandé et al. (1993). Kunderna känner 

förtroende till den motpart som visar att han eller hon har kvaliteter som att 

vara konsekvent, kompetent, ärlig, rättvis, ansvarsfull, hjälpsam och välvillig. 

Resultaten tyder på att engagemang och förtroende faktiskt är nyckeln till 

relationsmarknadsföringen, Morgan et al. (1994). 

Fastighetsmäklarens uppgift är att förmedla en kunds fastighet till en annan 

kund, med andra ord så jobbar mäklaren med individen och dennes speciella 

behov. I dagens lågkonjunktur går det lite upp och ner på 

fastighetsmarknaden. Konkurrensen hårdnar mellan fastighetsmäklarna och 

det har även börjat visat sig inom specialområdena också. Mäklare som 

förmedlar skogs- och jordbruksfastigheter har under det senaste året märkt av 

konkurrensen sinsemellan, (Land, Lantbruk och Skogsland a). Vid konkurrens 

blir förtroendet från kunden än mer viktigare än i vanliga fall. Förtroendet i en 

relation är avgörande för att den ska kunna byggas upp till något starkt. Ett 
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engagemang och förtroende krävs från båda parter för att relationen ska 

utvecklas, säger Storbacka och Lehtinen (2000).  

 

3.2. Mäklarens marknadsföring 

Fastighetsmäklarbranschen tillhör den tjänsteproducerande sektorn, där 

mäklaren marknadsför sin tjänst och måste motivera varför någon skall köpa 

tjänsten av just honom eller henne. 

Under tidens gång har mäklarens tillvägagångssätt vad det gäller 

marknadsföring förändrats och utvecklats. Innan det fanns tillgång till Internet 

marknadsförde fastighetsmäklarna sig genom att använda kundregister och så 

annonserade de sina företag. På detta sätt visade de vilka de var och vad deras 

företag erbjöd för typ av tjänster. I och med att Internet introducerades för 

människan och expanderade stort, så öppnades en annan värld inom 

marknadsföring. I dagens läge har fastighetsmarknaden flyttats till Internet och 

största delen av marknadsföringen sker även där.  Det underlättar för 

mäklaren att ha en hemsida där de visar vilka det är som jobbar på företaget, 

vad de har för objekt inne, företagets ambitioner och vilka typer av tjänster de 

har att erbjuda. Men bara för att Internet slog igenom finns fortfarande de 

tidigare väl beprövade sätten att marknadsföra sig på kvar. Det sker genom 

annonsering i tidningar, skyltning hos bank, direktmarknadsföring etc.  

Ett av de bästa sätten en fastighetsmäklare kan marknadsföra sig på är genom 

rekommendationer från tidigare kunder till andra presumtiva kunder. Om 

mäklaren gör ett bra jobb, syns i samhället på ett positivt sätt, vårdar sina 

kundrelationer och sitt rykte, så skapar detta ett förtroende gentemot 

mäklaren. Ryktet är viktigt och en kund som är nöjd sprider det vidare till sina 

vänner, en missnöjd kund sprider det också vidare till sina vänner, men även 

till andra människor som han eller hon inte känner. Det är som sagt viktigt att 

vårda sitt rykte, Mäklarsamfundet (2008).  
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4. Empiri 

 
Detta kapitel beskriver det insamlade datamaterialet, vilket i denna studie är hämtat 
utifrån intervjuer med fyra respondenter samt företagens respektive hemsidor. 

 

 

4.1. Beskrivning av fastighetsmäklarföretagen och mäklarna 
 

4.1.1. Skogs och Villa Mäklaren 
 

Skogs och Villa Mäklaren grundades 1995 av Anders Ekholm. Anders var 

nyutbildad och startade direkt sin egen firma. Ett par år senare började hans 

syster Christina Kemperyd på företaget, också som fastighetsmäklare. 

Företaget förmedlar alla slags typer av fastigheter, men majoriteten av 

fastigheterna som säljs är skogs- och jordbruksfastigheter. Skogs och Villa 

Mäklaren har ett kontor som är beläget i Gusselhyttan, men jobbar över hela 

Sverige.  

 

 

 

4.1.2.  Förtroendet för mäklaren 

Anders Ekholm säger att förtroendet som kunden känner mot mig som 

fastighetsmäklare är mycket viktigt. Känner kunden ett förtroende för 

mäklaren gynnar det företaget i framtiden. Kundnätet utökas då vi gör ett gott 

jobb som kunden är nöjd med. Människor talar vitt och brett om positiva 

upplevelser inom sin bekantskapskrets, men de berättar för många fler ifall de 

upplever att tjänsten vi tillhandahåller är negativ. Det är därför viktigt att vi 

bemöter våra kunder på ett bra sätt.  
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Förtroendet bygger vi upp genom att tidigt och noggrant undersöka vad 

kunden ha för önskemål med fastighetsaffären. I föregående frågor har jag 

svarat vad som är viktigt att lyfta fram för att få igenom en fastighetsaffär så 

bra som möjligt. Tillsammans med kunden tar jag reda på de viktiga 

mervärdena som finns för varje specifik fastighet. Genom att på detta vis 

samarbeta och involvera kunden i affären skapar vi tillsammans ett förtroende 

mellan oss två. Det är viktigt att vi båda känner ett förtroende gentemot 

varandra för att samarbetet ska gå så smidigt som möjligt.  

 

4.1.3.  Marknadsföring av oss själva och objekten 

Vi marknadsför oss själva på de olika kanalerna så som Hemnet, Blocket samt 

vår egen hemsida. Detta sker samtidigt som vi marknadsför objekten. Den 

lokala tidningen samarbetar vi frekvent med genom att sätta ut annonser i 

deras bostadsbilaga. Kunderna har även vissa önskemål på olika rikstäckande 

tidningar som kan vara lämpliga att annonsera objekten i, exempelvis Svenska 

Dagbladet, Gods & Gårdar, beroende på vad som är specifikt för objektet.  

Vi anser att det är viktigt att marknadsföra det som är mest värdefullt för 

fastigheten. Vi arbetar mest med skogsfastigheter och där är virkesförrådet 

samt hur avverkningsmogen3 skogen är viktiga delar i marknadsföringen. 

Virkesförråd betyder att det är skog som finns i ett ännu ej avverkat 

skogsbestånd, (Skogssverige 2004).  

De presumtiva köparna är ute efter olika typer av skogsfastigheter. Den ena 

vill ha skog som fortfarande växer och inte behöver avverkas på några år, 

medan en annan kund enbart är intresserad av skog som ska avverkas nästan 

direkt. Därför är det viktigt att marknadsföra vad skogen är för typ. Fiske- och 

jakträttigheter är också viktiga punkter att marknadsföra.  

 

 

 

 

                                                 

3
 Skogen har blivit så gammal att den växer långsammare. (Skogsreflexen a)) 
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4.1.4.  LRF Konsult 
 

LRF Konsult är ett företag som sträcker sig över hela Sverige. Företaget 

erbjuder skogliga tjänster, fastighetsförmedling, juridisk hjälp, 

skatterådgivning, allt detta under samma tak. Agneta Andersson arbetar 

som skoglig rådgivare samt fastighetsmäklare på LRF Konsult. Hon har en 

jägmästarutbildning i ryggen samt fastighetsmäklarutbildning.   

 

 

 

4.1.5. Förtroendet för mäklaren 

Förtroendet är enormt viktigt! Förtroendet kunden får för dig som mäklare 

följer dig även som den privatperson du är, säger Agneta Andersson.  

Våra kunder litar på att jag besitter den kompetens som krävs för att göra ett 

så bra arbete som möjligt. Detta för att förtroendet för mig som mäklare ökar 

hos kunden. Kan jag bevisa att jag har kompetensen och kunskapen byggs 

förtroendet upp. Vårt namn, LRF Konsult, är det flera kunder som känner 

igen och varit i kontakt med oss sedan tidigare i form av våra jurister eller 

ekonomer. Oftast är det positiva upplevelser de haft och det goda ryktet vi 

har. Kunderna har redan då fått förtroende för oss och vid en fastighetsaffär 

väljer de att fortsätta ha kontakt med företaget genom mäklarsidan. Det är nog 

att kunden känner sig sedd och att de känner ett deltagande i affären, ifall de 

vill ha det.  

Då affären är avslutad väljer vi att följa upp kunden och erbjuda olika tjänster 

så som reavinstberäkning. Genom denna uppföljning visar vi att kunden 

fortfarande betyder något för oss och att deras förtroende för oss fortfarande 

är starkt.  
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4.1.6.  Marknadsföring av oss själva och objekten 

Jag som mäklare och objekten som jag förmedlar marknadsförs främst på 

Hemnet, på vår hemsida samt att vi har ett register där våra spekulanter finns 

med. Vi annonserar i de tidningar som kunderna speciellt vill ha annonsering i. 

Vi blir ju marknadsförda tillsammans med objektet. Samtidigt som det sker 

marknadsföring på internet och i tidningar, så marknadsförs vi också genom 

våra andra kollegor inom företaget. Vi har mycket personal som vet vad det 

innebär att äga och förvalta skog- och jordbruk. Till exempel har vi jurister 

som är specialiserade på fastighetsfrågor. Vi på företaget samarbetar och 

marknadsför varandra till kunderna. 

I vår marknadsföring, vad det gäller skogsobjekten, är vi noga med att det har 

upprättats färsk skogsbruksplan4. Detta är en trygghet både för säljare och 

köpare, att veta vad som finns i skogen. När det gäller både skogsmarken samt 

jordbruksmarken, så väljer vi att lägga tyngd på och marknadsföra bördigheten 

samt arronderingen5 av marken.  Då det gäller jordbruksfastigheterna lägger vi 

tyngd på hur bördig jorden är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav. 

(Nationalencyklopedin a )) 
5
 Anger skogs- och jordbruksfastigheternas form, storlek och läge i förhållande till varandra. 

(Natinalencyklopedin b)) 
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4.1.7. Värhulta Gårdsmäklare 

1926 startades företaget av Hugo Andersson som bedrev fastighets- och 

auktionsfirma. 1983 tog Per-Anders Andersson, som är Hugos sonson över 

verksamheten. Sedan 2006 har företaget enbart inriktat sig mot 

fastighetsförmedling, då de valde att avsluta auktionsverksamheten.  

 

 

4.1.8.  Förtroendet för mäklaren 

Jag som mäklare måste förhålla mig till alla, företaget måste vara korrekt mot 

samtliga. Våra kunder, tror vi, tycker det är viktigt att deras önskemål blir 

tillgodosedda. Vår trovärdighet är en viktig aspekt för att skapa ett förtroende. 

Varje fastighet och kund är unik och deras behov är viktigt att bemöta. Jag 

som mäklare kan inte övertyga kunden att jag är den rättmätige mäklaren, utan 

kunden måste själv vara övertygad.  

 

4.1.9.  Marknadsföring av oss själva och objekten 

Andersson säger att marknadsföringen är som att finna en nål i en höstack. 

Det är det lilla extra som gör att spekulanterna fastnar för objektet. 
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4.1.10. Fastighetsförmedling X 
 

Mäklarföretaget har kontor på ett flertal ställen i Sverige. De har valt att inrikta 

sig mot skogsfastigheter enbart, då de anser att det finns för få mäklare som är 

inriktade mot just de objekten. Mäklare X har jobbat som fastighetsmäklare i 

ett antal år och har under den tiden fått stor kunskap om skogsfastigheter. 

 

4.1.11. Förtroendet för mäklaren 

Kunden skulle inte från första början anlita mig ifall de inte skulle känna ett 

förtroende för mig. Förtroendet är a och o i relationen som skapas mellan 

kund och mäklare. Svaret blir ett rungande ja! Förtroendet är viktigt! 

Vill vi skapa ett förtroende som ska hålla, måste kunden vara övertygad om att 

jag är den rätta mäklaren för just han eller henne. Förtroende får de för oss 

genom att vi kan bevisa att vi har kunskap, kompetens och erfarenhet av 

denna typ av fastigheter. Vi jobbar med att kunden ska känna tillit till oss och 

vad vi presterar. Minste lilla frågetecken tar vi tag i och igenom tillsammans 

med kunden, för att utesluta missförstånd. Kunden ska heller inte känna sig 

stressad i sitt beslut, de ska känna att deras beslut blev rätt. Jag tror att kunden 

måste känna en säkerhet gentemot mig för att förtroendet ska uppstå.  

 

4.1.12. Marknadsföring av oss själva och objekten 

Hemnet, Bovision samt på vår hemsida marknadsför vi oss på. Som de flesta 

andra mäklare annonserar vi även i de lokala samt rikstäckande tidningarna. 

De som läser och ser annonserna ser mitt namn och på det viset har jag också 

blivit marknadsförd. Genom detta behöver jag inte annonsera mig på andra 

sätt.  

Vi anser att varje fastighet är unik och ingen liknar någon annan. Varje ting 

som anses vara speciellt med fastigheten marknadsförs. Exempelvis om det 

ligger en sjö i närheten eller på fastigheten, så marknadsförs det mervärdet. 

Fiske- och jakträttigheter är viktigt att framhäva. När det gäller 

skogsfastigheter tar vi med hur virkesförrådet ser ut samt upprättas en färsk 

skogsbruksplan.  
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Kunderna har olika önskemål med skogen de vill förvärva, vissa vill ha 

ungskog och andra vill ha avverkningsmogen. Det gäller att plocka fram det 

specifika för varje fastighet.  
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5. Analys 

 
Detta kapitel följs av en analys baserat på det empiriska materialet kopplat till teorin. 

 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på har fastighetsmäklare som är 

specialiserade inom skogs- och jordbruksfastigheter, går tillväga för att skapa 

ett förtroende gentemot kunderna och hur pass viktigt de tror att förtroendet 

för dem är. Vi ville även skaffa oss en inblick i hur de marknadsför sig som 

fastighetsmäklare och de objekt som de åtagit sig att förmedla. 

För att finna teori om förtroende som uppstår i en relation mellan kund och 

säljare, har vi letat teori inom relationsmarknadsföring. 

Relationsmarknadsföring är den marknadsföring som sätter relationer, nätverk 

och interaktion i centrum, Gummesson (2002). Det har varit svårt att finna 

teori som inriktar sig specifikt mot fastighetsmäklare och deras sätt att bygga 

upp ett förtroende till sina kunder. Fastighetsmäkleriet tillhör den 

tjänsteproducerande sektorn, Mäklarsamfundet (2008). Vi kunde därför lättare 

koppla fastighetsmäkleriet till den teori vi fann om förtroende i 

relationsmarknadsföring, genom att de använder sig av att skapa relationer 

med kunder. Däremot var det svårare att finna teori kring den andra 

frågeställningen vi valt att studera, gällande marknadsföring av objekt samt 

mäklare. Dock fann vi lite teori kring hur de går tillväga att marknadsföra sig, 

men den mesta information vi har kunnat inhämta gällande den sista 

frågeställningen, har vi fått genom vår empiriska undersökning då vi 

intervjuade fyra fastighetsmäklare som är specialiserade inom skogs- och 

jordbruksfastigheter. 

 

5.1.1. Förtroendet 

Innan ett förtroende byggs upp, ingår mäklare och kund en relation med 

varandra. Relationen går igenom fyra olika faser, men det är inte alltid alla 

kundrelationer uppnår alla fyra. Faserna kallas inledningsfas, utvecklingsfas, 

undersökningsfas samt stabiliseringsfas. När relationen har nått 

stabiliseringsfasen känner oftast kunden ett förtroende för den andra parten. 

Dock är det inte helt enkelt för mäklaren att han eller hon uppnår de 

förväntningar som kunden har, Ford (1998). 
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Fastighetsmäklarbranschen tillhör den tjänsteproducerande sektorn och inom 

denna sektor byggs framgången på att kunderna känner ett förtroende för 

fastighetsmäklaren, Mäklarsamfundet (2008). Det är inte det lättaste att skapa 

detta förtroende mellan mäklare och kund, då kunden i vissa fall har 

förutfattade meningar kring mäklare generellt. Men då är det som allra 

viktigast att visa för kunden att de kan känna sig säkra med sitt val av 

fastighetsmäklare.  

Fastighetsaffären är för många den största affär de någonsin gör i sina liv. Då 

krävs det att fastighetsmäklaren gör ett gott jobb och visar att han eller hon 

vårdar kundens förtroende som skapas mellan denne och fastighetsmäklaren. 

En fastighetsmäklare lever så att säga på sitt goda rykte. Enligt Iacobucci och 

Swartz, (2000) bygger förtroende på en persons förväntan att kunna lita på en 

annan person.  

Fastighetsmäklarna vi har intervjuat bekräftar det som teorin säger, att det allra 

viktigaste är att kunden i relationen känner ett förtroende för mäklarnas arbete. 

Blomqvist et al, (2004), beskriver att det kan vara avgörande i en relation ifall 

kunden känner förtroende för personen som utför tjänsten, i vår studie 

handlar det om att mäklaren skall skapa detta förtroende. Förtroendet är i 

mäklarnas bransch huvudnyckeln för att kunna jobba som mäklare. Teorin tar 

upp att ett förtroende nås genom att visa att det ligger mycket kompetens och 

kunskap bakom personen som bemöter kunden, Morgan et al. (1994). Vi 

skulle även vilja tillägga att det finns en tredje viktig komponent som skapar 

detta förtroende, det är erfarenhet. Samtliga mäklare vi har intervjuat besitter 

alla erfarenhet vad det gäller förmedling och kunskap kring skogs- och 

jordbruksfastigheter. Så länge mäklarna visar att kunden kan lita på dem, så 

resulterar det i ett gott rykte som i sin tur gynnar företaget. En kund som inte 

litar på mäklaren får inget gott förtroende för denne och det yttrar sig genom 

att kunden sprider ut dålig kritik om mäklaren, som missgynnar ryktet för både 

företaget och mäklaren. Förtroende kan beskrivas som viljan att känna tillit till 

en motpart, Deshpandé et al. (1993). Kunderna känner förtroende till den 

motpart som visar att han eller hon har kvaliteter som att vara konsekvent, 

kompetent, ärlig, rättvis, ansvarsfull, hjälpsam och välvillig. Resultaten tyder på 

att engagemang och förtroende faktiskt är nyckeln till 

relationsmarknadsföringen, Morgan et al. (1994).  

Vi kan se att det som beskrivs ovan så som att vara ärlig, kompetent, rättvis, 

ansvarsfull etc. även stämmer in i verkligheten. Dessa olika kvaliteter krävs för 

att skapa ett förtroende. Viktigt är också att mäklarna besitter stor kunskap 
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inom området, kunderna litar mer på mäklaren ifall den kan bevisa att denne 

vet vad den pratar om.  

Samtliga fastighetsmäklare som jag har intervjuat har kunnat intyga att det är 

förtroendet för dem som mäklare och person, som kunderna upplever och 

känner som är det allra viktigaste. Som nämnts ovan så är fastighetsaffärer en 

av de största affärer en person gör i sitt liv, då är det viktigt att de känner ett 

förtroende för den som hjälper till med förmedlingen av affären. Det finns 

nog ingen person som vill köpa eller sälja sin fastighet genom en 

fastighetsmäklare som har det ryktet om sig att vara lynnig, okunnig, falsk eller 

att han eller hon lurar folk på pengar. En fastighetsmäklare med den attityden 

kommer inte så långt i branschen. Rollen som mäklare lever med även i 

mäklarens privata liv. Flera av de intervjuade fastighetsmäklarna konstaterar att 

det förtroende kunderna känner gentemot dem som mäklare, känner de för 

mäklaren som privatperson också, inte enbart för rollen.  

Viktigt är att mäklaren också känner att han eller hon kan lita på kunden. Det 

kan givetvis uppstå situationer där kunden känner att förtroendet till mäklaren 

brister, men likväl kan det ske att mäklarens tillit till kunden är otillräcklig.  

 

5.1.2. Marknadsföringen 

Teori kring hur en fastighetsmäklare marknadsför sina objekt har varit svårt att 

finna, men i boken ”Lärobok i Fastighetsförmedling” som är utgiven av 

Mäklarsamfundet, har vi kunnat ta del av hur fastighetsmäklarna går tillväga 

vid marknadsföringen. Teorin vi funnit i boken har stämt väl överens med vad 

de intervjuade mäklarna har informerat oss om vid våra möten med dem. 

Teorin gällande mäklarnas marknadsföring baseras på den information vi fått 

från de intervjuade mäklarna, samt det vi kunnat få fram från boken som 

nämnts ovan.  

Fastighetsmäklarna måste enligt lag följa god fastighetsmäklarsed och seden 

skall även följas inom marknadsföringen av mäklartjänsten, god 

marknadsföringssed skall även följas, (Fastighetsmäklarinspektionen). Det står 

reglerat i Marknadsföringslagen hur en fastighetsmäklare ska marknadsföra sitt 

företag, Mäklarsamfundet (2008).  

Idag marknadsför mäklarna sig och objekten på Internet, där det finns ett 

flertal olika kanaler som vem som helst kan gå in och studera de objekt som 
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finns ute på till salu-marknaden. Tack vare att Internet introducerades och 

växte till något stort, så resulterade det i att mäklarna kunde nå ut till så många 

fler än de gjorde tidigare. Innan denna typ av marknadsföring kom till, så 

nådde de oftast bara ut till den lokala marknaden. De skedde annonseringar i 

lokaltidningarna, skyltning i fönstren på bankerna, samt att marknadsföringen 

gick från mun till mun, Mäklarsamfundet (2008). Nu kan en person som bor i 

Boden i norr gå in på Hemnet, Blocket, Bovision, mäklarnas hemsidor etc. och 

ta del av vad de har för objekt enda nere i Smygehuk. Men bara för att Internet 

har utvecklat marknadsföringen så betyder det inte att mäklarna har slutat att 

annonsera och marknadsföra sig i tidningar, skyltfönster på banken eller 

genom munmetoden. Dessa tre sätt är fortfarande viktiga för mäklarna. 

Anders Ekholm berättar i intervjun att han och hans kollega är medvetna om 

att vissa av deras kunder inte använder sig av Internet, utan tar del av deras 

marknadsföring genom annonser hos bank och i lokaltidningen. 

Majoriteten av de fyra intervjuade fastighetsmäklarna är överens om att de 

marknadsför sig och objekten på Hemnet, Blocket, Bovision samt genom att 

kunderna pratar med vänner och bekanta och på det viset sprids deras namn 

vidare. De är också eniga om att det sker marknadsföring på det gamla sätten i 

form av annonsering i lokala och rikstäckande tidningar, samt i skyltfönstren 

hos banker. Marknadsföringen av dem själva sker i samband med att de 

marknadsför objekten som är till salu.  

I frågan hur fastighetsmäklare väljer att marknadsföra fastigheterna, var de 

intervjuade fastighetsmäklarna ömsesidiga i sina svar. Det är viktigt att ta fram 

det lilla extra för fastigheten, det som visar det positiva med fastigheten och 

det som gör fastigheten så speciell. Det kan vara att det ligger en sjö i närheten 

eller alldeles intill fastigheten. Många kunder är intresserade av jakt och fiske, 

så de fastigheter som har den förmånen väljer mäklarna att lägga tyngdpunkt 

på gällande just den delen. Flera av de fastighetsmäklare som har intervjuats 

säger att det är skogsbruksplanen som är en av de viktigaste delarna inom 

marknadsföringen. Virkesförrådet och sammansättningen av skogen är likaså 

viktiga delar som bör tas med i marknadsföringen.  

Teorin tar inte upp ordagrant de olika alternativ som mäklarna svarade, men 

teorin vi har funnit säger att det är de olika mervärdena av fastigheterna som 

är viktiga vid marknadsföring av objekten. Med andra ord som stämmer den 

teori vi funnit väl med vad respondenterna har informerat oss om.  
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Majoriteten av de fyra intervjuade fastighetsmäklarna anser att de får sina 

kunder genom att de har ett gott rykte och att de gör ett väldigt bra jobb. 

Fastighetsmäklarna visar att de finns där för sina kunder och ställer upp för 

just dem. Den breda kunskap som de skaffat sig dels genom studier men allra 

mest har de genom den erfarenhet de har i ryggen. Som kund väljer de att 

kontakta en mäklare som vet vad han eller hon pratar om.   
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6. Slutsats 

 
I detta kapitel reflekterar jag över analysen och kopplar samman detta till mitt syfte med 
uppsatsen, för att sedan komma fram till en slutsats.  

 
 

Vårt primära syfte från början var att studien skulle handla om hur 

fastighetsmäklare, som är specialiserade på skogs- och jordbruksfastigheter, 

marknadsför sig själva och objekten de förmedlar. Under tiden som vi 

försökte läsa in oss på detta ämne uppstod ännu en intressant fråga, nämligen 

hur viktigt mäklarna själva tror att förtroendet som kunderna känner gentemot 

dem är. Vi uppmärksammade under vår informationssökning kring 

relationsmarknadsföring och förtroende att det till största del enbart var 

kunderna som hade blivit tillfrågade vad de ansåg och hur de kände. Vi ville 

därför höra oss för med fastighetsmäklarna, hur deras syn på detta såg ut. 

Huvudsyftet gick från marknadsföringen av mäklarna till hur viktigt de ansåg 

att förtroendet för dem är.  

 

6.1.1. Hur viktigt tror mäklarna att förtroendet för dem är? 

Vi fann en hel del litteratur inom relationsmarknadsföring med inriktning på 

förtroende. Teorin vi har funnit gällande detta tar upp att kunderna känner 

förtroende till den motpart som visar att han eller hon har kvaliteter som att 

vara konsekvent, kompetent, ärlig, rättvis, ansvarsfull, hjälpsam och välvillig. 

Resultaten tyder på att engagemang och förtroende faktiskt är nyckeln till 

relationsmarknadsföringen, Morgan et al. (1994). I vår empiriska studie där vi 

intervjuade fyra fastighetsmäklare, har vi fått fram att deras syn på vad 

kunderna vill ha då de ska välja fastighetsmäklare är: goda kunskaper, 

kompetens och erfarenhet. Samtliga mäklare är överens om att dessa tre 

kriterier skapar ett förtroende hos kunderna för mäklaren och kunderna 

upplever att de kan lägga sin fastighetsaffär i mäklarens händer och med ro 

luta sig tillbaka.  

Mäklaren vill nå fram till kunderna med att visa att de kan ha förtroende för 

honom eller henne. Dels beskriver teorin att en relation skapas mellan kund 

och företag genom att det uppstår ett förtroende mellan bägge parterna. Vi har 

nämnt det tidigare och vi nämner det igen, detta gäller också i praktiken och i 
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den verkliga världen. De intervjuade fastighetsmäklarna ger samma 

information som forskningen, det vill säga att förtroendet är en väldigt viktig 

del i fastighetsaffärsrelation, förtroendet är a och o. 

Vi kan alltså dra den slutsatsen att det vi har fått fram genom att studera teori 

gällande relationsmarknadsföring med inriktning mot förtroende, stämmer 

med vad som gäller i det verkliga livet och i den tjänsteproducerande sektorn 

fastighetsmäkleri.  

 

6.1.2. Hur marknadsförs skogs- och jordbruksfastigheter på 
marknaden och hur marknadsför mäklarna sin tjänst? 

En fastighetsmäklare marknadsför sig och sina objekt genom att annonsera i 

de lokala samt rikstäckande tidningarna, samt på Internet. Detta har vi fått 

reda på både genom att studera teori samt genom våra empiriska studier. 

Tidigare var det mer vanligt att det skedde genom annonser i tidningar, 

skyltfönstren hos banker och genom att kunder pratade med vänner och 

bekanta. I dagsläget är det mer vanligt att marknadsföringen sker via Internet. 

Men vi har genom våra intervjuer med mäklarna fått reda på att det finns de 

människor som inte använder sig av Internet och för att de ska kunna ta del av 

vad det finns för objekt till salu på fastighetsmarknaden, väljer mäklarna att 

fortsätta att använda sig av den gamla hederliga marknadsföringsmetoden. 

Teorin tar även upp att det bästa sättet att marknadsföra sig på är genom 

rekommendationer från andra personer, det gäller att som mäklare ha ett gott 

rykte och vårda det väl. Detta kan vi se stämmer i praktiken också. 

När det kommer till att marknadsföra de specifika fastigheterna, tar teorin upp 

att det är mervärdet av fastigheterna som är viktigt att plocka fram i 

marknadsföringen. Mäklarna sa i intervjuerna att det är viktigt att lägga 

tyngdpunkt på de delar som drar upp värdet på fastigheten. Exempelvis om 

det ligger en sjö i närheten eller att den tillhör fastigheten, så är det av värde att 

nämna detta i marknadsföringen. Detsamma gäller fiske- och jakträttigheter 

som många skogsägare är intresserade av att förvärva. Arealen av fastigheten 

samt hur dess skogsbruksplan ser ut är också viktiga punkter att trycka på 

enligt mäklarna. Varje fastighet är unik och är inte någon annan lik. 

De intervjuade fastighetsmäklarnas svar stämmer överens med teorin. 

Marknadsföring av objekten de tillhandahåller sker på de olika sidorna som 

samlar alla objekt runt om i Sverige som finns ute till försäljning på 
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fastighetsmarknaden. De sidor som de intervjuade mäklarna väljer att 

annonsera på är Hemnet, Bovision, Blocket samt företagens hemsidor. De 

marknadsför sig även i tidningarna som finns lokalt och mer rikstäckande.   

Slutligen vill vi säga att den teori och information vi har inhämtat från våra 

respondenter, stämmer överens med varandra. Förtroendet är a och o inom 

fastighetsmäklarbranschen och att marknadsföra sig själv och objekten spelar 

stor roll för att ryktet och förtroendet skall kunna växa.  
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7.1.  Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur marknadsför ni er? 

 

2. Vad lägger ni tyngdpunkt på vid marknadsföringen?  

 

3. Hur gör ni för att få era kunder? Finns några knep? 

 

4. Vad gör ni för att övertyga era kunder att ni är den rätta 

mäklaren? 

 

5. Vad är det ni lyfter fram för att få kunder? 

 

6. Vad är viktigt för era kunder? 

 

7. Vilka är era konkurrenter? 

 

8. Finns det regler om vem som får köpa, exempelvis, får vem som 

helst köpa skog? 

 

9. Finns det regler kring hur den utländska marknaden för att få 

köpa skog?  

 

10. Är förtroendet för er som mäklare viktigt för kunden? 
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7.2. Bilaga 2 

 

7.2.1. Intervju med Anders Ekholm, Skogs & Villa Mäklaren 

1. Ekholm berättar att de bland annat marknadsför sig på Hemnet, 

Blocket samt på hemsidan. Den lokala tidningen samarbetar de 

frekvent med, men det finns även ett stort samarbete med de 

rikstäckande tidningarna, exempelvis Svenska Dagbladet, Gods och 

Gårdar, samt i de tidningar som kunderna har på förslag. Vi får även 

annonsera i fönstret hos en av bankerna i samhället som ligger oss 

närmast. Att annonsera i fönster var mer vanligt förr, men fungerar 

lika bra nu som då, därför väljer vi att fortsätta med det. Vi anser att 

det drar en del kunder genom fönsterannonser. Alla människor 

använder inte internet lika frekvent som andra. Det skall finnas flera 

valmöjligheter att kunna ta del av annonserna.  

2. När dessa fastigheter skall marknadsföras så anser företaget att det är 

viktigt att lägga tyngdpunkt på de delar av fastigheten som anses vara 

mest värdefulla. Då det gäller försäljning av skogs- och 

jordbruksfastigheter är oftast virkesförrådet, dess sammansättning och 

hur avverkningsmogen skogen är viktiga delar i marknadsföringen. 

Med virkesförråd menas att det är skog som finns i ett ännu ej 

avverkat skogsbestånd (Skogssverige 2004). Ekholm berättar att det 

skiljer sig åt vad de presumtiva köparna är ute efter också. Den ena 

spekulanten kan vara väldigt intresserad av att skogen är 

avverkningsmogen, medan den andra spekulanten inte alls bryr sig om 

det. Detta beror mycket på ifall spekulanten sedan tidigare har skog 

och hur det beståndet ser ut. Till exempel vill en del kunder ha 

ungskog för att de ska kunna investera i den specifika skogen och att 

den under exempelvis 20 år skall växa till sig innan det sker en 

avverkning. Kanske säljer spekulanten skogen om 20 år och om den är 

en växande skog när han eller hon har köpt den, så stiger värdet på 

skogen mycket under dessa 20 år. Äldre skog stabiliserar sig och 

ägaren blir tvungen att avverka den.  

Andra viktiga punkter att lägga tyngd på vid marknadsföring är jakt- 

och fiskerättigheter. Många markägare är intresserade av detta och vill 

kunna ha tillgång till jakt och fiske på sin egen mark. Det är även 

viktigt att berätta och beskriva hur marken ser ut. Om är marken hård 
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och har bra vägnät så minskar det problemet med att frakta fram virket 

som har avverkats inne i skogen. Det är dyrt att frakta virket långa 

vägar. Närheten till industri som tar hand om det avverkade virket är 

också viktigt att trycka på. Men skatterådgivning är en av de viktigaste 

punkterna. Många markägare vet inte hur de ska göra vid deklarationen 

och då måste vi som mäklare kunna hjälpa dem att få rätsida på deras 

problem.  

3. Vi värvar våra kunder genom det kundnät vi har, våra skogskunskaper 

samt skattekunskaper. Det är inte bara skogskunskaperna som räcker 

då vi värvar kunderna, utan vi hjälper dem även med deras 

skattesituation då det har skett en försäljning. Många av våra kunder 

som vi har hjälpt att förmedla fastigheter åt, kommer tillbaka varje år 

och vill ha hjälp med deklarationen också. Skatten som uppkommer 

vid en försäljning av skog är en stor del av priset. Vi hjälper kunderna 

att beräkna vad de kommer att få kvar då allt är inbetalat. Ekholm 

säger även att det gäller att vara påläst om skatterna och reglerna för 

det är till stor hjälp att hålla den kunskapen à jour. Alla mäklarfirmor 

marknadsför sig oftast på samma sätt, genom tidningar och på nätet. 

Så på det viset hittar kunderna oss också. Innan internet fanns och när 

det precis hade kommit så var det färre mäklare som marknadsförde 

sig på nätet, men detta pågick bara ett kort tag innan alla andra hade 

skaffat sig internet och hemsidor. Nu finns samma förutsättningar för 

alla. En del mäklare har olika paketlösningar som gör att 

marknadsföringen sticker iväg. Det går även att vara med i olika 

förbund, men det är inget som vi på Skogs & Villa Mäklaren är med i, 

vi klarar oss bra utan det.  

4. Vi övertygar våra kunder att vi är den bästa mäklaren genom att lyfta 

fram de olika punkterna som har nämnts ovan. Det är viktigt att lyfta 

fram de viktiga delarna på fastigheten och på det viset ser kunderna 

hur vi jobbar och tar kontakt med oss. När vi sedan fått uppdraget att 

förmedla objektet sätter vi oss ner med kunden och tillsammans går 

igenom vad som är specifikt för fastigheten, så att kunden känner sig 

involverad.  

5. Som jag nämnt tidigare, säger Ekholm, så lyfter vi fram det specifika 

för varje fastighet. Fastigheterna marknadsförs alltså inte alla på 

samma sätt. 
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6. Vad som är viktigt för våra kunder skiljer sig ifall de är säljare eller 

köpare. Ur säljarens synvinkel är det viktigt att han eller hon får ett så 

bra pris som möjligt och att det blir en bra köpare. Ur köparens 

synvinkel är det viktigt att de vet vad de köper och att de har koll på 

skatteregler som de i framtiden kommer att ha nytta av.  

7. Våra konkurrenter inom detta område är LRF, Värhulta Gårdsmäklare 

samt Areal, dessa kan vi säga är våra huvudkonkurrenter. De andra 

mäklarbyråerna, så som Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling etc. är inga direkta 

konkurrenter, de säljer inte så många skogs- eller jordbruksfastigheter.  

8. Vem som helst får köpa skogsfastigheter om det gäller privatpersoner. 

En juridisk person är det svårare för. Både då det gäller privatpersoner 

och juridiska personer som skall köpa skog- eller jordbruksfastighet, så 

krävs det ett förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd måste ansökas då det 

sker förvärv att fastighet i glesbygdsområde, bara för att få ansöka om 

lagfart. Detta gäller dock ifall du som förvärvar inte är bosatt i 

kommunen. För en juridisk person krävs alltid ett förvärvstillstånd i 

glesbygd. Utanför glesbygd krävs förvärvstillstånd ifall den juridiska 

personen köper av en enskild person. Förvärvstillståndet söks hos 

Länsstyrelsen. Dock berättar Ekholm att det sällan brukar vara några 

problem då förvärvstillstånd ansöks, i alla fall då det gäller 

privatpersoner. 

9. En utländsk person har samma förutsättningar som en person som är 

bosatt här i Sverige. Denna bestämmelse ändrades dock för ungefär 10 

år sedan. Innan dess krävdes ett särskilt förvärvstillstånd.  

10. Förtroendet för oss som mäklare är väldigt stort för kunden. Det 

handlar om mycket stora summor pengar och gör jag som mäklare fel 

så kan det uppstå väldigt stora problem. Förtroendet som kunden har 

gentemot mig som mäklare är väldigt viktigt. Det gynnar ju företaget 

ifall jag och min kollega gör ett bra jobb och det gynnar även 

kundnätet. Människor talar gott om bra saker som har hänt dem till 

sina vänner, men de berättar för alla de möter då någon har gjort ett 

dåligt jobb. Så det är viktigt att sköta sitt jobb och bemöta kunderna 

väl och på ett bra sätt. Förtroendet kunden får för mig skapas genom 

att de känner sig nöjda med vad jag har presterat, min kunskap att 

kunna förmedla deras fastighet. Som jag svarat tidigare i föregående 
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frågor, är det viktigt att lyssna på vad kunden har att säga och noggrant 

undersöka vad de har för önskemål runt fastighetsaffären, samt att ta 

reda på vad fastigheten har för olika delar som går att lyfta fram i 

marknadsföringen.  Det måste finnas ett förtroende från båda sidor för 

ett smidigt samarbete.  

 

 

7.2.2.  Intervju med Agneta Andersson, LRF Konsult 

1. Andersson berättar att de marknadsför sig på Hemnet, deras hemsida 

samt att de har riktad marknadsföring åt de spekulanter som de har i 

sina register. De annonserar i de tidningar som kunderna vill ha 

annonser i och där det speciella objektet behöver bli annonserad i för 

att nå ut till spekulanterna. Marknadsföringen av oss själva sker i 

samband med att objekten marknadsförs i de olika kanalerna. De 

jobbar mycket med den kompetens de har som mäklare och deras 

kunskap. Det finns personal runt omkring som vet vad det innebär att 

äga och förvalta skogs- och jordbruksfastigheter. Personalen kan skapa 

skogsbruksplaner, det finns kartritare, jurister som är specialister på 

fastighetsfrågor, ekonomer och värderare som är vana att värdera just 

den här typen av fastigheter. Tyngdpunkten ligger på den stora 

kompetensen som de har och att de har ett stort och bra nät som finns 

till hjälp då det skall ske förmedling av fastigheter.  

2. Det LRF Konsult lägger tyngdpunkt på då en fastighet skall 

marknadsföras, är att det alltid måste finnas en färsk skogsbruksplan. 

Denna skall visa de riktiga värdena som faktiskt finns ute i skogen, 

både för att säljarna ska känna sig trygga i vad de säljer samt att säljarna 

ska ha ett verktyg för att kunna gå ut och titta och jämföra med vilka 

träd som faktiskt står där ute i skogen. Andersson säger återigen att det 

är skogsbruksplanen som är det allra viktigaste instrumentet vid 

marknadsföring av skogsfastigheter. Då det gäller jordbruksfastigheter 

så är bördigheten av jordbruksmarken det de lägger tyngdpunkt på. 

Vad det finns för stödmöjligheter, vilken arrondering som finns, om 

det finns servitut som gäller på både skogs- och jordbruksfastigheter. 

Vilka slags rättsregler som kan belasta eller vara till fördel för 

fastigheterna. Arrondering, förklarar Andersson, är hur skiftena eller 
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åkermarken är utlagd över en större yta. Om det är ett 

sammanhängande område eller att det är flera uppstyckade åkermarker. 

3. Kunderna får vi genom att de har positiva upplevelser av vårt företag, 

säger Andersson. Kunderna kan ha träffat på företaget genom våra 

jurister eller ekonomer och blivit väl bemötta och skapat ett starkt 

förtroende för oss redan där. Det är det största och mest goda ryktet.  

4. Vi övertygar våra kunder med den stora kompetens vi har. Andersson 

har en jägmästarexamen som gör att hon kan hjälpa till med att göra 

skogsbruksplaner, upprätta reavinstberäkning samt titta på vad som bör 

göras vid en försäljning av skogsfastigheten.  

5. De flesta fastigheter är ganska lika varandra och marknadsföringen av 

fastigheterna påminner väldigt mycket om varandra. Men sen finns det 

de fastigheter som utmärker sig och som har något specifikt, 

exempelvis strand eller sjö, eller att de är delägare i en allmänning. 

Detta anses som något positivt och är ett mervärde. På dessa 

fastigheter lyfter vi fram mervärdena, så att både köpare och säljare får 

förståelse kring att det är något speciellt som de betalar för, säger 

Andersson. 

6. Viktigt för våra kunder är vår kompetens. De skall känna sig säkra med 

att de anlitar oss, att budgivningen går till på rätt sätt, att 

skogsbruksplanen stämmer, att de råd som vi ger våra kunder är 

korrekta, säger Andersson. Kompetens och kunskap är det viktigaste 

och att det hålls en kontinuerlig kontakt med kunderna, detta skapar ett 

förtroende hos kunderna. Det skall ske en uppdatering av vad som sker 

i fastighetsaffären. Vi har även en uppföljning av kunden då det skall 

göras en reavinst-beräkning. Uppföljningen vi gör visar kunden att 

deras kontakt fortfarande betyder något för oss och deras förtroende 

finns fortfarande kvar samt stärks.  Kunderna ska känna sig delaktiga i 

fastighetsaffären, i den mån de vill ta del i den.  

7. Andersson menar att det inte är så många som kan konkurrera med 

LRF Konsult som företag. På mäklarsidan är det Skogs & Villa 

Mäklaren, Areal, Skånegårdar samt andra stora aktörer. Det finns alltid 

en konkurrens på orten bland de lokala mäklarna.  

8. Vem som helst får köpa skogs- och jordbruksfastigheter. Dock finns 

det en regel: Förvärvstillstånd i glesbygd. Detta innebär att jag som 
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köpare måste söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen ifall jag inte själv 

är bosatt i kommunen. Skulle det vara så att den ansökan som 

skickades inte blir godkänd av Länsstyrelsen, kan det bero på att det 

finns någon i kommunen som behöver fastigheten mer för att kunna 

överleva. Skulle en ansökan bli avslagen går det att överklaga till 

Jordbruksverket, de går in som en instans över Länsstyrelsen. En 

juridisk person får inte köpa mark ifall den marken inte är bolagsmark. 

Ett undantag finns som gör att den juridiska personen får köpa marken, 

men bara om bolaget håller på med någon verksamhet som kan vara 

knuten till jord eller skog. Till exempel om bolaget äger ett sågverk och 

det är viktigt för överlevnaden av detta sågverk att bolaget måste få 

köpa in skog, så går det att göra ett undantag. Det kan även vara så att 

ett bolag är ett skogsbolag, ett bolag som driver skogsfastigheter eller 

jordbruksfastigheter, har blivit tvungen att lämna ifrån sig mark till ett 

reservat eller på grund av expropriation, så finns det möjlighet att få 

köpa ersättningsmark oavsett var någonstans det är i Sverige. Det finns 

möjlighet för bolag att köpa mark, det gäller bara att planera så att det 

inte uppstår några bekymmer för bolaget som skaffar marken. ”Det 

gäller att planlägga!” säger Andersson. 

9. Enligt Andersson finns det inga restriktioner i Sverige som säger att 

utländska personer inte får köpa mark. Samma regler gäller för dem 

som för svenska personer. 

10. ”Förtroendet är enormt viktigt!” säger Andersson. Det är personligt. 

Mäklararbetet är enormt personligt, det följer med dig som mäklare. 
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7.2.3.  Intervju med Per-Anders Andersson, Värhulta 
Gårdsmäklare 

1. Andersson menar att all försäljning är en form av relation. Denna 
relation finns alltid med, när du klär dig, när du möter människor, 
när du annonserar, när du visar hemsidan, när du svarar i telefon. 
Alltid! Det är viktigt att ha integritet, att inte bjuda ut sig med låga 
priser, översvallande ord, löften som inte hålls och så vidare.  

2. Vad vi väljer att lägga tyngdpunkten på vid marknadsföring av 

fastigheter, säger Andersson, är som att finna en nål i en höstack. 

Det gäller att hitta det där lilla extra som gör att spekulanterna 

fastnar för just denna fastighet. 

3. För att få våra kunder visar vi att vi finns, vad det är vi sysslar med 

samt var och hur vi nås, säger Andersson. 

4. Det är inte jag som mäklare som skall övertyga kunden, utan 

kunden måste vara övertygad själv. Andersson säger att han inte 

vinner några segrar på att övertala kunderna, att bjuda över eller 

bjuda under. Vi måste bemöta kundens behov i rätt tid. Viktigt är 

att beskriva tjänsten, vara känsliga för kundens behov samt dennes 

reaktion. Möt kundens behov och reaktioner med kunnande, 

erfarenhet, skräddarsy så att möjligheten finns för kunden att se att 

de kan få sin önskan mött. 

5. Varje fastighet är unik! Säljarna är unika, köparna är unika. Det 

samma gäller här som ovan att möta kundens behov i den tid där 

köparen finns. Tiden är det som är avgörande.  

6. Vi tror att det som är viktigt för våra kunder är att deras önskemål 

med kontakten blir tillgodosedda.  

 Vad vill kunden? 

 Vem är kunden? 

 Hur ser kunden ut? 

 Kommunikation, tillgänglighet 

 Trovärdighet 

 Smidighet 
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 Transparens 

7. Våra konkurrenter är inte andra mäklarföretag utan det är brist på 

tid och pengar. Jag som mäklare måste ha råd att tacka nej till ett 

uppdrag. Brist på kunskap saktar in och det gör att jag som mäklare 

konkurrerar med mig själv. Brist på självförtroende är också en stor 

konkurrent i vår bransch, säger Andersson. 

8. Det finns regler om vem som får köpa en skogs- eller 

jordbruksfastighet. Fysiker får köpa. I vissa fall finns krav enligt 

förvärvslagen på grund av glesbygd. Aktiebolag, juridisk person, får 

köpa med speciella regler. 

9. Den utländska marknaden får köpa skog och jordbruk, så länge de 

är fysiker.  

10. Jag som mäklare måste förhålla mig till alla, företaget skall vara 

korrekt mot samtliga. Jag som person måste förhålla mig till köpare, 

säljare, personal, leverantörer, banker, mig själv samt familjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

7.2.4.  Intervju med Mäklare X på Fastighetsförmedling X 

1. Vi marknadsför oss på Hemnet, Bovision samt på vår hemsida där våra 

kunder kan ta del av alla våra fastigheter, säger mäklare X som har valt 

att vara anonym. Vi väljer även att annonsera i tidningar så som Gods 

och Gårdar, Dagens Nyheter, Lantliv etc. Självklart ser vi till att 

annonser kommer ut i de lokala tidningarna där fastigheterna är 

belägna. Jag som fastighetsmäklare får också på det viset 

marknadsföring i och med att mitt namn finns med i annonsen eller på 

nätet. Det gör att jag inte behöver marknadsföra mig på något annat 

vis. Självklart måste en nyutexaminerad fastighetsmäklare på något sätt 

marknadsföra sig för att få ta del av förmedling av fastigheter. Det är 

svårt att direkt hitta någon som vill ha en nyutexaminerad mäklare. Det 

kan därför ta ett tag innan en nyutexaminerad fastighetsmäklare har fått 

en kundkrets. Men det är så individuellt, en del har det lilla extra som 

gör att de lyckas direkt.  

2. Viktigt att alltid tänka på är att varje fastighet är unik, det finns ingen 

som liknar den andra. Vi väljer i vår marknadsföring av fastigheterna att 

lägga tyngdpunkt på det som kan ses som lite speciellt. Exempelvis så 

är det viktigt att trycka på ifall det finns sjö intill fastigheten. Om det 

finns fiske- och jakträtt är det viktigt att ta med. Då det gäller 

skogsfastigheter är det viktigt att lyfta fram hur dess virkesförråd ser ut. 

Vissa kunder vill ha ungskog för att de sedan tidigare redan har äldre 

skog som inom en snar framtid eventuellt skall avverkas. Medan andra 

kunder vill ha äldre skog som de snart kan avverka för att kunna köpa 

mer skog senare. Det finns ju många olika teorier varför kunder köper 

eller säljer skog. 

3. Våra kunder kommer tillbaka till oss för att de är nöjda med vårt arbete 

som vi tidigare utfört åt dem. Så länge vi sköter vårt jobb och vårdar 

vårt rykte så kommer kunderna tillbaka. Det blir som ett förhållande 

skulle jag vilja påstå, sällan väljer kunderna att vara ”otrogna” mot oss. 

Vi erbjuder så klart en del olika tjänster så som skatteberäkning. Vi har 

en bred kunskap och stor kompetens vad det gäller skogs- och 

jordbruksfastigheter. Vi hjälper våra kunder med skogsbruksplaner. 

Kunderna, skulle jag vilja påstå, kan bara luta sig tillbaka och följa med 

tåget som går. Det är inte mycket de behöver göra. Så klart uppenbarar 

sig en viss nyfikenhet hos våra kunder och de ställer gärna frågor för att 
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få lära sig, vi är mer än glada att få stå till tjänst med att lära dem vad 

det är vi gör.  

4. Vi vill inte försöka att övertyga våra kunder att vi är den rätta mäklaren. 

De måste få välja själva vem det är de vill anlita och som de tror gör det 

bästa jobbet. Men med vår långvariga kunskap, erfarenhet och höga 

kompetens så är det många kunder som väljer att anlita oss, det vill jag 

säga utan att verka överlägsen gentemot våra kollegor, eller 

konkurrenter som många väljer att lägga fram det som.  

5. Som jag nämnde i punkt 2 så är varje fastighet unik. Vi väljer att ta fram 

det som är speciellt för just denna fastighet, vad det än må vara. Vi 

ljuger aldrig i vår marknadsföring och förskönar aldrig något, kunden 

kommer ju förr eller senare att se fastigheten och då tjänar det 

ingenting till att vi har försökt att försköna något.  

6. Viktigt för våra kunder, anser mäklare X vara att de skall känna att de 

kan lita på oss som fastighetsmäklare och att allt går korrekt till. 

Uppstår det några frågetecken hos våra kunder så skall vi kunna reda ut 

dessa tillsammans. Viktigt för kunderna är också att de känner att allt 

går rätt till. Jag som mäklare vill inte stressa fram ett beslut hos mina 

kunder genom att nästan använda mig av en metod som skulle kunna 

liknas vid utpressning. Mina kunder skall känna att deras beslut känns 

rätt. 

7. Många fastighetsmäklare skulle säga att de andra mäklarbyråerna är 

deras konkurrenter. I viss mån kan jag nog känna att jag håller med 

dem, men jag anser att de andra mäklarbyråerna är mina kollegor. Det 

gäller att hjälpas åt. Men visst, vi slåss om samma kunder i vissa fall. 

8. Vilken fysisk person som helst får köpa skog eller jordbruk. Det krävs 

dock att det skickas en ansökan till Länsstyrelsen om förvärvstillstånd i 

glesbygd, så länge personen i fråga inte är folkbokförd i den kommun 

som fastigheten är belägen i. Då det gäller juridiska personer så får de 

inte köpa mark ifall det inte är bolagsmark. De måste också ansöka om 

förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. 

9. Då det gäller den utländska marknaden så finns det inga restriktioner. 

De får köpa skogs- och jordbruksfastigheter på samma sätt som 

svenska medborgare, det krävs fortfarande att en ansökan om 

förvärvstillstånd skickas till Länsstyrelsen.  
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10. Kunden skulle inte anlita mig, anser mäklare X, ifall de inte skulle 

känna något förtroende för mig som mäklare. Förtroendet är a och o i 

den relationen som skapas mellan kund och mäklare. Så svaret är ett 

rungande ja. Självklart att förtroendet är av yttersta vikt. 

 


