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Summary: This essay puts its focus on examining vendors’ underlying decision 

criterias when choosing an estate agent at the purpose of selling an 
apartment. The purpose is on one hand to expound the knowledge of the 
vendor’s decision process and on the other hand to evaluate how the 
choice of an estate agent is perceived to the vendor. By nine interviews 
we explored what reasons made vendors choose their agents and whether 
they were contented with their choice. The respondent’s first impression 
of the estate agent is the most determining for their final choice. 
According to the respondents the attitude of the agent was concluding 
their choice. Whether the respondents were satisfied with their agents or 
not was due to several elements. Finally, the most important factor was 
how much money the vendor got for the sale of his apartment. 

 
Sammanfattning: Uppsatsen fokuserar på att undersöka hur säljare tänker när de ska välja 

fastighetsmäklare inför en bostadsförsäljning. Syftet är att dels utveckla 
kunskapen kring säljarens beslutsprocess och dels att utvärdera hur valet 
av mäklare upplevs av säljaren. Genom nio intervjuer framkom på vilka 
grunder säljarna valde mäklare och om de var nöjda med sitt val av 
mäklare eller inte. Respondenternas första intryck av mäklaren blev i de 
flesta fall avgörande för deras val. Enligt respondenterna var det 
mäklarens attityd som avgjorde valet. Om respondenterna blev nöjda med 
mäklaren berodde på flera faktorer. Den viktigaste faktorn var hur 
mycket pengar säljaren till slut fick för sin bostad. 



 

Summary  
Why does one estate agent get chosen over another? Does hazard decide – or does the vendor 

make a strategic choice? Our alternatives are mostly unconsciously made, notwithstanding we 

are convinced of the contrary. When a vendor is brought face-to-face with selling his 

apartment, his home, he finds himself in a susceptible phase and is thereby easily influenced. 

As a presumptive vendor in such a situation cannot be expected to act rationally, his choice 

will be emotionally based. 

 

This essay puts its focus on what is directing the vendor’s choice of estate agent when selling 

a house in the area of Stockholm and what is influencing his choice to stand by the same 

agent until closure of the deal.  

 

The purpose of this essay is on one hand to develop the knowledge of the vendor’s decision 

process and on the other to evaluate how the choice of an estate agent is perceived by the 

vendor. Through nine interviews with vendors we learned what criteria they used when 

choosing an agent and whether they were pleased with their choice or not. 

 

Various theories regarding consumer choices have been used to analyse the situation. Also, 

since the estate agent acts in the service industry, service marketing theories about 

communication and quality factors are discussed. 

 

My conclusion is that the respondent’s first impression of the estate agent mostly has been the 

determining factor for their choice. According to the respondents, their choice was mostly 

based on the attitude of the agent. Whether the respondents were satisfied with the agent 

during the process or not was due to several elements: The most important factor was the 

vendor’s expected fee in proportion to how much money he finally got for his apartment.  

 

 

 



 

Sammanfattning 
Varför blir en fastighetsmäklare vald framför en annan? Är det slumpen som avgör eller är det 

ett strategiskt val som säljaren gör? Våra val är i många fall omedvetna trots att vi är 

övertygade om motsatsen. När säljare står inför att sälja sin bostad, sitt hem, befinner de sig i 

en känslig fas och är därmed lättpåverkade. Eftersom en presumtiv säljare inte kan agera 

rationellt i en sådan fas blir också valen emotionellt grundade. 

 

Denna uppsats fokuserar på vad som styr säljarens val av fastighetsmäklare vid en 

bostadsförsäljning i Stockholmsområdet och vad som styr säljarens val att stå fast vid samma 

mäklare fram till avslut. 

 

Syftet med uppsatsen är dels att utveckla kunskapen kring säljarens beslutsprocess och dels att 

utvärdera hur valet av mäklare upplevs av säljaren. Genom att intervjua nio bostadssäljare 

framkom på vilka grunder de valde mäklare och om de var nöjda med sitt val av mäklare eller 

inte.  

 

Olika teorier om val har använts eftersom frågeställningen direkt berör det. Då fenomenet 

handlar om tjänstemarknadsföring diskuteras teorier om kommunikation och kvalitetsfaktorer. 

Teorier om ekonomisk psykologi har också diskuterats. 

 

Min slutsats är att respondenternas första intryck av mäklaren i de flesta fall varit avgörande 

för deras val. Enligt respondenterna var det främst mäklarens attityd som avgjorde valet. Om 

respondenterna blev nöjda med mäklaren under försäljningsprocessen eller inte berodde på 

flera faktorer. Den viktigaste faktorn var vilka förväntningar på priset som säljarna hade i 

förhållande till hur mycket pengar säljaren till slut fick för sin bostad. 



 

Förord 
Det som slagit mig när jag berättat för andra vad min uppsats ska handla om, är att ingen 

verkar oberörd över mitt val av ämne. En bostadsaffär glöms inte bort i första taget. Om de 

kontakter som skett med fastighetsmäklaren dessutom varit dåliga verkar det finnas hur 

mycket som helst att berätta.  

 

När jag kontaktade respondenterna fick jag direkt spontana reaktioner: 

 

’’Jag är så arg på mäklaren’’ 

’’Vi kände till en mäklare sedan tidigare’’ 

’’Jag är så himla nöjd’’ 

’’Det är en så stor grej’’ 

’’Vi tog en lokal mäklare’’ 

’’Jag valde den snällaste mäklaren’’ 

 

Att skriva uppsats har varit ett av de roligaste momenten för mig under min studietid. Det har 

framför allt varit väldigt spännande att få ta del av respondenternas berättelser då jag inte på 

förhand kunde veta hur det skulle sluta. Jag vill särskilt rikta ett stort tack till min handledare 

Tommy Gerdemark som stöttat mig under denna tid. Jag framför också ett tack till alla 

respondenter som ställt upp och min tålmodiga och förstående familj som gjort detta arbete 

möjligt. 

 

Värmdö februari 2007              

Ulrika Tempelman 
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1 Inledning 
Fastighetsmäklare har fått stort utrymme i media under de senaste åren och intresset för vad 

fastighetsmäklare verkligen gör är av stort intresse framför allt för dem som köper och säljer 

sin bostad. Schablonbilden av fastighetsmäklare är att de är överflödiga eftersom hus och 

lägenheter i princip säljer sig själva. Media presenterar listor över de högst betalda mäklarna1, 

dolda kameror i Tv3:s Insider avslöjar mäklarfusk2 och tv visar serier om oseriösa mäklare3. 

Att vara fastighetsmäklare är knappast ett arbete som sker bakom lyckta dörrar utan är ett 

arbete i det offentliga.  

 

Fler och fler vill sälja sina bostäder helt på egen hand eller med hjälp av Internetmäklare4. 

Med hjälp av Internet kan säljare själva lägga ut objekt5 för att mäklarna ska trumfa över 

varandra för att få försäljningsuppdraget. Säljare tar inte längre vilken fastighetsmäklare som 

helst utan bjuder in ett flertal olika mäklare6 för att sedan välja ut en.  

 

Att utbilda sig till fastighetsmäklare har blivit populärt7. Om antalet objekt skulle anpassa sig 

efter hur många fastighetsmäklare som finns vore det enkelt. Fler aktörer på marknaden bidrar 

till att arbetssituationen för fastighetsmäklare blir hårdare8 och argumenten för att få sälja ett 

objekt måste vässas ännu mer. En fastighetsmäklares inkomst baseras vanligtvis på provision 

och det är därför, ur ett ekonomiskt perspektiv, avgörande att få säljarens erkännande för att 

överleva i branschen. 

 

1.1 Ämnesval 
Med utgångspunkt från mitt framtida yrkesval som fastighetsmäklare sökte jag ett 

verklighetsrelaterat ämne att skriva om. Efter praktik på ett mäklarföretag i Nacka strax 

utanför Stockholm blev jag mer och mer intresserad av hur det gick till när fastighetsmäklarna 

fick in objekt till försäljning. Ibland gick det hur lätt som helst och ibland blev det ingenting. 

                                                 
 
1 www.aftonbladet.se 2006-11-10 
2 di.se 2006-11-10 
3 svt.se 2006-11-10 
4 www.hemonline.se 2006-11-10 
5 www.bostart.se 2006-11-10  
6 www.maklarsamfundet.se 2006-11-10  
7 www.vhs.se 2007-01-11  
8 www.mah.se 2006-11-10 
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Med detta i åtanke formades mitt val av ämne att inriktas på att undersöka hur säljare tänker 

inför sitt val av fastighetsmäklare.  

 

Våra val är i många fall omedvetna trots att vi är övertygade om motsatsen. Jag tror att alla 

människor påverkas av tidigare erfarenheter både positivt och negativt. Om en tidigare 

erfarenhet av en fastighetsmäklare varit negativ så är sannolikheten att anlita samma mäklare 

igen minimal.  

 

Hur kommer det sig att en fastighetsmäklare blir vald framför en annan? Är det slumpen som 

avgör eller är det ett strategiskt val som säljaren gör? Vilka faktorer är inräknade i den 

processen? Är säljaren också nöjd med sitt val av mäklare?   

 

1.2 Frågeställning 
Jag har valt att avgränsa undersökningen till Stockholmsområdet för att skapa en rättvisande 

bild av aktörernas agerande på en bostadsmarknad med jämförbara förutsättningar. 

Anledningen till att undersöka Stockholmsområdet är dels att konkurrenssituationen där är 

stenhård mellan mäklare och dels att tillvägagångssättet inför en bostadsförsäljning, då säljare 

jämför mäklare, främst är ett storstadsfenomen. Dessutom har jag ett personligt intresse av 

den geografiska avgränsningen då jag själv bor i området och har för avsikt att praktiskt utöva 

min yrkesverksamhet i Stockholm. Den geografiska avgränsningen underlättar också 

insamlandet av material, då jag har mitt kontaktnät här. Utifrån dessa förutsättningar har jag 

valt att studera bostadsrätts- och villamarknaden.  

 

Mina frågor formulerar jag därför på följande sätt: 

Vad styr säljarens val av fastighetsmäklare vid en bostadsförsäljning i Stockholmsområdet? 

Vad styr säljarens val att stå fast vid samma mäklare fram till avslut? 

 

1.3 Syfte 
Det är viktigt att få veta mer om hur säljaren tänker inför sitt val av mäklare. Mitt bidrag till 

detta område och syftet med arbetet är dels att utveckla kunskapen kring säljarens 

beslutsprocess och dels att utvärdera hur valet av mäklare upplevs av säljaren. 
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1.4 Disposition 
Kap 1    Inledning 

I detta kapitel beskriver jag den bakgrund som leder fram till hur jag gjort mitt ämnesval, min 

frågeställning och syftet med uppsatsen samt disposition av arbetet. 

 
Kap 2    Litteraturöversikt 

I detta kapitel summeras de uppsatser som har tagit upp liknande problematik. 

 
Kap 3    Teori 

I detta kapitel redovisar jag teorier som kan härledas till frågorna om vad som styr säljarens 

val av mäklare och vad som styr att säljarna står fast vid samma mäklare.  

 
Kap 4    Metod 

I detta kapitel redogör jag för de vetenskapliga förhållningssätt denna uppsats utgår ifrån, 

vilka metoder som använts och hur det praktiska arbetet har genomförts. 

 
Kap 5    Empiri 

I detta kapitel återges de intervjuer som genomförts. Efter varje intervju har jag gjort en 

analys som jag har kopplat till teorin. Analysen har därför inte fått ett eget kapitel utan ryms 

under empirin för att direkt kunna ge en förståelse för hur respondenterna agerat och varför. 

 
Kap 6    Slutsatser 

I detta kapitel redogör jag för de slutsatser jag har kommit fram till och om jag har besvarat 

mina frågor.  

 
Kap 7    Källförteckning 

Här återfinns de källor jag använt mig av. 

 
Bilaga 

Här återfinns de intervjufrågor jag haft som mall. 
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2 Litteraturöversikt 
I detta kapitel tar jag upp det som jag, efter mitt sökande efter litteratur, funnit relevant och 

som anknyter till uppsatsens ämne. Jag har sökt på Internet med sökorden fastighetsmäklare, 

bostadsförsäljning, val och kommunikation i olika kombinationer. Jag har efter mitt sökande 

inte funnit någon särskild litteratur i ämnet om hur säljare väljer fastighetsmäklare. Däremot 

har jag har hittat några uppsatser som har tagit upp liknande problematik. 

 

Ottersgård (Ottersgård 2006) tar i sin uppsats upp frågeställningarna: Vad är det som avgör 

om en kund är nöjd eller missnöjd? Är det den slutliga affärsuppgörelsen som styr? Påverkas 

kunderna av hur vägen mot målet ser ut? Finns det skillnader i mäklarnas arbetssätt, attityder 

eller personlighet, som gör att vissa mäklare har nöjdare kunder än andra? Beror det på 

kundernas attityder, förväntningar eller personlighet?  

 

I uppsatsen beskrivs vad som kännetecknar tre olika personlighetstyper med fokus på 

fastighetsbranschen där exempel ges på hur personkännedom kan tillämpas i 

mäklarprocessens olika delmoment. Författaren kom fram till att mäklarna menade att de 

viktigaste för en mäklare var att vara påläst och ha förhandlingsstyrka. Säljarna menade att de 

viktigaste för mäklaren var att ha engagemang, ha lokalkännedom, vara ärlig, vara påläst och 

vara förtroendeingivande. Köparens bild av hur mäklaren ska vara var att vara påläst, vara 

ödmjuk och ha lokalkännedom. I denna uppsats ingår tre mäklare, sex säljare och sex köpare. 

 

Christensen och Thorén (Christensen and Thorén 2004) tar upp frågeställningen: Vad gör att 

en säljare väljer en mäklare före en annan? Författarna kom fram till att enligt de tillfrågade 

mäklarna var den viktigaste källan till nya uppdrag referenser från tidigare kunder. Författarna 

kom också fram till att säljaren uppfattar osäkerhet som en viktig omständighet vid 

försäljningen. Säljaren föredrar en mindre osäkerhet framför en större. Författarna ansåg att 

säljarnas benägenhet att anlita mäklare efter referens var ett sätt att minska risken för att anlita 

en inkompetent mäklare. De menade också att en referens endast är ett sätt att bedöma 

mäklarens tidigare prestation. Denna uppsats är baserad på intervjuer med mäklare. 

 

Häggström och Sjöström (Häggström and Sjöström 2002) har i sin uppsats gjort en 

undersökning som är utförd på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling i Piteå. Analysen är 
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baserad på resultatet av en enkätundersökning där respondenterna har svarat genom att 

värdera olika frågor på en sjugradig skala. Slutsatsen vid val av mäklare var att mäklarens 

personlighet och agerande gentemot kunden var av stor vikt. Att mäklaren uppträder på ett bra 

sätt var också betydelsefullt. Det som respondenterna ansåg vara avgörande vid val av 

fastighetsmäklare var mäklarens trovärdighet, uppträdande, rykte samt tidigare erfarenhet av 

mäklaren.  

 

Häggström och Sjöströms uppsats berör villamarknaden i Piteå så jag anser att utrymme finns 

för att genomföra en undersökning i Stockholmsområdet. Dels för att se om säljare i en 

storstadsregion skiljer sig gentemot den tidigare undersökningen och dels för att resultatet 

kommer att baseras enbart på personliga intervjuer.  
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3 Teori 
I detta kapitel redovisar jag de teorier som jag anser vara relevanta och som kan härledas till 

frågorna om vad som styr säljarens val av mäklare och vad som styr att säljaren står fast vid 

samma mäklare. Inledningsvis tar jag upp olika typer av val, därefter kommunikation ur ett 

tjänsteperspektiv, följt av olika faktorer för att tycka om någon och avslutningsvis 

kvalitetsfaktorer ur ett tjänsteperspektiv. 

 

Valet av just dessa teorier skedde på grundval av mitt intervjumaterial där jag grovt försökte 

skissa de karaktäristiska drag som intervjumaterialet innehåller. Teorier om val tedde sig då 

naturligt eftersom frågeställningen direkt berör det. Eftersom fenomenet handlar om 

tjänstemarknadsföring valde jag att diskutera teorier om kommunikation och 

kvalitetsfaktorer. Respondenterna visade tydligt att det första intrycket av mäklaren var 

mycket viktigt och därför valde jag att ta upp teorier om ekonomisk psykologi, det vill säga 

vad som får oss att köpa till exempel en tjänst. 

 

3.1 Teori om val 
Urvalsprocessen skiljer sig till viss del åt från individ till individ. För att kunna analysera 

denna urvalsprocess kan man kategorisera de olika urvalsprocesserna. I The Theory of Choice  

(Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999) har författarna delat in val i tre olika kategorier; 

individuella val, interaktiva val och kollektiva val. Individuella val utgår från konsumentteori 

om hur människan väljer. Interaktiva val behandlar spelteori och förhandlingar inom till 

exempel organisationer. Kollektiva val bygger på institutionell teori där kollektivet sätter 

ramarna.  

 

Författarna utgår från ett fullständigt rationellt val hos individen; homo economicus9. 

Författarna inser dock att när människor i praktiken gör sina val följer de inte teorin. Andra 

faktorer spelar in i människors val som till exempel bunden rationalitet, reciprocitet (Cialdini 

1993), ofullständig och asymmetrisk information. Bunden rationalitet innebär att en person 

känner sig bunden till att vara nöjd med ett köp. Det kan till exempel innebära att vänner och 

grannar rekommenderar en mäklare de tycker är jättebra. Mäklaren gör ett urdåligt jobb och 

                                                 
 
9 Homo economicus är en normativ bild av hur människan bör göra 
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allt blir fel. Jag borde inte vara nöjd, men eftersom alla sagt att mäklaren är bra kommer jag 

alltid känna mig bunden till att tycka det jag också. Det handlar om mig i relation till alla 

andra då jag är del i ett kollektiv och gör ett socialt val. Reciprocitet innebär att om du får 

något gratis så känner du dig bunden till att återgälda det på något sätt. Ett exempel är 

Tupperware där försäljning av deras varor sker på ”partyn” hemma hos vänner och bekanta. 

Som introduktion får de inbjudna gästerna en gåva vilket sätter dem i tacksamhetsskuld som 

de vill återgälda i form av att köpa Tupperwares produkter. När det gäller ofullständig och 

asymmetrisk information innebär det att den ena förhandlingsparten har mer information än 

den andre. Det innebär att den ena parten har en bättre förhandlingsposition och därmed ett 

övertag. Till exempel bilförsäljare – kund, där bilförsäljaren har kunskapsövertaget. 

 

När vissa val är viktigare än andra lägger vi ner större vikt vid varje olikhet. I Consumer 

Behaviour (Solomon, Bamossy et al. 1999) menar författarna att vid enklare val är 

beslutsprocessen i princip per automatik baserad på knapphändig information. Vid svårare val 

krävs det ibland heltidsjobb för att nå ett beslut. Vanligtvis görs val utifrån ett rationellt 

perspektiv då kunden lugnt och försiktigt förenar så mycket information som möjligt med 

tidigare kunskap och väger för och nackdelar mot varandra och på så sätt når ett 

tillfredsställande beslut. 

 

3.2 Kommunikation 
Det är lätt att två parter talar förbi varandra. Oftast blir båda missnöjda då förväntningarna 

inte kan tillgodoses om den som ska utföra en tjänst inte förstår vad som efterfrågas. Om en 

person bara kan tänka på det som han vill få svar på ältas samma problem om och om igen. 

Det kan bero på att den ena personen blivit låst i sin tankegång och därför inte kan komma in i 

ett nytt tankespår. Echeverri och Edvardsson (Echeverri and Edvardsson 2002) benämner 

detta fenomen metakommunikation som kan vara både omedveten och medveten. Det går 

dock att undvika att hamna i en låst situation där de inblandade pratar förbi varandra. 

Författarna menar att båda parter dels måste förstå vad man pratar om och dels vara helt på 

det klara med vilket förhållande de har till varandra. 

  

Eftersom vi alla har olika förförståelse tolkar vi också vad andra säger på olika sätt. Echeverri 

och Edvardsson menar att alla personer gärna vill förstå och då läser in olika betydelser i en 

handling. Förståelsen för vad motparten menar är beroende av hur bra vi kan tolka varandra. 
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Echeverri och Edvardsson menar att kommunikation är något mer än bara ett redskap 

eftersom begreppet inbegriper en rad olika psykologiska och sociala mekanismer. 

Sammanhanget har betydelse för hur meningsfull vår kommunikation ser ut. I 

livsmedelsaffären förväntar vi oss att samtalet med kassapersonalen rör sig om vad vi ska 

betala och inte några längre diskussioner om nya bilmodeller. Vi väljer ämne att prata om 

utifrån sammanhanget och vänder oss därför till en bilhandlare när vi ska byta bil och går till 

livsmedelsaffären för att köpa mat. 

 

Echeverri och Edvardsson menar att de olika sätt vi kommunicerar på skapar en social 

verklighet. Att som försäljare stå upp och låta kunden sitta ner skapar ett psykologiskt övertag 

som försäljaren kan utnyttja. När den ene parten dessutom har mer information än den andre 

har den personen också ett starkare förhandlingsläge än motparten. Echeverri och Edvardsson 

benämner det som asymmetrisk information vilket också framkommer i The Theory of Choice 

(Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Echeverri och Edvardsson hävdar därför att det är både 

sammanhanget och hur budskapet framförs som gör det möjligt att nå fram och bli förstådd.  

 

Echeverri och Edvardsson menar att kommunikation är helt centralt i tjänsteverksamheter. 

Kommunikation handlar inte bara om att förstå varandra utan även om bemötande. Författarna 

menar att kommunikation bygger på interaktion mellan två parter. Om en presumtiv 

bostadssäljare möts av en nonchalant mäklare som inte visar något som helst intresse varken 

för bostaden eller för säljaren så är chansen för den mäklaren att få säljarens förtroende 

obefintligt. Mäklaren visar ett ointresse inför säljaren och interaktionen uteblir. 

 

3.3 Varför tycker jag om dig?  
Vi har svårt att säga nej till personer som vi tycker om. Cialdini (Cialdini 1993) lyfter fram ett 

antal faktorer som påverkar oss till att köpa varor och tjänster: 

3.3.1 Fysisk attraktion  

Attraktiva personer kan automatiskt trigga10 en reaktion hos en annan person. Reaktionen 

kallas halo effects och inträffar om en person har något karaktäristiskt drag som påminner om 

                                                 
 
10 trigga = i detta sammanhang är det en process som utlöses av olika faktorer som leder till att vi uppträder efter 
ett invant beteendemönster  
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någon du tycker om. Fysisk attraktion brukar användas i försäljnings- och 

reklamsammanhang. 

3.3.2 Likhet 

Vad ska då helt vanliga människor göra för att bli omtyckta? Likhet och igenkänning påverkar 

motparten på ett mycket starkt sätt. Vi tycker om personer som liknar oss själva. Det kan vara 

utseendemässigt, intressen, bakgrund, personlighet, klädstil med mera. 

 

 
Bild 1. Likhet och igenkänning påverkar motparten på ett mycket starkt sätt (Cialdini 1993). 

 

3.3.3 Komplimanger 

När människor smickrar oss och ger oss komplimanger förväntar de sig ofta något av oss. Ett 

exempel är när expediten i en klädaffär beskriver hur snyggt ett visst plagg man provar sitter. 

3.3.4 Kontakt och samarbete 

De personer vi haft kontakt med, eller sett ofta, tycker vi bättre om än andra. Dock måste 

dessa kontakter ske i positiva sammanhang.  För att trigga en positiv reaktion ska man skapa 

en miljö präglad av samarbete för att undanröja all känsla av tävlan mellan parterna. Kunden 

har alltid rätt – tävla aldrig med kunden om kunskap utan inge känslan av att kunden har 

kunskapsövertag. 
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3.3.5 Association  

Association handlar om att dra paralleller utifrån tidigare erfarenhet. Det kan till exempel vara 

genom tv-inslaget om oärliga mäklare i programmet Insider11. Det kan bidra till att den som 

sett det programmet får en negativ association om mäklare och drar alla över en kam. 

Mäklaren kan då få problem med att skapa ett förtroende hos en sådan person oavsett om 

mäklaren var med i programmet eller ej. 

3.3.6 Auktoritet 

Att känna att en person har expertkunskaper inom ett område inger förtroende och man litar 

gärna till dennes utlåtande. Vad är din begagnade bil värd? Bilförsäljaren anger ett pris och 

om du inte själv är insatt i begagnatmarknaden kommer du att lita på att priset är riktigt. 

3.3.7 Försvar 

Går det att försvara sig mot de här olika situationerna? Nej! De flesta av oss är omedvetna om 

att vi ständigt utsätts för dessa metoder. Vi kan till exempel inte värja oss emot att vi tycker 

att någon ser bra ut. Vi tycker att vi själva är rationella när vi gör våra val även om besluten 

egentligen är känslomässigt grundade. Det enda vi kan lita på är vår magkänsla. Om vi känner 

i maggropen att något inte känns rätt så ska vi lita till den känslan gentemot andra, oavsett 

konsekvenser och om vi rent rationellt kan försvara ett beslut. 

 

3.4 Kvalitetsfaktorer 
När det gäller att välja en fastighetsmäklare är det först och främst en tjänst som säljaren 

köper. Arnerup och Edvardsson (Arnerup and Edvardsson 1992) menar att tjänsten ska 

motsvara kundens förväntningar och tillgodose dennes behov och krav. Hur vi uppfattar 

kvaliteten beror på flera faktorer. Författarna menar att kvalitet är en kombination av hur 

kunden uppfattar personalens erfarenhet, kunskap och kompetens sammantaget med 

personalens engagemang och vilja att stå till tjänst. De förväntningar vi har på exempelvis en 

mäklartjänst vill vi veta blir uppfyllda. Om en presumtiv bostadssäljare blir rekommenderad 

en bra mäklare förväntar sig säljaren också kvalitet.  

 

                                                 
 
11 www.svt.se 2006-11-10 
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Känslan, som mäklaren utstrålar till bostadssäljaren, måste vara trovärdig, och att kompetens 

och kapacitet finns för att kunna utföra tjänsten. Arnerup och Edvardsson menar att det därför 

är viktigt att personalen är pålitlig och inger förtroende. Mäklaren måste också ha empati och 

kunna visa säljaren personlig uppmärksamhet och omtanke. Bostadssäljaren vill gärna höra 

något positivt om sitt hus eller lägenhet och att mäklaren ägnar sig åt säljaren. 

 

Arnerup och Edvardsson menar att det är viktigt hur personalen klarar av att hantera kritiska 

händelser och klagomål eftersom kundens kvalitetsuppfattning förbättras eller försämras 

beroende på hur situationen löses av personalen. Echeverri och Edvardsson (Echeverri and 

Edvardsson 2002) menar att om kunden ska bli nöjd eller missnöjd beror på hur kritiska 

händelser hanteras. Om exempelvis en mäklare har en positiv attityd och hög moral kan 

säljaren godta en ärlig ursäkt och ändå känna sig nöjd. Ett missnöje kan också vändas till 

förtjusning om mäklaren kompenserar säljaren och erbjuder något som säljaren uppfattar som 

något extra. De kvalitetsfaktorer som enligt Parasuraman (Parasuraman, Zeitheml et al. 1988) 

anser vara viktigast när det gäller förväntad och upplevd kvalitet är: påtaglighet, pålitlighet, 

villighet och beredskap, säkerhet, empati och inlevelse.  

 

I och med att tjänster är abstrakta kan vi som konsumenter behöva all hjälp vi kan få inför de 

mäklare som finns att välja mellan. Echeverri och Edvardsson (Echeverri and Edvardsson 

2002) menar att vi kan få hjälp av andra som redan har erfarenhet av en viss tjänst och som 

gärna berättar om sin upplevelse – mun-till-mun-metoden. Metoden underlättar på så sätt för 

potentiella säljare i deras sökande efter rätt mäklare. 

 

Olika mäklarfirmor har också olika image. Enligt Echeverri och Edvardsson (Echeverri and 

Edvardsson 2002) har image kommit att beteckna detta diffusa extra som har en sådan 

oerhörd betydelse. Vissa mäklarfirmor associeras med att till exempel bara sälja exklusiva 

objekt och marknadsför sig på ett annorlunda sätt och vänder sig främst till en kapitalstark 

målgrupp. 

 

Echeverri och Edvardsson (Echeverri and Edvardsson 2002) menar också att ett varumärke är 

företagets största tillgång då varumärket associerar till vad företaget verkligen står för. Att 

utveckla ett varumärke tar lång tid och kräver att företaget har förmåga att utforma en 

förhoppningsvis unik kommunikativ image. Mäklarfirmornas namn uppfattas på olika sätt, det 

kan till exempel vara aggressiva, få ut höga priser, gå ut med lockpriser, vara rikstäckande, ha 
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bra bankkontakter, hög eller låg provision, snygga annonser, interaktiva hemsidor eller dyra 

objekt. Mäklarfirmorna vill också uppfattas på olika sätt för att på så sätt utmärka sig. 
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4 Metod – att designa ett eget verktyg 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de vetenskapliga förhållningssätt denna uppsats 

utgår ifrån, vilka metoder som använts och hur det praktiska arbetet har genomförts. 

 

Metod förutsätter att man håller sig inom vissa standardiserade ramar. Jag väljer istället att 

liksom Czarniawska (Czarniawska 1998) designa mitt eget verktyg där jag på ett eget sätt kan 

bearbeta mitt material på ett sätt jag finner lämpligt. Jag tar mig friheten att tolka de 

berättelser som mitt empiriska material består av och det är de berättelser som ni här får ta del 

av och göra era egna tolkningar av. 

 

4.1 Hermeneutik 
Om tankeläsning skulle fungera i praktiken eller om det gick att överföra kunskap direkt från 

någon annans hjärna vore allting enkelt. Tolkningar av vad som sägs eller görs skulle inte 

behövas.  

 

Alvesson och Sköldberg (Alvesson and Sköldberg 1994) menar att det inom hermeneutiken12 

talas om tolkning som forskningsmetod. Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt ska 

undersökaren tolka och försöka förstå det denne ser och därefter försöka beskriva detta för 

läsaren. Vid en undersökning är det meningen att utredaren ska kunna tolka och förstå en viss 

handling på ett subjektivt sätt. Resultatet som undersökaren kommer fram till och påvisar kan 

bli ett helt annat om studien görs av en annan person. Det innebär att en person tolkar och 

förstår en annan persons handling på olika sätt utifrån vilken förförståelse som finns med i 

bagaget. Med förförståelse menas att de värderingar och erfarenheter vi har utgör grunden för 

hur vi kan tolka och uppfatta verkligheten. Enligt den hermeneutiska kunskapsteorin går det 

inte att uppnå en absolut sanning eftersom undersökarens medvetande är subjektivt och därför 

formar förståelsen för det som undersöks.  

 
Då jag anser att förförståelse och tolkning kommer att påverka resultatet anser jag mig vara 

hermeneutiker i grunden. Genom att medvetet anta ett öppet förhållningssätt, vara källkritisk, 

ta hänsyn till förförståelse och andra personliga syften, hoppas jag att genom att ha detta i 

åtanke kunna tolka undersökningsresultatet så objektivt som möjligt.  
                                                 
 
12 hermeneutik = läran om texttolkning  (Nationalencyklopediens ordbok 1995) 
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4.2 Narrativ metod – forskaren som författare 
En narrativ13 i sin enklaste form, kräver minst tre delar: ett ursprungsförhållande, en handling 

eller händelse och de slutliga förhållandena (Czarniawska 1998). Dessa tre delar går att skriva 

som en lista, t.ex.:  

 

• En säljare väljer en mäklare 

• Mäklaren utför sitt uppdrag 

• Säljaren utvärderar uppdraget 

 

För att dessa tre delar ska kunna bli en narrativ måste de bindas samman av en intrig. Det kan 

enligt ovanstående bli på följande sätt: Jenny ska sälja sin trerumslägenhet i Stockholm 

eftersom hon ska flytta till England med sin pojkvän. Hon står i valet och kvalet och vet inte 

vilken mäklare hon ska anlita vid försäljningen. Ska hon gå på vännernas rekommendationer 

eller ska hon ta första bästa mäklare? Jenny väljer en mäklare hon känner till sedan tidigare 

som hon vet är bra och får ut bra priser. Mäklaren erbjuder Jenny ett bra avtal med ett lågt 

arvode. Visningen av lägenheten går bra och det är många intresserade. Budgivningen slår 

alla Jennys förväntningar och hon får ett mycket högt slutpris för lägenheten. Jenny känner sig 

mycket nöjd med mäklarens insats och tycker att han skött hela affären på ett bra sätt. 

 

I mina intervjuer väljer en säljare sin mäklare. Mäklaren utför sitt uppdrag. Säljaren 

utvärderar uppdraget. En narrativ metod möjliggör för mig att själv skapa intrigen vilket i 

denna uppsats kommer att spegla min tolkning av respondenternas berättelser. Detta kommer 

att göra det intressantare för er, kära läsare att läsa, och för mig att skriva. Dessutom blir min 

tolkningsbild tydligare av de olika händelseförloppen vilket gör det lättare för läsaren att ta 

ställning och göra sin egen tolkning. Respondenternas berättelser innehåller så mycket mer 

information än enbart fakta om försäljningsprocessen. Det går inte att objektifiera dessa 

personers erfarenheter då de innehåller så mycket känslor och saker som vi inte skulle 

uppfatta som relevanta i en faktaredovisning men som med narrativ metod kommer fram och 

skapar en helhetsbild. Det ligger mycket psykologi i respondenternas val och eftersom känslor 

inte går att mäta är det lätt att tappa bort dem på vägen. Jag anser att en narrativ metod ger 

                                                 
 
13 en narrativ = en berättelse, en narrativ metod = en berättarmetod 
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uppsatsen ytterligare en dimension eftersom respondenternas känslor är en faktor att räkna 

med.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Jag har valt att göra intervjuer för att få svar på min frågeställning. I den kvalitativa intervjun 

ställs enkla frågor där respondenten fritt får svara med egna ord utifrån sina egna värderingar. 

Med berättande svar blir intervjumaterialet omfattande och innehåller mycket information.  

Denna information har jag valt att tolka och bearbeta för att rymmas inom ramen för denna 

uppsats. 

4.3.1 Intervjuer 

Efter att ha satt upp en lista på representativa säljare har jag kontaktat respondenterna. Alla 

intervjuer är utförda under en månads tid under november och december 2006. Intervjuerna 

har varat mellan 20 och 50 minuter beroende på hur utförliga och måleriska berättelserna 

blivit. Antalet intervjuer uppgår till nio då jag ansåg att jag fått tillräckligt med material för 

denna uppsats. En intervju utfördes i respondentens bostad, två i min bostad och sex per 

telefon.  

 

Att det blivit flest kvinnor som intervjuats är inte något medvetet urval från min sida utan 

handlar mer om vem som kunnat ta sig tid och dessutom tyckt det varit roligt. Jag har också 

valt att anonymisera materialet, mest för att jag genom att garantera anonymitet tror mig ha 

fått mer ärliga svar från de intervjuade. Även mäklarfirmorna är anonymiserade och kallas i 

uppsatsen för mäklarfirman eller mäklarbyrån. I de fall flera mäklare förekommer återges 

mäklarna med nummer.  

 

För att nå djup i empirin har intervjuerna utförts med helt öppna frågor, vilket innebär att 

respondenterna fritt har fått berätta utifrån den huvudfråga som ställts. Utifrån huvudfrågan 

har sedan följdfrågor ställts. På detta sätt anser jag att informationen som framkommit under 

intervjuerna varit adekvat. Under tiden har jag fört minnesanteckningar och direkt efter 

intervjun skrivit ner alltsammans. I ett par fall har jag kontaktat respondenterna för att 

kontrollera och verifiera att jag uppfattat några intervjusvar på rätt sätt. Jag har valt att 

presentera varje intervju separat för att ge en bild av hur svårt respektive lätt de olika säljarna 

haft med att välja mäklare.  
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4.3.2 Urval 

Respondenterna är valda utifrån att ha sålt en villa eller en bostadsrätt i Stockholmsområdet. 

För att få tag i dessa säljare utgick jag ifrån personer jag visste hade sålt en bostad. Jag 

frågade i princip alla jag träffade på i olika sammanhang som grannar, kompisar, släktingar, 

föräldrar till barnens kompisar och bekanta från föreningslivet. Eftersom bostadsförsäljningar 

är lika unika som vi människor anser jag att mitt urval inte har någon negativ inverkan på 

resultatet. Intervjumaterialet kommer således att bli unikt oavsett vilka respondenterna är. 

Tidpunkten för försäljningarna har skett under det senaste året (i ett fall två åren).   

4.3.3 Frågeställning 

Eftersom respondenternas berättelser innehöll så mycket mer information än enbart val av 

mäklare beslöt jag att omformulera mig i min frågeställning. Det var inte enbart valet av 

mäklare som jag fann intressant utan även varför respondenterna höll fast vid sitt val trots att 

inte alla var nöjda med sitt val. 

4.3.4 Analyserna 

Efter varje intervju har jag gjort en analys som jag har kopplat till teorin. Analysen har på så 

sätt inte fått ett eget kapitel utan ryms under empirin för att direkt kunna ge en förståelse för 

hur respondenterna agerat och varför. Genom att redovisa på detta sätt anser jag att analyserna 

fått ett större djup.  

4.3.5 Slutsatser 

Här har jag tagit upp de faktorer som jag har tolkat att säljarna tyckte var avgörande för valet 

av mäklare. Jag har även tagit upp det som jag uppfattade att respondenterna ansåg vara 

avgörande för om de blev nöjda under processen eller inte. Slutligen har jag tagit upp några 

faktorer som jag anser ligger till grund för hur säljare agerar i sina val och varför.  

4.3.6 Källhänvisningar 

Jag har använt mig av referenshanteringsprogrammet EndNote. Programmet är framtaget för 

att hantera källhänvisningar men är inte svenskt utan använder and istället för och. EndNote 

är konstruerat så att inga tillägg kan göras innanför parenteserna och det finns därför inte 

några sidhänvisningar. Att ha dubbla parenteser efter varandra för att få med 

sidhänvisningarna eller att redovisa dem i källförteckningen tyckte varken min handledare 

eller jag var något bra alternativ.  
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4.4 Reflektion 
Vi lever i en värld som vi själva konstruerar utifrån våra egna erfarenheter och värderingar. 

Det som anses vara rätt eller fel är en subjektiv bedömning hos varje enskild individ. Sociala 

konstruktioner är sådana som vi har kommit överens om explicit14 eller implicit15. De kan 

därför vara mer eller mindre medvetna hos var och en. Även forskaren är en del av samhället 

och därför inbäddad i dessa konstruktioner. Det blir därför viktigt att som forskare reflektera 

över sitt material och hur man förhåller sig till det (Alvesson and Sköldberg 1994). Jag själv 

studerar till fastighetsmäklare och har därför viss inblick i mäklararbetet. Jag har även 

erfarenhet av kontakt med mäklare både som köpare och säljare av bostad. På så sätt förstår 

jag respondenternas situation och är övertygad om att jag kan göra en korrekt tolkning av 

deras berättelser. Jag ser ändå att jag kan hålla distans till respondenterna eftersom jag i 

nuläget varken är köpare eller säljare och inte heller utövar fastighetsmäklaryrket. Hävdar jag 

då att detta är sanning? Ja, det är min sanning. Läsaren kommer i sin tur att tolka och dra sina 

egna slutsatser utifrån sina erfarenheter och det i sin tur kommer att bli läsarens sanning.   

 

Reflektion kan leda till en risk att bli alltför kritisk, på gränsen till ironisk, men som jag 

undviker genom att inte bli en fullständig relativist (Alvesson and Sköldberg 1994) utan 

acceptera de sociala konstruktioner som skapat respondenternas förhållningssätt och styrt 

deras ageranden. 

 

Jag hoppas därför kunna ge uppsatsen trovärdigheten på flera sätt. Dels genom att detaljrikt 

och öppet redogöra hur jag praktiskt gått tillväga. Dels genom att redovisa intervjuerna 

fristående som de, ibland helt osannolika, berättelser de faktiskt är. 

                                                 
 
14 explicit = uttalade normer, till exempel lagar och förordningar 
15 implicit = outtalade normer, till exempel att ställa sig i kö 
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5 Empiri 
I detta kapitel återges de intervjuer som genomförts. Jag har valt att presentera varje intervju 

separat för att låta de olika personernas olikheter, likheter och karaktärer lysa igenom för att 

ge en bild av hur svårt respektive lätt de olika säljarna haft med att välja mäklare. Efter varje 

intervju har jag gjort en analys som jag har kopplat till teorin. Analysen har därför inte fått 

ett eget kapitel utan ryms under empirin för att direkt kunna ge en förståelse för hur 

respondenterna agerat och varför. 

 

5.1 Anna  
Anna och hennes man Anders är båda runt 30 år med två barn och har sålt en villa i södra 

Stockholm. Anna och Anders har tidigare erfarenhet av mäklare både som säljare och köpare. 

De har dessutom sålt en lägenhet på egen hand efter att de blivit missnöjda med en mäklare.  

 

Anna berättar att de, när de skulle sälja sin villa, först kontaktade samma mäklare (mäklare 1) 

som de hade köpt huset av. Här avbryter Anna sig själv och resonerar lite om varför de 

kontaktade just den mäklaren. Anna erinrar sig att den tidigare husägaren hade köpt huset 

genom mäklare 1 i en annan del av Stockholm på grund av att mäklare 1 hade en koppling till 

husets dåvarande ägare. Anna och Anders bestämde sig, efter att ha träffat mäklare 1, för att ta 

kontakt med en annan mäklare (mäklare 2).  

 

De hade träffat mäklare 2 vid flera hus- och lägenhetsvisningar och tyckte han verkade 

jättebra, ”ja superbra alltså”. Anna kontaktade mäklare 2 och frågade om han ville hjälpa dem 

att sälja sin villa. Tyvärr gick inte det eftersom villan inte ingick i den mäklarbyråns område. 

Mäklare 2 rekommenderade en annan mäklare (mäklare 3) i deras område som arbetade inom 

samma kedja och också var jätteduktig. Tyvärr kunde inte han heller men hänvisade till en 

kollega (mäklare 4) som var väldigt duktig på just deras område.  

 

Anna och Anders framställde de krav de hade för mäklare 4 om det pris de själva hade tänkt 

att de skulle få ut vid villaförsäljningen ”i rena pengar, i fickan alltså”. Dessutom klargjorde 
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Anna och Anders att de absolut inte accepterade att mäklaren gick ut med något lockpris16. De 

var heller inte villiga att acceptera att sälja villan till ett underpris. Det var därefter upp till 

mäklaren att avgöra om han kunde acceptera deras krav, vilket han gjorde. Anna och Anders 

fick förslag på 0 % provision om slutpriset skulle bli detsamma som acceptpriset17. På slutpris 

över acceptpris skulle mäklaren få 4 % i provision och sedan ytterligare 10 % över en viss 

summa. Eftersom utgångspriset för Anna och Anders villa var mycket högre än grannhusens 

med lockpriser var det ganska få som kom på visningarna. Det krävdes fyra visningar för att 

få villan såld. Anna och Anders uppskattade att mäklaren var tydlig gentemot spekulanterna 

med att priset var ett acceptpris och att det inte gick att pruta. De upplevde också att mäklaren 

var rak och tydlig, kanske på grund att de som säljare hade specifika krav som inte var 

förhandlingsbara. Anna tror att de blev nöjda med mäklaren för att de från början har haft 

tydliga grundkriterier och haft en rak kommunikation för att eliminera eventuella 

missförstånd. 

 

Anna tror att den dåliga erfarenhet de haft av tidigare mäklare, inneburit att de blivit extra 

noga med att välja en mäklare de trodde sig kunna lita på. Den dåliga erfarenhet av mäklare 

Anna och Anders erfor var med en lockprismäklare som gick ut med ett pris som de inte alls 

var beredda att acceptera. Det gjorde att de kände sig besvikna och bara gick och väntade för 

att så snabbt som möjligt kunna bryta avtalet. Därefter sålde de själva lägenheten.  

 

Med den senaste försäljningen av villan gick det bättre. Mäklare 4 gjorde, enligt Anna, ett bra 

jobb. Han var tydlig mot spekulanterna med de krav om acceptpris som säljaren satt upp. 

 

Anna tycker att det viktigaste är att mäklaren har lokalkännedom eftersom det är ”läget man 

köper”. Mäklare 4 bodde själv i området och visste var skolorna låg och om det var kö till 

dagis, vilket Anna menar att det ger trovärdighet inför köpare. Det är också viktigt att gå på 

rekommendationer. Mäklaren får inte heller gå ut med lockpriser. Anna poängterar dock 

vikten av få träffa mäklaren och prata. Det måste kännas att det är en mäklare som vill sälja 

och ”har det där entusiastiska sättet”. Det första intrycket måste vara säljande och inge 

förtroende vilket, enligt Anna, är något som märks direkt. 

                                                 
 
16 lockpris = ett utgångspris som är lägre än vad säljarna är beredda att sälja ett objekt för men ska locka fler att 
komma till visning 
17 acceptpris = lägsta pris som säljaren är beredd att sälja objektet för 
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5.1.1 Analys Anna  

Den första mäklaren Anna kontaktade var inte den person som Anna ville skulle sälja huset. 

Mäklaren hade inte någon av de egenskaper som Anna premierade som entusiasm, säljare och 

lokalkännedom. Anna fann inte någon likhet med mäklaren och kunde då inte heller känna 

förtroende för honom (Cialdini 1993). Annas tidigare erfarenhet av en dålig mäklare bidrog 

sannolikt till att hon var extra försiktig med den mäklare hon ville anlita och gick därför på sin 

första känsla (Cialdini 1993). 

 

Anna hade istället skapat ett förtroende för mäklare 2 vars sätt hon uppskattade och hur han 

jobbade. Anna kände igen sig i mäklaren som person då han var entusiastisk och säljande  

(Cialdini 1993). Det blev dock inte heller denne mäklare som Anna anlitade eftersom huset 

låg i fel område. Eftersom de blev rekommenderade en annan mäklare (mäklare 4) genom den 

mäklare de tyckte om kände Anna sig bunden till att åtminstone prova honom (Hargreaves 

Heap, Hollis et al. 1999). 

 

Anna kände att samarbetet fungerade bra med mäklare 4 och att överenskommelsen de gjorde 

var till hennes fördel. Anna var positiv till att ha fått igenom sina krav även om en mäklare 

som förhandlingspart inte ska underskattas (Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Mäklaren 

har mer kunskap om hur bostadsmarknaden ser ut och vet vilka ekonomiska konsekvenser 

olika arvoden får.  Då Anna nu fått förtroende för mäklaren och litade på hans omdöme kunde 

han också agera som auktoritet (Cialdini 1993). Mäklaren kunde också använda sina 

expertkunskaper, som till exempel var dagis och skola låg eftersom han själv bodde i området, 

vilket Anna uppskattade. Anna tyckte att kommunikationen mellan henne och mäklaren 

fungerade bra och att Anna var rak och tydlig i sina önskemål inför mäklaren vilket bidrog till 

att hon kände sig nöjd med mäklaren (Echeverri and Edvardsson 2002). Eftersom priset var 

viktigt för Anna var det också viktigt att det kravet uppfylldes. Anna tyckte att mäklaren 

motsvarade förväntningarna eftersom han lyckades uppfylla kvalitetsfaktorer som erfarenhet, 

kunskap, kompetens och engagemang (Arnerup and Edvardsson 1992). Anna hade därför 

heller ingen anledning att avstå från att fullfölja avtalet med mäklaren. 

 

5.2 Birgitta  
Birgitta är strax över 60 år och har sålt en bostadsrätt i Stockholms innerstad i våras. Hon har 

tidigare haft kontakt med flera mäklare både som köpare och säljare. 
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Birgitta berättar att det var ganska många lägenheter till försäljning i området då hon själv 

funderade på att sälja. Innan Birgitta valde mäklare gick hon på olika visningar i området för 

att kolla in mäklarna och bilda sig en uppfattning om dem. Hon berättade för mäklarna på 

visningarna att hon hade ”vissa funderingar på att sälja, men att det inte var akut och kunde 

dröja ett tag”. Hon frågade mäklarna om de var intresserade av hennes objekt. Det var bara ett 

par mäklare som visade intresse och kom hem till Birgitta för att göra en värdering av hennes 

bostad. Birgitta hade ingen brådska med att sälja så hon väntade ett tag till.  

 

När det var dags för grannen att sälja sin lägenhet gick Birgitta även på den visningen. Hon 

pratade med mäklaren och tyckte att hon fick personlig kontakt med henne och att hon hade 

bra attityd och ”ja, allt möjligt, hon gjorde intryck”. Birgitta pratade med grannen om hur han 

uppfattade mäklaren. Grannen var mycket positiv till mäklaren och redogjorde utförligt för 

hur bostadsaffären gått till. Grannens och Birgittas intryck om mäklaren stämde väl överens 

och Birgitta kontaktade mäklaren (mäklare 1). Mäklare 1 var noga med att Birgitta fick vara 

delaktig i processen att välja bilder och godkänna text till objektsbeskrivningen, vilket Birgitta 

uppskattade.  

 

Försäljningen drog igång. Mäklaren 1 var nu höggravid och skickade en annan mäklare 

(mäklare 2) för att ta foton och hålla i visningen. Mäklare 1 lovade Birgitta att det ändå var 

hon som var ansvarig. Nu uppstod komplikationer. Något hände i mäklare 2:s tillvaro så hon 

försvann plötsligt ur bilden. Ny mäklare (mäklare 3) från mäklarbyrån fick ta över … ”ja, det 

var en jävla karusell, men det var inget jag kunde göra något åt”.  

 

Efter flera komplikationer med budgivare som hoppat av och endast ett skambud låg fast, 

funderade Birgitta på att avbryta försäljningen. Birgitta befann sig i en knivig situation då hon 

redan köpt en lägenhet och insåg att hon var tvungen att sälja.  

 

Birgitta tog kontakt med en bekant som var mäklare (mäklare 4) som gav henne två alternativ: 

att ha is i magen och gå ut till försäljning igen eller att acceptera budet, som enligt mäklare 4 

var ett bra bud. Birgitta tyckte inte det lät så kul då hon för en stund känt att det var det stora 

klippet hon kunde ha gjort. Birgitta kontaktade mäklare 1 som under tiden pratat med 

ytterligare en budgivare som hade höjt sitt bud och nu låg över skambudet. Birgitta slog till 

men kände samtidigt att hon höll på att gå under då hon var upprörd, förbannad och ”vet inte 

allt”. 
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Så här i efterhand tycker Birgitta att det blev rörigt från mäklarnas sida med personbytena. 

Det Birgitta poängterar som avgjorde valet av mäklare 1 var intrycket hon fick av henne 

sammantaget med grannens beskrivning av sin erfarenhet och att mäklaren tillhörde en stor 

mäklarbyrå. Birgitta tycker att särskilt mäklare 3 kändes för ung och oerfaren och att det 

personliga engagemanget inte fanns. Mäklare 3 tyckte bara att Birgittas objekt var ett i 

mängden. Birgitta tycker att när hon skulle göra sitt livs största affär ville hon ha en mäklare 

med stort engagemang för just hennes objekt. 

 

Med facit i hand skulle Birgitta inte vilja göra om detta. Hon skulle försäkra sig om att endast 

en mäklare skulle sköta affären. Det är viktigt att vara tydlig inför mäklaren så att inga 

missförstånd uppstår i onödan. Birgitta var trots allt nöjd med allt fram till 

budgivningsprocessen.   

5.2.1 Analys Birgitta 

Birgitta upplevde att mäklarna till en början var ointresserade eftersom hon sa att hon inte 

skulle sälja ännu. De tillfrågade mäklarna insåg inte att Birgitta var en presumtiv kund då de 

inte befann sig på samma våglängd och kunde därför inte kommunicera med varandra 

(Echeverri and Edvardsson 2002). 

 

Det var först när hon träffade mäklare 1 hos grannen som hon kände att det var en mäklare 

hon kände förtroende för. Birgitta var positiv till mäklarens attityd och kände att hon fick en 

personlig kontakt med mäklaren som därför erhöll Birgittas erkännande (Cialdini 1993). 

Birgitta ville vara säker på att hennes omdöme om mäklaren stämde. Därför frågade hon om 

grannens uppfattning då han hade erfarenhet av mäklaren (Echeverri and Edvardsson 2002). 

Grannen framhöll också mäklarens kvaliteter och Birgittas eventuella tvivel eliminerades 

(Parasuraman, Zeitheml et al. 1988). Birgitta valde också mäklare utifrån att det var en stor 

mäklarfirma eftersom hon på så sätt trodde sig vara säker på att få en mäklare hon kunde bli 

nöjd med. En välkänd mäklarfirma gav Birgitta de rätta associationerna till att hon kunde lita 

på dem (Echeverri and Edvardsson 2002). Att Birgitta fick vara delaktig i processen gjorde att 

hon kände att mäklaren engagerade sig. Birgitta uppfattade att hon samarbetade med mäklaren 

då hon fick välja bilder och godkänna objektsbeskrivningen (Cialdini 1993).  

 

En orsak till att Birgitta inte kände sig nöjd var att hon trodde sig kunna få mer pengar för 

lägenheten än hon till slut fick. Flera faktorer bidrog till att Birgitta inte avbröt försäljningen. 
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Birgitta kände sig pressad att fullfölja affären trots att hon övervägde att avbryta processen. 

Grannens rekommendationer av mäklare 1 var en av orsakerna. Birgitta kände sig bunden till 

att fullfölja eftersom hon gjort ett socialt val då grannen starkt rekommenderat mäklaren 

(Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Flera inblandade mäklare bidrog till att hela processen 

blev rörig. Dock kände Birgitta inte sig positiv till mäklare 3. Hon tyckte mäklare 3 var ung 

och oengagerad. Birgitta kände inte igen sig i mäklarens attityd eller personlighet. Mäklaren 

rönte därför heller inte någon uppskattning från Birgitta då ingen likhet fanns (Cialdini 1993). 

Eftersom Birgitta också upplevde mäklare 3 som oerfaren och oengagerad fann Birgitta 

mäklarens sätt omoget och okunnigt i stället för auktoritärt (Cialdini 1993).  

 

5.3 Carina  
Carina är i 40-årsåldern och har två tonårsbarn. Hon sålde sin villa tidigare i år. Carina har 

tidigare erfarenheter av fastighetsmäklare både som säljare och köpare då hon genomfört flera 

bostadsaffärer. 

 

Carina berättar att det var flera saker som ledde till att hon anlitade en särskild mäklarfirma. 

Mäklarfirman hade precis lagt ett reklamblad i hennes brevlåda med erbjudande om ”gratis 

värdering”. Carina stod i valet och kvalet om hon skulle sälja villan eller bo kvar. 

Värderingserbjudandet var lockande, och eftersom Carina kände till mäklarfirman sedan 

tidigare då hon anlitat dem vid förra bostadsförsäljningen, bestämde hon sig för att kontakta 

dem. När Carina ringde blev hon hänvisad till en av mäklarna på kontoret som kom hem till 

Carina för att göra en värdering av villan.  

 

Mäklaren var mycket positiv både till sättet och till Carinas hem. ”Ja, han gillade verkligen 

mitt hus, eller … han sa i alla fall det, men om han menade det vet jag ju inte …” Carina 

tyckte också att mäklaren var seriös och tog många foton av huset. Mäklaren pratade på och 

Carina fick mycket information. Carina uppskattade också att mäklaren erbjöd två olika 

kontrakt, ett med en fast procentsats för arvodet, och ett annat med fast procentsats upp till en 

viss nivå och allt därutöver med en högre procentsats.  

 

Carina berättar att det var viktigt att det var en lokal mäklare som kunde just hennes område. 

Mäklaren gjorde också en korrekt värdering av huset. ”Det blev precis som han sa’… det blev 

till och med lite mer.” Visserligen trodde inte Carina att hon skulle få så mycket för sin villa, 
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men mäklaren övertygade henne, och utgångspriset sattes mycket högre än Carina tänkt sig 

från början. Carina är väldigt nöjd med mäklarens insats och skulle välja samma mäklarfirma 

igen. Carina fick hela tiden information om hur det gick och mäklaren ringde så snart ett nytt 

bud kom in. Hela affären var klar två dagar efter sista visning. Carina berättar att om hon 

skulle välja mäklare igen skulle hon troligen anlita den mäklarfirman igen, men att det inte 

spelar så stor roll vilken mäklare det blir.  

 

Vid förra villaförsäljningen bjöd Carina in tre olika mäklarföretag för värdering. Hon valde då 

den mäklare som var mest positiv till hennes hus. ”Han hade en positiv attityd som jag 

gillade.” Det var samma mäklarfirma som hon anlitade vid årets villaförsäljning. Den gången 

hade mäklarfirman också lagt reklam i Carinas brevlåda med erbjudande om att flyttstädning 

ingick. Det var något Carina uppskattade. Carina hade frågat en av de andra mäklarna om 

flyttstädning ingick. Hon hade då blivit avsnäst med att ”flyttstädning, det betydde ju 

ingenting, det kostade ju bara runt tio tusen eller så”. Carina menar att om mäklaren har en 

sådan attityd vill i alla fall inte hon anlita honom. Det var också en av anledningarna till att 

den mäklarfirman inte ens fick komma och värdera hennes hus vid den senaste försäljningen. 

 

De faktorer Carina tycker betydde mest i hennes fall var; dels att hon var nöjd med den 

mäklarfirman sedan tidigare; dels att de hade lokalkännedom; dels att de hade en positiv 

attityd och sist men inte minst; att reklamen om gratis värdering låg i hennes brevlåda vid 

precis rätt tidpunkt.    

5.3.1 Analys Carina 

Tidigare erfarenhet är grundläggande för hur vi gör våra val. Carina anlitade samma 

mäklarfirma hon använt sig av tidigare som hon var nöjd med (Solomon, Bamossy et al. 

1999). Carina hade också förtroende för mäklarfirman och förutsatte därför också att de skulle 

lyckas leva upp till hennes förväntningar igen (Echeverri and Edvardsson 2002). Erbjudandet 

om gratis värdering innebar att Carina kände att hon ville återgälda det för att inte stå i 

tacksamhetsskuld (Cialdini 1993). Vi har väl alla, redan som barn, fått inpräntat i oss att vi 

ska tacka för maten, tacka tant för presenten, tacka jultomten. Det innebar för Carina att hon 

omedvetet reagerade på gratis värdering eftersom det appellerade till att vilja återgälda det 

hon erhållit. 
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Eftersom mäklaren enligt Carina hade ett positivt sätt kände Carina genast förtroende för 

mäklaren. Mäklaren uttryckte komplimanger över huset och mäklaren fick därför Carinas 

uppskattning (Cialdini 1993). Det är inte säkert att mäklaren tyckte om huset i verkligheten 

men fick i alla fall Carina att tro det vilket fick henne att bli positivt inställd till mäklaren. 

 

Carina blev imponerad av mäklarens sakkunskap vid värderingen och mäklaren åtnjöt därför 

genast ställning som auktoritär (Cialdini 1993). Carina tyckte också att mäklaren var seriös. 

Eftersom Carina litade på mäklaren till 100 procent kunde mäklaren agera som auktoritär 

genom hela processen. Att Carina upplevde mäklaren som expert framgår av hennes egen 

kommentar ”det blev precis som han sa’…” 

 

Carina var jättenöjd under hela processen.”… det blev till och med lite mer” är en bidragande 

faktor till att Carina blev nöjd med mäklaren. Carina var nöjd eftersom mäklaren lyckades 

uppfylla kvalitetsfaktorer som empati, kunskap, kompetens och engagemang (Arnerup and 

Edvardsson 1992; Echeverri and Edvardsson 2002). Eftersom Carina fick mer pengar än hon 

förväntat sig uppfyllde mäklaren hennes förväntningar med råge. 

 

5.4 Daniel  
Daniel är i 30-årsåldern, har barn, och jobbar jämt. Han har sålt en bostadsrätt i Stockholm. 

Daniel har tidigare erfarenhet av mäklare både som säljare och köpare. 

 

Daniel berättar att han ännu inte hade bestämt sig för om han skulle sälja. Tanken fanns, men 

tillfället hade inte dykt upp. Ett reklamutskick om ”fri värdering av din bostad” kom då från 

den största mäklarfirman i området. Daniel kände till mäklarfirman sedan tidigare, då han 

varit i kontakt med dem som köpare av en annan lägenhet.  

 

Daniel fick kontakt med en mäklare som gjorde en värdering av lägenheten. Daniel visste att 

lägenhet var lättsåld och han kände att mäklaren ville ha objektet. Han kände att det var en 

mäklare som var driven och ”inte bara gjorde sitt jobb utan att hon var sugen på pengarna 

också”. Han fick också ett bra avtal med ett fast arvode. Daniel är nöjd med mäklaren och 

tycker att hon var jättebra. 
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Daniel tycker att det känns seriöst med en stor mäklarfirma. Han vet att mäklarfirman är den 

största i området, att de säljer mycket, är duktiga, pushar för sina objekt, marknadsför 

objekten på ett snyggt och synligt sätt och att mäklarna är aktiva. 

 

Daniel tycker det är viktigt att objektet syns och hur det marknadsförs. Han tycker att den 

mäklarfirma som har en aggressiv marknadsföring också får ut mest pengar vid en försäljning. 

Med det menar han att den mäklarfirma som syns också vill sälja. Det är viktigt att 

mäklarfirman visar sina objekt då de även når de som ännu inte bestämt sig för att köpa.  

 

Daniel menar att om man tror på mäklaren är man beredd att betala för tjänsten. Daniel tror att 

han hade valt denna mäklarfirma oavsett om han fått erbjudandet om fri värdering eller ej.  

5.4.1 Analys Daniel 

Den erfarenhet Daniel haft med mäklarföretaget sedan tidigare var positiv. Daniel blev triggad 

av erbjudandet om fri värdering och fick Daniel att agera (Cialdini 1993). Daniel blev 

påverkad av att få fri värdering och kände sig bunden att återgälda erbjudandet (Cialdini 

1993). 

 

Daniel styrdes också av att han tidigare var nöjd med mäklarföretaget vilket innebär att han 

omigen ville anlita samma mäklarföretag (Solomon, Bamossy et al. 1999). Daniel hade 

förtroende för mäklarföretaget sedan tidigare och förutsätter därför också att de kommer att 

lyckas leva upp till hans förväntningar igen (Echeverri and Edvardsson 2002). 

 

Daniel tyckte att mäklaren var entusiastisk och hade ett säljande sätt. Mäklaren hade en attityd 

som Daniel kände sig bekant med (Cialdini 1993). Daniel kände sig också smickrad över att 

mäklaren var så intresserad av att sälja just hans lägenhet (Cialdini 1993). Mäklaren erhöll 

Daniels uppskattning och hon fick också Daniels förtroende inför försäljningen (Cialdini 

1993).  

 

Daniel var nöjd med den överenskommelse han träffade med mäklaren om ett fast arvode. 

Daniel uppfattade överenskommelsen till sin fördel och upplevde i alla fall att han slöt ett för 

honom fördelaktigt avtal (Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999).  
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Mäklarföretaget hade lyckats skapa den image som Daniel tyckte var viktig: aggressiv 

marknadsföring, störst i området med aktiv personal (Echeverri and Edvardsson 2002). 

Eftersom Daniel tyckte det var seriöst med ett stort mäklarföretag kunde mäklaren också 

agera som auktoritär (Cialdini 1993).  

 

Daniel uppskattade att mäklaren ville få ut ett så högt pris som möjligt för lägenheten 

eftersom det också gynnade honom. Daniel är nöjd eftersom mäklaren lyckades uppfylla 

kvalitetsfaktorer som erfarenhet, kunskap, kompetens och engagemang (Arnerup and 

Edvardsson 1992; Echeverri and Edvardsson 2002). Mäklarföretaget lyckades leva upp till sin 

image då Daniels förväntningar uppfylldes genom mäklarens förtjänst (Echeverri and 

Edvardsson 2002). 

 

5.5 Erika  
Erika är 40 år, har barn och planerar att bygga nytt hus med sin pojkvän Erik. Hon har precis 

sålt sin bostadsrätt. Erika har tidigare erfarenhet av mäklare både som köpare och säljare. 

 

Erika berättade att hon före sommaren fick ett reklamutskick med ett erbjudande om ”en 

förberedande försäljning” som skulle aktiveras så snart hon önskade. Det förberedande 

försäljningskontraktet var bindande i tre månader och om Erika under denna tid ville sälja fick 

hon inte anlita någon annan mäklare. Mäklarfirman gjorde inte något seriöst intryck på Erika. 

När två mäklare från mäklarfirman kom hem till Erika ”såg de ut att komma direkt från 

Handelshögskolan och stod och viskade i hallen”. När tremånaderskontraktet löpt ut var Erika 

glad över att hon inte hittat någon tomt som hon och Erik ville köpa så de slapp att anlita 

dessa mäklare. 

 

När Erika och Erik hittade sin tomt kom de i kontakt med en mäklare som de tyckte verkade 

kunnig och seriös. Både Erika och Erik fick förtroende för mäklaren i samband med 

tomtköpet och mäklaren erbjöd sig att hjälpa dem att sälja deras bostäder. Erika kontrade då 

med att det kunde han väl få göra om de fick ett bra pris. Överenskommelsen blev då att 

mäklaren skulle få sälja både Erikas och Eriks bostäder mot att de skulle få ett bra pris på 

mäklarprovisionen. Mäklaren skrev in en klausul i förmedlingsuppdraget om att Erika hade 

rätt att annullera avtalet om inte mäklaren lyckades sälja bostadsrätten för en viss summa, 

vilket Erika tyckte var positivt för hennes del. Erika förstod att köparna skulle bli en 
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barnfamilj och att det var extra viktigt att ha en mäklare med lokalkännedom om dagis, skola, 

buss och affärer. Mäklaren var uppvuxen i området och hade jobbat där hela sitt liv. Mäklaren 

uppträdde mycket seriöst och professionellt under hela processen från anlitande av fackmän 

för att kontrollmätning av bostadsytan och fotografering av bostad till kontroll av budgivarna. 

Mäklaren var en mellanman18 och inte bara säljare som ”krängde hus till högsta pris”. 

Mäklaren uppträdde seriöst och även köparna var imponerade. Köparna sade, till och med, att 

om de hade vetat om den här mäklaren innan de själva redan anlitat en annan mäklare så hade 

de också anlitat honom. 

 

Erika är jättenöjd med mäklaren och rekommenderar honom till alla grannar och bekanta. 

Erika tycker också att det många gånger är värt mer än pengar att känna sig trygg och nöjd 

med en mäklare. Det Erika själv tror avgjorde valet av mäklare var en kombination av att han 

var kunnig, kunde sitt område och att de fick ett bra pris på mäklararvodet. 

5.5.1 Analys Erika 

Erika hade inga positiva känslor för den första mäklarfirman. Hon tyckte inte om dessa 

mäklare på grund av deras attityd och att de var oseriösa. Erika kunde inte känna igen sig i 

vare sig mäklarnas utseende eller sätt. Mäklarnas möjlighet att få Erikas uppskattning brister 

då eftersom ingen likhet finns (Cialdini 1993). Eftersom mäklarna viskade istället för att prata 

direkt med Erika fann hon deras sätt omoget istället för auktoritärt (Cialdini 1993).  

 

Däremot uppskattade Erika den mäklare de köpte tomten av. Erika tyckte mäklaren var 

kunnig, seriös och ingav förtroende. Mäklaren erhöll Erikas erkännande som expert och 

kunde därför agera som auktoritet (Cialdini 1993). Erika var också nöjd med den 

överenskommelse de träffade med ett lågt arvode. Även om Erika uppfattade 

överenskommelsen till sin fördel så ska inte mäklarens förhandlingsposition underskattas 

(Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Mäklaren har alltid ett kunskapsövertag om vad ett 

visst arvode får för finansiella konsekvenser. Erika kände dock att de skapade en gemensam 

förståelse och mening genom att mäklaren blev lovad att sälja två objekt mot att Erika bara 

behövde betala ett lågt arvode (Echeverri and Edvardsson 2002). Mäklaren samarbetade också 

med Erika genom hela processen med bland annat kontrollmätning och det fanns ingen 

anledning till att avbryta samarbetet (Cialdini 1993). Erika var nöjd och rekommenderar 

                                                 
 
18 mellanman = mäklaren ska tillvarata båda parters intressen och vara opartisk vid förmedlingsprocessen. 
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mäklaren till andra eftersom mäklaren lyckades uppfylla kvalitetsfaktorer som erfarenhet, 

kunskap, kompetens och engagemang i sin roll som mellanman (Arnerup and Edvardsson 

1992; Echeverri and Edvardsson 2002).  

 

5.6 Fredrik  
Fredrik är i 40-årsåldern med sambo och barn och bor i villa. Fredrik sålde för två år sedan sin 

bostadsrätt i Gamla stan i Stockholm. Fredrik har tidigare erfarenhet av fastighetsmäklare 

både som säljare och köpare 

 

Lägenheten som Fredrik sålde hade nyligen ombildats från hyresrätt till bostadsrätt. Fredrik 

säger att han ”av princip är emot ombildning av hyresrätter” men eftersom Fredrik var 

ordförande i föreningen var han i högsta grad delaktig i omvandlingen till bostadsrätt. För 

Fredrik var det viktigt att lägenhetsförsäljningen skulle gå rätt till och att köparen skulle 

känna sig trygg i affären. Fredrik ville, på grund av ordförandeskapet, inte få höra i efterhand 

att köparen tyckt att ombildningen till bostadsrätt var en dålig affär.  

 

Fredrik säger snabbt att det var ”lite kul faktiskt”, som svar på min fråga om hur han valde 

mäklare. Han berättade att eftersom hans syster är fastighetsmäklare så är han lite insatt i 

branschen. Fredrik bjöd in sju mäklare eftersom han tyckte det skulle bli kul och hade 

möjlighet till det. Mäklarna fick alla 30 minuter var på sig att presentera sig, vad de tog i 

arvode och hur material och annonsering skulle se ut. Eftersom alla mäklare kom samma 

förmiddag möttes de i trappan och flera av dem kände igen varandra på väg till eller ifrån 

Fredrik. 

 

Fredrik valde de olika mäklarna utifrån olika kategorier. En mäklare skulle komma från en fin 

mäklarfirma, en annan från en karriärsugen mäklarfirma och en tredje skulle ha störst 

exponering i DN Bostad. De andra fyra valde Fredrik utifrån att de var stora och väletablerade 

mäklarfirmor med stora och synliga annonser i DN Bostad och Metro Bostad. 

 

Fredrik tyckte att alla mäklare var trevliga men en del var dyra. En mäklare var väldigt 

krånglig och Fredrik ”fattade aldrig poängen med de egna spekulantregistren företaget hade” 

och ”tyckte bara det verkade konstigt”. En mäklare var strikt men ville ”maxa priset” vilket 
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inte Fredrik prioriterade. En mäklare var bra i pris. En mäklare var rak och bra i pris och sade 

som det var. 

 

Den mäklare Fredrik fastnade för var den som var rak och bra i pris och näst billigast, ”i 

arvode alltså”. Fredrik berättade det för mäklaren som då gick ner i arvode för att matcha 

mäklaren med lägst arvode. Anledningen till att det blev just den mäklaren var att han var 

hundraprocentigt snäll och ärlig. Fredriks tanke med det var att han ville ha en helt ”ren och 

strejt affär”. Mäklaren var lågmäld, snäll och trevlig och tillhörde en av Stockholms 

finmäklare. Eftersom mäklaren inte hade så många objekt var han inte stressad och kunde 

lägga ner tid på Fredriks objekt. 

 

Fredrik själv tycker att han är nöjd med finmäklaren som han valde. En, för Fredriks del, 

negativ del i det hela var annonserna. Finmäklarfirman har nämligen ett annat upplägg av sina 

annonser i tidningen med stora bilder och målande texter. Annonserna är ”otydliga men 

väldigt fina”, berättar Fredrik. Det blev därför som Fredrik befarat att det var få som kom på 

visningen och att det ”inte blev något drag” och att det ”inte var så många som bjöd på 

lägenheten”. Fredrik berättar att ”lägenheten var visserligen i risigt skick men hade stor 

potential”. Fredrik berättar att han fick ut hälften jämfört med vad grannen sålde sin lägenhet 

för året efter.  

 

Innan Fredrik bjöd in mäklarna hade han pratat mycket med sin fastighetsmäklande syster och 

fått tips av henne. Fredrik berättar att han inte valde någon mäklarfirma på grund av någon 

särskild person, utan valde endast stora firmor som han kände igen. Fredrik berättar också att 

han tittade mycket på mäklarfirmornas exponeringstekniker. När det kom till vilken 

mäklarfirma som skulle väljas var det ändå mäklaren som person som avgjorde. Fredrik tror 

att det kanske skulle ha kommit fler personer till visningen om han valt en annan mäklarfirma 

som inte i första hand riktat sig till en kapitalstark målgrupp.  

 

Det viktigaste för Fredrik var ändå att han själv ville känna sig bekväm i affären. Priset, det 

han fick för lägenheten, hade inte lika stor betydelse. 

5.6.1 Analys Fredrik 

Fredrik var ute efter en speciell mäklare och bjöd därför in sju olika för att kunna jämföra 

dem. Fredrik tyckte att alla mäklare var trevliga men det var en av dem som han tyckte bättre 
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om än de andra. Fredrik gjorde både ett rationellt och emotionellt val. Fredrik studerade 

olikheterna mellan mäklarna ingående för att på så sätt komma fram till rätt beslut (Solomon, 

Bamossy et al. 1999). Att väga för- och nackdelar mot varandra är det vanligaste sättet vi 

grundar våra val på när det sker ur ett rationellt perspektiv. 

 

Fredrik ville att mäklaren skulle kunna tillgodose hans behov att känna att affären ska gå rätt 

till (Echeverri and Edvardsson 2002). Den mäklare som uppfyllde Fredriks krav är också den 

mäklare som fick sälja lägenheten. Mäklaren som Fredrik fastnade för var den som var rak, 

bra i pris och ärlig. Mäklaren hade ett sätt som Fredrik kände sig bekant med och som 

överensstämde med hans uppfattning om hur en mäklare ska vara (Cialdini 1993). Om inte 

Fredrik tyckt om mäklaren som person hade han heller inte valt honom. 

 

Fredrik uppskattade att mäklaren var helt igenom ärlig och fick förtroende för mäklaren. 

Mäklaren erhöll därigenom Fredriks erkännande som auktoritet och kunde agera utifrån det 

(Cialdini 1993). Fredrik var också nöjd med den överenskommelse de träffade med ett lägre 

arvode än mäklaren först föreslagit (Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Mäklaren har alltid 

ett kunskapsövertag i en förhandlingsposition och vet hur långt han kan gå vid en förhandling. 

Eftersom Fredrik berättade för mäklaren hur han kände inför honom, men att han var lite 

dyrare, gjorde det att Fredrik upplevde att han skapade en gemensam förståelse med mäklaren 

eftersom han gav mäklaren chansen att gå ner i arvode (Cialdini 1993; Echeverri and 

Edvardsson 2002). 

 

Fredrik valde en Mäklarfirma med image att sälja fina objekt som medförde att Fredrik fick 

väldigt fina, men otydliga, annonser. Mäklarfirmans namn bidrog också till att Fredrik kände 

att allt gick rätt till, vilket var viktigast för honom (Echeverri and Edvardsson 2002). 

 

Fredrik var nöjd med mäklaren under hela processen som lyckades uppfylla kvalitetsfaktorer 

som engagemang, erfarenhet, kunskap och kompetens (Arnerup and Edvardsson 1992; 

Echeverri and Edvardsson 2002).  

 

5.7 Gunilla  
Gunilla är 40 år och har familj. Hon sålde sin bostadsrätt för ett år sedan. Gunilla har tidigare 

erfarenhet av mäklare både som säljare och köpare. 
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Det första Gunilla säger när jag för ämnet på tal är att ’’jag blir upprörd bara jag tänker på 

det”. ”Mäklaren var så dålig.” Gunilla berättar att hon egentligen skulle ha en annan mäklare, 

men flera faktorer gjorde att valet av mäklare inte blev vad hon först tänkt sig. 

 

Gunilla kontaktade en lokal mäklarfirma som hon kände till sedan tidigare. Vid värderingen 

av lägenheten gjorde mäklare 1 ett positivt intryck på Gunilla. Vid denna tidpunkt hade 

Gunilla inte hittat någon annan bostad, så hon avvaktade med försäljningen.  

 

När det blev aktuellt med försäljning av lägenheten bestämde sig Gunilla för att anlita 

mäklare 1 som hon tidigare haft kontakt med. Det blev emellertid inte mäklare 1. Flera 

orsaker ledde till ett annat val av mäklare.  

 

Många lägenheter var till salu i Gunillas område samtidigt. Det var mäklare 2, från en stor 

mäklarbyrå, som fick ut de högsta priserna och som Gunilla nu blev intresserad av. Gunilla 

ville få så mycket betalt som möjligt för sin lägenhet. Mäklare 2 tog dessutom ett lägre 

arvode. Gunilla tänkte att hon skulle få ut ”bra med pengar” hon också om hon anlitade 

mäklare 2. Gunilla var orolig för att marknaden snart skulle bli mättad och ingen skulle köpa 

hennes bostad.  

 

En annan faktor som bidrog till hennes val av mäklare var att hennes föräldrar, i samma veva, 

höll på att byta bostad. Mäklare 3, som föräldrarna köpte av, tillhörde också samma stora 

mäklarbyrå. Gunilla tyckte att mäklare 3 var jättetrevlig, hade god lokalkännedom och hade 

sålt många hus i området.  

 

Ytterligare en faktor som bidrog till Gunillas val var att mäklare 4, som Gunilla köpt sin nya 

bostad av, var jättetrevlig och tillhörde samma stora mäklarbyrå men jobbade i ett annat 

område.  

 

Gunilla beskriver sig själv som impulsiv, och eftersom mäklare 2, 3 och 4 tillhörde samma 

mäklarbyrå så slog hon till och valde den stora mäklarbyrån hon också. 

 



33 

Gunilla kontaktade mäklarbyrån och det blev nu ytterligare en mäklare, mäklare 5, som kom 

in i bilden. Mäklare 5 verkade trevlig och erbjöd ett bra avtal, med lågt mäklararvode, som 

Gunilla tyckte verkade vara  bra.  

 

Efter den första kontakten har Gunilla ingenting positivt att säga om mäklare 5. Gunilla tyckte 

mäklaren var ”oproffsig, oengagerad, trött på sitt jobb, ingen säljare och jättemesig”. 

Mäklaren ”orkade inte ha några fler visningar” utan tyckte det räckte med de spekulanter som 

fanns. Gunilla märkte att hennes objekt bara var ett i mängden. Om det varit möjligt hade 

Gunilla backat ur och bytt mäklare, men processen var i full gång, så Gunilla kände sig 

pressad att fullfölja affären.  

 

Gunilla tyckte att hon hade behövt fler råd och stöd av mäklare 5. Gunilla förväntade sig 

också att bli proffsigt bemött då mäklartjänsten kostade så mycket. Gunilla tror också att en 

mindre mäklarfirma värnar mer om kunden då de inte har lika många objekt samtidigt. 

5.7.1 Analys Gunilla 

För Gunillas del gick det inte riktigt som hon tänkt sig. Hon valde inte den mäklare hon 

egentligen ville ha och som hon tyckte om (Cialdini 1993). 

 

Det första mötet med mäklare 5 var positivt och Gunilla tyckte mäklaren var trevlig. Första 

intrycket ledde till att Gunilla kände förtroende för mäklaren och ville anlita henne (Cialdini 

1993). Gunilla gav uttryck för sina önskemål och fick dem, till en början, uppfyllda 

(Echeverri and Edvardsson 2002). Gunilla var också nöjd med mäklarens förslag om arvode 

(Arnerup and Edvardsson 1992).  

 

Varför blev det så fel för Gunilla? Eftersom tre mäklare från samma mäklarföretag var bra 

trodde Gunilla att det var en garanti för att mäklare 5 också var det. Gunilla associerade 

mäklarföretaget med trevlig personal, som hon tyckte om, och som hon med stort förtroende 

gärna överlåtit försäljningen till (Cialdini 1993). Gunilla associerade också mäklarföretaget 

med att de fick ut höga priser, hade låga arvoden och lokalkännedom vilket är 

expertkunskaper som inger förtroende och är lätt att lita till (Cialdini 1993).  

 

Föräldrarna hade också påverkan på Gunilla. Det är väldigt lätt att följa strömmen och göra 

som andra gör, särskilt när det är personer som vi är bekanta med (Cialdini 1993). Gunilla är 
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en del av sin familj och kände sig bunden till att göra ett socialt val (Hargreaves Heap, Hollis 

et al. 1999). Föräldrarna var nöjda med mäklaren och det blev svårt för Gunilla att göra ett 

eget val. 

 

Flera faktorer ledde till att Gunilla valt en mäklare som hon inte blev nöjd med. Mäklare 5 var 

ovillig att tillmötesgå Gunillas önskemål om fler visningar och kontakten med mäklaren 

försämrades snabbt då mäklaren inte ville samarbeta (Cialdini 1993). Gunilla var missnöjd 

med mäklaren eftersom mäklaren inte lyckades uppfylla kvalitetsfaktorer som erfarenhet, 

kunskap, kompetens och engagemang (Arnerup and Edvardsson 1992; Echeverri and 

Edvardsson 2002). Mäklare 5 misslyckades eftersom hon inte ansträngde sig för att Gunilla 

skulle få ut ett så högt pris som möjligt för lägenheten. En av orsakerna till att Gunilla inte 

valde mäklare 1 var just att det inte var det mäklarföretaget som fick ut de högsta priserna. 

 

Trots allt kände sig Gunilla pressad att fullfölja affären eftersom hon redan köpt en annan 

bostad. Föräldrarnas val av mäklare bidrog också till att Gunilla inte avbröt processen. Gunilla 

kände sig bunden att fullfölja eftersom föräldrarna är Gunillas referensram (Hargreaves Heap, 

Hollis et al. 1999). För Gunilla var det ett emotionellt beslut utan förankring och Gunilla såg 

ingen väg ut ur situationen. Gunilla vågade inte lita till sin magkänsla utan var fångad i sitt 

åtagande och vågade inte ta konsekvenserna av att bryta avtalet (Cialdini 1993). 

 

5.8 Helena  
Helena är runt 30 år med familj. Helena har tidigare erfarenhet av fastighetsmäklare både som 

köpare och som säljare.  

 

Helena sökte aktivt större bostad och hade varit på många visningar av större lägenheter i 

samma område men hoppat av då priserna blivit alltför höga. När ett nytt område började ta 

fart i närheten köpte Helena istället ett radhus där. Helena vet att det är viktigt att förhandla, 

så hon bjöd hem tre olika mäklare samma dag.  

 

Mäklare 1 ingav ett proffsigt intryck och hade utstrålning. Mäklaren var positiv och Helena 

fick titta på hur presentationsmaterialet till kund såg ut. Dessutom ingick flyttstädning, vilket 

Helena tyckte var viktigt.  
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Mäklare 2 var en liten lokal mäklare. Mäklaren var stressad och hade inte observerat att 

Helena bokat ett förutsättningslöst möte. Mäklaren blev inte så glad när hon insåg detta och 

Helena upplevde att mäklaren inte var närvarande. Mäklaren ringde Helena dagen efter och 

sade att hon inte ville ha jobbet. [Mäklare 2 förekommer även i intervjun med Isabelle (min 

anmärkning).] 

 

Mäklaren 3 kom från en stor mäklarfirma som Helena varit i  kontakt med tidigare. Mäklaren 

var trevlig och Helena märkte att hon gärna ville sälja lägenheten. Efter att Helena fått ner 

provisionen ordentligt stod nu valet mellan mäklare 1 och mäklare 3. 

 

Mäklare 1 hade sålt mycket i föreningen och fått ut bra priser och kunde mycket om husen. 

Två likadana lägenheter som Helenas hade sålts året innan. Vid försäljningarna hade Mäklare 

1 fått ut ett betydligt högre pris än mäklare 3. Rent provisionsmässigt var de två mäklarna 

likvärdiga. Dock ingick inte flyttstädning med mäklare 3 som Helena ville ha. Mäklare 3 

tyckte att hon gått ner så mycket i pris ändå. Dessutom ville mäklare 3 ha visning på lördag, 

istället för söndag som är brukligt i Stockholm. Helena kände att hon inte ville vara 

försökskanin för lördagsvisningar. Helena hade anlitat mäklarfirman, som mäklare 3 tillhörde 

tidigare och tyckte att de var duktiga. Mäklare 3 engagerade sig mycket och sade att hon 

verkligen ville ha det här objektet. Mäklare 1 gick gärna ut med lockpriser, vilket inte Helena 

ville ha. Helena tyckte det var viktigt att mäklaren kände till området väl.   

 

Helena berättar att de två mäklarna var likvärdiga. Hon berättar också att mäklare 3 

ansträngde sig till det yttersta för att få sälja lägenheten. Det som till sist avgjorde Helenas val 

var att mäklare 1 hade ”det där lilla extra” i kombination med att hon sålt mycket i området 

tidigare. Helena tänkte också på att det är viktigt hur mäklaren är på visningen. Mäklare 1 var 

lite mer offensiv än mäklare 3, som var mer försiktig av sig. 

 

När det drog ihop sig till försäljning ville mäklare 1 gå ut med ett lockpris. Eftersom inte 

Helena accepterade att sälja för det priset fick mäklaren ändra sig. Helena visste att ingen 

likvärdig lägenhet i området sålts på länge. Försäljningen gick bra och Helena kände sig nöjd 

med valet av mäklare. 

 

Helena berättar att det är svårt att välja mäklare eftersom det beror på vem det är som 

kommer. Helena berättar att hon gick på ”maggropskänslan” och att det första intrycket också 
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betydde jättemycket. Mäklare 1 kom med ett leende in genom dörren och sade ”vilket snyggt 

tyg på väggen”, vilket gjorde Helena jätteglad. Helena tror att kombinationen av ett proffsigt 

intryck, att mäklaren sålt mycket i området till bra pris, ”maggropskänslan” och det där lilla 

leendet var det som avgjorde hennes val. 

5.8.1 Analys Helena 

Helena bjöd in tre mäklare för att jämföra dem med varandra. Vid svåra val behövs mer 

information för att nå ett beslut som känns rätt (Solomon, Bamossy et al. 1999).  

 

Mäklare 1 hade en utstrålning som påverkade Helena positivt. Helena blev dessutom smickrad 

när mäklaren komplimenterade Helenas inredningssmak. Mäklaren erhöll därmed Helenas 

uppskattning då de förmodligen hade samma smak (Cialdini 1993). Helena var också nöjd 

med den överenskommelse de träffade med ett lågt arvode i kombination med flyttstädning. 

Även om Helena uppfattade överenskommelsen till sin fördel så ska inte mäklarens 

förhandlingsposition underskattas (Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Mäklaren har alltid 

ett kunskapsövertag om vad ett visst arvode får för finansiella konsekvenser. Mäklaren hade 

sålt mycket i området och fått ut höga priser och kunde dessutom mycket om husen vilket 

gjorde att mäklaren erhöll Helenas erkännande som auktoritär  (Cialdini 1993). Helena kände 

också att de skapade en gemensam förståelse och mening genom att mäklaren var lyhörd för 

att Helena inte var intresserad av att gå ut med ett lockpris (Echeverri and Edvardsson 2002). 

 

Helena funderade aldrig på att avbryta samarbetet med mäklaren. Helena var nöjd med 

mäklaren under hela processen som lyckades uppfylla kvalitetsfaktorer som engagemang, 

erfarenhet, kunskap och kompetens (Arnerup and Edvardsson 1992; Echeverri and 

Edvardsson 2002). Mäklare 1 var också den mäklare som genererade högst priser i området 

vilket var ytterligare en orsak till att Helena blev nöjd. 

 

Helena tyckte om både mäklare 1 och mäklare 3 och upplevde det som svårt att välja mellan 

dessa två. Helena tyckte att mäklare 1 hade ett offensivt sätt och en personlighet som tilltalade 

Helena mer och litade i detta fall på sin magkänsla (Cialdini 1993). Helena upplevde också att 

hon fick en bättre överenskommelse med mäklare 1 där flyttstädning ingick (Cialdini 1993). 

Mäklare 3 ville inte heller ha visning på söndagar som Helena ville. De kunde därför inte nå 

en överenskommelse som båda var nöjda med och kunde därför inte heller skapa en dialog 

och gemensam förståelse för detta (Cialdini 1993; Echeverri and Edvardsson 2002). 
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5.9 Isabelle  
Isabelle är i 30-årsåldern och har precis flyttat med sin man Ingemar och två barn till ett hus. 

Isabelle och Ingemar har tidigare erfarenhet av fastighetsmäklare både som säljare och som 

köpare. 

 

Isabelle och Ingemar hade länge letat efter en större bostad i närområdet. De hade gått 

omkring som köpare på visningar och träffat på flera mäklare som de absolut inte själva ville 

anlita. Mycket på grund av att de mäklarna verkade oengagerade och ointresserade av dem 

som spekulanter. Isabelle och Ingemar tittade på flera nya bostadsområden i närheten som 

höll på att ta form och hittade till slut sitt drömhus. 

 

När det nu blev dags för Isabelle och Ingemar att välja mäklare så anlitade de samma person 

som de köpte huset av. Mäklaren var vid den tidpunkten säljare för det företag som byggde 

husen, men hade nu startat en egen mäklarfirma. [Den här mäklaren är mäklare 2 som 

figurerar i intervjun med Helena (min anmärkning).] Isabelle hade också hört från grannar 

som sålt att de fått ut mycket höga priser för sina bostäder då de anlitat denna mäklare. 

Mäklaren berättade för Isabelle att priset var viktigt även för henne. Mäklaren sade att hon 

hade som målsättning att få ut så mycket som möjligt för radhuset och att det var en viktig 

drivkraft för henne. Isabelle tyckte det lät bra eftersom hon också ansåg att priset var viktigt. 

Isabelle ansåg också att det var viktigt att köparen skulle få bra service med denna mäklare 

eftersom hon varit med sedan grunden och kunde allt om huset. Isabelle berättade att 

mäklaren hade en sjyst inställning och var korrekt både mot säljare och köpare. 

 

Mäklaren sade till Isabelle att det var viktigt att huset var tillgängligt för många omvisningar. 

Mäklaren var också noga med att ta många bilder av huset och var angelägen om att visa 

huset från dess bästa sida. Mäklaren hade enligt Isabelle gott renommé i området. Isabelle 

visste att mäklaren hade köpare på kö till hennes område och att hon också hade många 

upparbetade kontakter. Isabelle menade att mäklaren hade en särställning i detta område. Alla 

som köpt ett hus i området från början hade någon slags relation till mäklaren. Eftersom 

mäklaren också hade hand om försäljningen till ett annat nybyggt område hade hon köpare 

därifrån som kanske inte fått tag i något hus.  

 



38 

Under budgivningsprocessen berättade mäklaren lite om en av de två familjerna som var kvar 

på slutet. Isabelle fattade då tycke för den familjen och sade till mäklaren att ”ska vi inte 

stoppa här?” Mäklaren var tydlig med att det var upp till dem att bestämma och berättade då 

något om den andra familjen som också hade, enligt Isabelle, goda skäl att flytta in i radhuset. 

Isabelle tyckte att mäklaren skötte allt snyggt. Mäklaren tog inte ut något i förskott och sade 

att ”allt kan hända – ingenting är skrivet”. Mäklaren fick Isabelle att hålla huvudet kallt. 

 

Efter försäljningen var det ytterligare en familj i området som valde samma mäklare som 

Isabelle eftersom det gick så bra med försäljningen av Isabelle och Ingemars hus. 

 

En viktig del i Isabelles val av mäklare, var den relation de fått till mäklaren, i och med att de 

var förstagångsköpare av hus. Isabelle berättade att känslan av att flytta till ett nytt hus var en 

så stor upplevelse i sig att alla bidragande delar runt omkring husköpet fick en positiv bild. 

Isabelle sade också att de därför associerar mäklaren med en positiv köpupplevelse. Isabelle 

berättade att hon bestämt sig redan innan husförsäljningen för vilken mäklare hon ville ha och 

att hon skulle välja henne igen om det blir aktuellt med en ny försäljning. 

5.9.1 Analys Isabelle 

Isabelle valde samma mäklare hon varit i kontakt med tidigare. Mäklaren hade, enligt 

Isabelle, gott renommé och en särställning i området och kunde därför agera som auktoritär 

med Isabelles erkännande (Cialdini 1993). Mäklaren var expert och fick ut de högsta priserna 

och kunde allt om huset. Isabelle hade fullt förtroende för mäklaren och litade också på henne. 

Grannarnas erfarenhet av mäklaren sammantaget med Isabelles egen erfarenhet band henne 

till valet (Cialdini 1993; Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999; Echeverri and Edvardsson 

2002). Isabelles grannar bekräftar hennes egen erfarenhet av mäklaren och om tvivel någonsin 

funnits var de definitivt eliminerade vid det här laget. Isabelle tyckte också att den relation 

hon upplevde sig ha med mäklaren var unik i sitt slag eftersom hon enbart hade positiva 

känslor för henne (Cialdini 1993). Isabelle associerade mäklaren till den positiva upplevelsen 

hon fick vid det första huset de köpte. Isabelle var nöjd med den överenskommelse de träffade 

om att mäklaren skulle anstränga sig för att få ut ett högt pris. Även om Isabelle uppfattade 

överenskommelsen till sin fördel så ska inte mäklarens förhandlingsposition underskattas 

(Hargreaves Heap, Hollis et al. 1999). Mäklaren har alltid ett kunskapsövertag om vad ett 

visst arvode får för finansiella konsekvenser. Isabelle kände dock att de skapade en gemensam 
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förståelse och mening genom att Isabelle skulle ha huset tillgängligt för många visningar och 

spekulanterna skulle få bra service genom mäklaren (Echeverri and Edvardsson 2002). 

 

Isabelle funderade över huvud taget inte på att avbryta kontakten med mäklaren. Mäklaren 

samarbetade med Isabelle genom hela processen genom att bland annat informera om 

budgivarna och att Isabelle inte skulle ta ut något i förskott (Cialdini 1993). Isabelle var nöjd 

och kommer att anlita mäklaren igen eftersom mäklaren lyckades uppfylla kvalitetsfaktorer 

som erfarenhet, kunskap, kompetens och engagemang (Arnerup and Edvardsson 1992; 

Echeverri and Edvardsson 2002). Mäklaren lyckades också att få ut ett högt pris för huset 

vilket Isabelle också prioriterade. Även grannarna valde samma mäklare då försäljningen 

betingade ett så högt pris att även de blev intresserade. 
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6 Slutsatser 
Har jag nu besvarat mina frågor: 

Vad styr säljarens val av fastighetsmäklare vid en bostadsförsäljning i Stockholmsområdet? 

Vad styr säljarens val att stå fast vid samma mäklare fram till avslut? 

Utifrån mitt intervjumaterial och min analys har jag kommit fram till följande: 

 

Våra val är i många fall omedvetna trots att vi är övertygade om motsatsen. Respondenternas 

första intryck av mäklaren blev i de flesta fall avgörande för deras val. Enligt respondenterna 

var det mäklarens attityd som avgjorde valet. Det tydligaste exemplet på det finns i de två 

sista intervjuerna där samma mäklare förekom i båda intervjuerna. I det första fallet upplevde 

Helena mäklaren som stressad och inte närvarande. Samma mäklare upplevdes i Isabelles fall 

som helt unik och utan konkurrens.  

 

Det som avgjorde om respondenterna blev nöjda med mäklaren under processen var flera 

faktorer. Den ekonomiska faktorn var en av de viktigaste aspekterna för respondenterna. 

Gemensamt för alla, utom en, var att det var viktigt hur mycket deras bostad betingade i 

slutpris. Alltså, hur mycket pengar de till slut fick för sin bostad. Fredrik däremot berättade att 

priset hade mindre betydelse. Respondenterna blev mest nöjda med de mäklare som själva 

ville tjäna pengar, var drivna och därför ansträngde sig för att få ut ett så högt pris som möjligt 

för säljarens bostad.  

 

De faktorer som respondenterna själva tog upp som viktiga vid valet av mäklare var: trevlig, 

positiv, säljande, proffsigt intryck, utstrålning, entusiastisk, kunnig, personlig kontakt, 

uttryckte komplimanger, ingav förtroende. När respondenterna väl hade bestämt sig för en 

mäklare höll de också fast vid sitt val. Även författarna Häggström och Sjöström kom i sin 

slutsats fram till att mäklarens personlighet och agerande gentemot kunden var av stor vikt 

(Häggström and Sjöström 2002).  

 

Respondenterna var positiva till mäklaren när de upplevde sig som delaktiga i processen. 

Respondenterna tyckte också att överenskommelserna skett i samförstånd med mäklaren och 

att de fått gehör för sina krav vilket stämmer med Cialdinis teorier (Cialdini 1993). Flera av 

respondenterna upplevde att kommunikationen var rak och tydlig och att mäklaren var 
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engagerad vilket även författarna Parasuraman m.fl. tar upp i sina teorier (Parasuraman, 

Zeitheml et al. 1988; Arnerup and Edvardsson 1992).  

 

Gunilla och Birgitta som förväntat sig ett högt slutpris blev de mest besvikna. Är det då priset 

i sig som har betydelse för nöjdheten eller är det förväntningarna på priset? De respondenter 

som blev missnöjda med slutpriset blev det kanske inte främst för att mäklaren gjorde ett 

dåligt jobb. En faktor som spelar in är att kommunikationen mellan mäklare och säljare inte 

fungerade som den borde (Echeverri and Edvardsson 2002). Birgitta kände sig besviken då 

budgivaren med det högsta budet hoppade av. I Gunillas fall ville mäklaren inte ha fler 

visningar för att locka fler budgivare vilket gjorde henne besviken då det faktiskt var det 

förväntade slutpriset som styrde valet av mäklarföretag. Mäklaren kunde ha minskat missnöjet 

om hon varit tydligare i sin kommunikation och visat ett större engagemang (Arnerup and 

Edvardsson 1992; Echeverri and Edvardsson 2002).  

 

De övriga faktorerna respondenterna ansåg att deras nöjdhet grundade sig på var mäklarens 

lokalkännedom, bra avtal om arvodet, rak och tydlig kommunikation, tidigare erfarenhet av 

mäklaren, att mäklaren var seriös, professionell, engagerad eller kom från en stor 

mäklarfirma, ingav förtroende eller blivit rekommenderad av andra. Det stämmer också med 

vad Ottersgård kom fram till i sin uppsats där säljarna menade att mäklarens engagemang, 

lokalkännedom, ärlighet, vara påläst och hur förtroendeingivande de är avgör om säljaren blir 

nöjd eller missnöjd (Ottersgård 2006). Rekommendationer från andra var av betydelse även i 

uppsatsen av Christensen och Thorén (Christensen and Thorén 2004). 

 

Hur kan säljaren veta att mäklaren är kompetent i sin yrkesroll? Det kan han eller hon inte 

veta, men litar gärna på vad vänner, grannar och släktingar säger. De flesta respondenter blev 

trots allt nöjda med sitt val av mäklare. Några respondenter blev väldigt nöjda och väljer 

troligen samma mäklare igen. När valet känns rätt har vi heller ingen anledning att tvivla på 

vårt val och det känns rätt i hjärtat (Cialdini 1993).  

 

De som inte blev nöjda, varför blev det så? Magkänslan brukar vara en bra indikator för oss 

att känna när något är fel (Cialdini 1993). Birgitta och Gunilla hade fått rekommendationer 

från andra och kände sig därför bundna till att fullfölja processen. Då inte mäklaren kunde 

leva upp till förväntningarna och dessutom gjorde ett dåligt jobb kände sig säljarna ändå 

tvungna att fullfölja eftersom de blivit rekommenderade dessa personer (Hargreaves Heap, 
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Hollis et al. 1999). När rekommendationen i Gunillas fall dessutom kom från föräldrarna hade 

hon inte något val att avbryta processen.  

 

När säljare står inför att sälja sin bostad, sitt hem, befinner de sig också i en känslig fas och är 

därmed lättpåverkade. Att sälja sin bostad innebär att släppa in en främling i sitt eget hem. 

Säljaren måste tillåta inte bara mäklaren, utan alla spekulanter, att undersöka deras hem. Även 

om mäklaren kanske inte kikar in i garderober och öppnar skåp i säljarens hem så kommer 

spekulanterna att göra det. Eftersom en presumtiv säljare inte kan agera rationellt i en sådan 

fas blir också valen emotionellt grundade. Ett litet leende, något som påminner om någon vi 

tycker om eller en komplimang kan få oss att tycka om en mäklare vi kanske inte borde anlita.  

 

Hur många beslutsalternativ finns egentligen när man bara har tagit hem en enda mäklare? 

Säljaren har efter moget övervägande valt ut och tagit sig tid för att ta emot en mäklare. 

Mäklaren är trevlig, informerar mycket, tar bilder, engagerar sig och inger förtroende. Har 

säljaren väl tagit hem en mäklare och bokat upp sig vill han eller hon också vara konsekvent. 

Det ligger mycket reciprocitet i det här eftersom säljaren känner sig skyldig att ge mäklaren 

uppdraget att sälja huset. Om säljaren dessutom tycker om mäklaren och allt känns väldigt rätt 

blir det ännu svårare att säga nej. När mäklaren tar fram uppdragsavtalet19 känner sig säljaren 

tvingad att skriva på eftersom det blir väldigt svårt att hitta argument för att säga nej (Cialdini 

1993). Om säljaren däremot har bjudit hem flera mäklare blir det mycket enklare att säga nej. 

Säljaren har inte åtagit sig någonting utan tvärt emot friskrivit sig från allt och sitter istället i 

en förhandlingsposition. På så sätt kan säljaren ta russinen ur kakan och spela ut mäklarna 

mot varandra för att få det bästa avtalet. Valet blir då mer rationellt än emotionellt då säljaren 

kan ta ett steg tillbaka och göra en utvärdering av mäklarna. 

 

En fråga som uppkommit under skrivandets gång är hur mäklare ska agera för att säljare ska 

bli nöjda genom hela processen. Det vore därför intressant att veta mer om hur mäklare kan 

bli bättre på att hantera missnöjda säljare? Missnöjda säljare känner sig ofta överkörda och vet 

inte hur de ska göra när problem med mäklare uppstår. Det påverkar säljaren både emotionellt 

och ekonomiskt. Ska mäklare garantera säljare att få rätt att byta mäklare när de inte är nöjda? 

Det kanske vore bra för att mäklaren inte ska få dåligt rykte. Dessutom skulle säljaren känna 

sig mer trygg i sitt val av mäklare då den utlovade garantin finns. Det innebär samtidigt att 
                                                 
 
19 uppdragsavtal = avtal med säljarens medgivande till att mäklaren ska få sälja objektet  
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banden mellan säljare och mäklare stärks snarare än försvagas i och med den utlovade 

garantin. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Denna uppsats fokuserar på Stockholmsområdet och det vore därför intressant att veta hur det 

förhåller sig i andra städer. Det vore också intressant att göra en jämförelse mellan storstad 

och en mindre ort. Är det så att besvikelsen över en dålig mäklare blir större ju dyrare 

mäklartjänsten är?  

 

Jag tycker också att det vore av intresse att utföra denna undersökning med ett större underlag 

och därigenom få en större bredd på materialet. Eftersom denna uppsats är gjord utifrån de 

förutsättningar som redogjorts för i arbetet förutsätter jag att resultatet borde skilja sig om 

undersökningen utförs på ett annat sätt och med andra personer.  

 

Eftersom intervjuerna är gjorda något eller ett par år efter försäljningstillfället är 

intervjusvaren efterkonstruktioner. Det vore därför intressant att genomföra en studie av 

pågående val av mäklare och följa hela försäljningsprocessen. Då skulle även intervjuer med 

de aktuella mäklarna genomföras vilket skulle kunna rendera ett större djup på materialet. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
1. När du skulle sälja din bostad, hur gick du tillväga när du valde fastighetsmäklare? 
 
2. Vad var det som du tyckte var viktigt när du anlitade en mäklare?  
 
3. Har du tidigare erfarenheter av mäklare? 
• Som köpare och/eller säljare? 
• Bra/dåliga erfarenheter som påverkade val av mäklare vid denna försäljning? 
 
4. Vad var det som styrde dig till valet av just den mäklaren?  
• Kände till sedan tidigare?  
• Rekommendationer?  
• Genom annons?  
• Lokal mäklare?  
• Stor/liten byrå?  
 
5. Avgörande faktorer?  
• Priset på mäklartjänsten?  
• Uppskattat pris av försäljningsobjektet?  
• Mäklarens kunskap?  
• Erfarenhet?  
• Lokalkännedom?  
• Personkemi?  
• Ålder?  
• Kön?  
• Utbildning?  
• Annonsering (Internet, lokaltidning, dagspress, mäklarkontor/bankkontor).  
• Kringtjänster (bankkontakter, flyttstädning, homestyling, deklarationshjälp) 
 
 
Respondenter 
Nedan följer datum, intervjutid och intervjuform för de respondenter som medverkat: 
 
Anna (2006-11-08, 11.00-11.40) 
Birgitta (2006-11-14,  15.25-16.10) Telefonintervju 
Carina (2006-11-22, 20.25-20.45) Telefonintervju 
Daniel (2006-11-24, 19.45-20.10) Telefonintervju 
Erika (2006-11-23, 11.20-12.10) Telefonintervju 
Fredrik (2006-12-11, 12.15-12.35) Telefonintervju 
Gunilla (2006-11-25, 10.00-10.40) 
Helena (2006-12-06, 10.50-11.20) 
Isabelle (2006-12-07, 21.15-21.35) Telefonintervju 
 


