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Förord 

Vi är två blivande fastighetsmäklare som vill med hjälp av denna uppsats uppnå en bättre förståelse 

av kundernas tänkande. Var ligger tröskeln för kunderna att inte anlita mäklarna och vad har de för 

motiv bakom det? I denna uppsats har vi försökt att vara så objektiva som möjligt och endast 

redovisat de resultat som vi har fått fram i vår undersökning. 



 3 

ABSTRACT  

 

It has developed new actors on the real estate market according to the media that takes more of the 

market shares. Right now when the real estate market is overheated and the real estate agents won’t 

give them any attention and tend to sweep the problem away. If you let these actors act freely they 

will be a big threat to the whole business and especially to the small agencies in the small towns 

that don’t have support from big corporations to back them up. We want to investigate how these 

actors think and act on the market. 

 

A new research shows that we tend to sell our homes without middlemen only if we have the right 

knowledge. It also shows that one of the biggest changes is that most of us search on the Internet 

when we are looking for a new place to live and we think the real estate agents commission are too 

high. Over 80% of the Swedish looks for their home on the web. Most of them are between the age 

of 20-29 years old and the number shows 87 percent. But the number is also high for the ages 

between 45-65 years old. The research also shows that only 4 percent of all that goes to an agent 

when they look for a new home.   

 

Our empirical materials are base mostly on interviews  with the local real estate agents and the 

private seller here in Gävle. Further on we will call the private sellers as self sellers.   

 

Our research shows that: 

� Real estate agents believe that self sellers are decreasing and it’s only those who have 

relationship to one an other that do it on their own without an agent. 

� Real estate agents don’t see any threats neither now or in the future from the self sellers and 

that’s why they won’t make any moves against them. 

� Self seller thinks that it’s easier and cheaper to do it by them self/on their own.  

� They think that they have better control over the procedure and besides, the agents only 

drive up the prices. 
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SAMMANFATTNING 

 

Det har kommit nya aktörer på bostadsmarknaden som enligt medierna tar allt större 

marknadsandelar. Just nu är bostadsmarknaden het och mäklarna vill inte uppmärksamma dem, de 

sopar gärna problemet under mattan. Låter man dessa aktörer växa fritt så kommer de att utgöra ett 

stort hot mot mäklarkåren och mot de små mäklarbyråerna i småstäder som inte har någon kedja 

som backar upp dem. Vi vill undersöka hur dessa nya aktörer tänker och agerar på marknaden.  

 

En ny undersökning visar att vi gärna vill sälja våra hem utan mellanhänder, bara vi har rätt 

kunskap. Den visar också att en av de riktigt stora förändringarna är att de allra flesta använder sig 

av Internet när de söker en ny bostad. De tycker även att fastighetsmäklarna tar för höga arvoden. 

Över 80 procent av svenskarna söker efter en sin bostad på nätet. Flest sökande finns i 

åldersgruppen 20-29 år, där siffran är 87 procent. Men andelen är hög även för åldrarna 45-65 år. 

Undersökningen visar också att det endast är drygt 4 procent av samtliga som går till en 

fastighetsmäklare när man letar efter en ny bostad. 

Vårt empiriska material baserar sig till största delen på intervjuer med lokala mäklare och 

privatsäljarna här i Gävle.  Fortsättningsvis kommer vi här att kalla privatsäljarna för 

självförsäljarna.   

Våra studier visar på att: 

� Mäklarna tror att självförsäljningen minskar. De tror också att det är endast de köpare och 

säljare som har relation till varandra som säljer privat utan mäklare. 

� Mäklarna ser inget hot varken nu eller i framtiden från självförsäljarna och kommer inte 

heller att göra något motdrag mot dem. 

� Självförsäljarna anser att det är enkelt och billigt att sälja själv.  

� Självsäljarna anser att de har bättre kontroll över förmedlingsprocessen och dessutom trissar 

mäklarna bara upp bostadspriset. 
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1. INLEDNING                                                                                                                              ___                     
 
I det inledande kapitel har vi valt att ge läsaren en bakgrund till vårt ämnesområde. Bakgrunden resulterar i 
problematiseringen och syftet. Då det valda ämnet är omfattande, återfinns i uppsatsen en avgränsning och 
en redogörelse hur vi har gått till väga  återfås i slutet av kapitel 
                            

 
 

1.1 Bakgrund 

Att sälja eller köpa en fastighet innebär, för de flesta, en av livets största affärer. En affär som 

kanske sker ett fåtal gånger i livet, som ofta är förknippad med ett stort ekonomisk risktagande. Den 

senaste tiden har det varit stora skandaler och mycket tvivel kring mäklarna. I denna växande 

bostadsmarknad runt om i landet stiger bostadspriserna. Det finns två grupper som gynnas av de 

höga priserna nämligen bankerna och mäklarna. På den heta bostadsmarknaden finns det två 

grupper som förlorarna, nämligen köpare och säljare. Köparna får omotiverat höga priser från den 

tvivelaktiga budgivningen som sker via mäklarna och som driver upp priset. För säljarnas del 

förlorar även de, eftersom tiotusentals kronor försvinner i mäklararvoden och man står själv kvar 

där med hela ansvaret. 1 

 

Att göra en fastighetsaffär är ingen lätt uppgift och mäklaren spelar en central roll i förmedlingen 

samt hjälper intressenterna till ett avslut i affären. Annonseringen i tidningar var den primära 

marknadsföringskanalen tidigare, som Internet nu har tagit över. En studie visar att 85 % letar 

bostad via nätet, därför ska man naturligtvis annonsera ut sitt objekt på nätet. Privatsäljarna 

annonserar vanligtvis, sitt objekt på Blocket, Koll eller Allt om Bostad m.fl.2 Det är allt vanligare 

att folk säljer sin bostad utan mäklare. Det är fritt att annonsera ut sina objekt på nätet samt gå 

igenom hela försäljningsprocessen. Tack vare Internet och dess uppkopplade kringtjänster, där det 

finns avtalsmallar, låneberäkningar och till exempel kontakt med besiktningsmän. Dock undrar 

man, vad man ska ha en mäklare till! Det finns även tydliga och öppna budgivningar via olika 

webbtjänster som garanterar köpare och säljare en hederlig affär. 3 Att spara pengar är det främsta 

argumentet för den som väljer att sälja på egen hand, men många tycker också att det är skönt att 

själv ha kontroll över processen.4    

 

År 2000 skrev Göran Persson en proposition om samhällsutveckling. Han menar att vi är mitt uppe i 

en samhällsomvandling, som går under namnet ”den digitala revolutionen” eller ”IT-revolutionen”. 

Allt handlar om informationsteknik, IT som representerar en ny basteknik precis som elektriciteten 

och bensinen en gång gjorde. Vilket innebär att informationstekniken ska finnas överallt, det s.k. 

                                                 
1www.dagensps.se 
2Ibid 
3Ibid  
4http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=573341 
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”Informationssamhälle”. Den ska präglas av snabbhet, interaktion och gränslöshet. Tid och rum ska 

inte spela någon roll och människor ska ha lätt att ta kontakt med varandra. Informationsteknologi 

förändrar våra sätt att integrera med vår omgivning och påskyndar samhällsutvecklingen på ett 

dramatiskt sätt! Villkoren har förändrats för företagande, arbetsliv, kultur, utbildning och politik på 

grund av att informationssamhället ökar.5 

 

1.2 Problemformulering 

Det har talats mycket om fastighetsmäklare på sista tiden i medierna. En undersökning, Aftonbladet 

gjorde den 4 januari 2007, visade på att 85 % av 40 000 läsare inte litar på mäklarna. Lars Kilander, 

företrädare för branschorganisationen Mäklarsamfundet, menar att det beror på gamla rykten och 

skitsnack. Enligt honom, förekommer det inga riggade budgivningar. Och om man nu kan visa att 

det ändå görs, så finns det ju, hur som helst, rötägg i alla branscher, dessutom är det säljarnas fel! 

Hans Randmark, vice ordförande på Fastighetsmäklarförbundet, vet att det förekommer riggade 

budgivningar, enligt Aftonbladet skyller han på säljaren. Branschen skyller på andra och hävdar att 

det inte är deras ansvar. I programmet Insider, TV 3, visades hur mäklarfirmor lurade 

bostadsköparna genom fejkade bud, lockpriser och förmedling av svartkontrakt. Flera fall av ren 

bluff och ohederliga affärsmetoder.6  

 

Undersökningar från Värderingsdata AB visar, att upptill 86 % av gångerna lönar det sig att anlita 

en mäklare hellre än att sälja själv. Medierna utmålar fastighetsmäklarna som dagens 

”hästhandlare” medan undersökningar visar att säljarna får ut mer pengar ifall en mäklare anlitas.7  

 

TV3's program Insider skakade om hela mäklarbranschen. Efteråt har diskussionerna varit många, 

om både mäklarnas roll och deras agerande. En rapport har lämnats till den av justitieministern, 

initierade utredningen av fastighetsmäklarlagen. Rapporten innehåller, ett flertal förslag till 

förändringar som skulle ge en bättre marknad, för såväl säljare som köpare samt mäklare. Ett av 

förslagen är 24 timmars bindande bud. Alla som vill lägga ett bud, på en bostad, måste registrera sig 

med legitimation hos mäklaren. Det högsta budet förpliktigar till köp, om säljaren accepterar inom 

24 timmar. Den statliga utredning som tar fram ett förslag till ny fastighetsmäklarlag, kommer att 

presentera detta i augusti 2007. De flesta tycker att det är för dyrt att anlita mäklare!  

 

Det finns alternativ på nätet som innebär att man kan göra det mesta av jobbet själv. Dessa metoder 

är ännu ganska nya och inte tillräckligt prövade. Det vore intressant att undersöka tankegången hos 

                                                 
5
Regeringens proposition 1999/ 2000:86 ”Ett informationssamhälle för alla” 

6
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,796393,00.html 4 januari 2007 18:11 

7
Ibid 
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en säljare, innan den bestämmer sig om en mäklare ska anlitas eller inte samt vilka kriterier säljaren 

utgår från hos mäklaren. Vi har således följande frågeställning som utgångspunkt: 

                     
 
Vad är det som gör att en säljare inte anlitar en mäklare och på vilka grunder? 
                     
 
1.3 Syfte  

Syftet är att få fram säljarnas beslut, när de inte anlitar en mäklare samt på vilka grunder. Vi vill 

också se, ifall man ska kunna skönja stereotypen av självsäljaren i Gävle och varför de bestämmer 

att sälja själv. Vi vill även veta, vilka fördelar respektive nackdelar det kan tänkas vara att sälja 

själv. 

 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer vi att utgå från säljarens och mäklarens perspektiv i Gävle, vilket betyder att vi 

kommer mest att behandla förhållandet dem emellan. Vidare ska intervjuer göras på de lokala 

fastighetsmäklarkontoren i Gävle. De intervjuade mäklarbyråerna är, Svensk Fastighetsförmedling 

och Fastighetsbyrån – en del av Swedbank. Dessa två byråer är de största i Gävle och de har största 

marknadsandelar av bostadsmarknaden. Självförsäljarna är de som bor inom de centrala stadsdelarna 

i Gävle.  
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2. METOD                    

Metodkapitel beskriver vårt tillvägagångssätt i arbetet med uppsatsen. Metoden kan uppmärksammas som 
ett redskap som används vid problemlösning samt för att komma fram till ny kunskap. Syftet med metoden är 
att ge läsaren en möjlighet att bedöma uppsatsens resultat utifrån dess trolighet och generaliserbarhet. 
Kapitlet inleds med en förklaring kring metoden och sedan en diskussion kring vårt metodval och hur vi 
samlat in våra data. I slutet av kapitel diskuteras hur vi på olika sätt stärkt uppsatsens validitet och 
reliabilitet.  ___         __________ 
 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

Det finns olika sätt att bearbeta information som skall undersökas. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av, att man genom olika sätt samlar information, söker förståelse för innebörden av 

den särskilda händelsen som studeras. Målet med den kvalitativa metoden är att försöka analysera 

helheten.8 Fördelen med en kvalitativ metod är att djupgående data ger en stark 

verklighetsförankring och det finns större överseende för tvetydigheter. Vidare ges möjligheter till 

alternativa förklaringar.9 Den kvantitativa metoden kännetecknas av att den är mer formaliserad och 

strukturerad än den kvalitativa metoden. Ofta används så kallade hårda data som innebär, en stor 

användning av statistik och matematik. Vilket har till syfte att hitta orsakssamband i de olika 

fenomenen som studeras i undersökningen. 10   

 

2.2 Tillvägagångssättet 

Undersökningsmetoden vi har valt att genomföra är kvalitativ metod, då syftet är att uppnå en 

förståelse av den undersökta händelsens helhet. Våra tankar kring uppsatsen var att få fram en 

förståelse, om det är lönsamt för säljaren att anlita en mäklare samt vilka fördelar respektive 

nackdelar som det kan tänkas vara. Vi hade en bild om att självsäljarna var välutbildade, snåla, 

sparsamma och har mycket kontakter samt bra ekonomi. Vi antog att dessa människor tillhörde ett 

högre samhällsskikt. Undersökningen kommer att visa ifall den stereotypa bilden som vi har 

stämmer överens med verkligheten.  

 

Detta ämne är ett outforskat område. Vi har sökt genom många databaser från tidigare 

forskningsarbete inom området, men fann inga som utgick från självsäljares perspektiv. Det 

material vi fann, var till största delen utifrån mäklares synvinkel. Vi menar att detta fenomen är 

något som har kommit allt mer på sistone och detta bör tas i beaktning då marknaden för 

självförsäljning ökar.  

 

Det finns ingen färdig teori som kan tillämpas. Därför har vi, i vårt sökande efter teori, tagit delar 

från tjänstemarknadsföring, samhällsutveckling och beslutsteori. Syftet med att ta dessa delar av 

                                                 
8Patel R & Davidson B (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, 
9Denscombe, M, (2000). “Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”.  
10Patel R & Davidson B (2003), ”Forskningsmetodikens grunder” 
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teori är att kunna förstå självsäljaren tankegång och även förstå fenomen som har uppstått. Då det 

inte finns teori att tillämpa har sökningen efter den varit både brokig och spretig. Därför kan det 

uppfattas som att röda tråden delar sig, då uppsatsen inte har följt den traditionella analysmodellen. 

Då det innebär att teori, empiri och analys ska vara tät sammankopplade.  

 

Vi är medvetna om att det givetvis finns en nackdel med metodvalet. I kvalitativ metod är 

tolkningen av insamlandet och analysen av data nära kopplad till forskarens egen bakgrund, 

identitet och övertygelse, vilket gör att resultaten måste hanteras på ett mer försiktigt sätt.11  Vid 

intervjuerna kommer vi att föra en diskussion med den intervjuade, för att låta denna tala fritt inom 

ämnet. Vi har med en checklista, för att checka av frågor som vi vill få besvarade. Vi anser att på så 

sätt kommer vi minimera risken av att styra och påverka den intervjuade.  

 

2.3. Primärdata 

Primärdata, är information som samlas in av undersökarna/forskarna, genom undersökningar såsom 

intervjuer och observationer av olika slag. En fördel med primära data är att de helt kan anpassas till 

frågeställningen i undersökningen.12 Upplägget i intervjumetoden valde vi att göra en personlig 

intervju med mäklaren på plats, medan intervjun med självsäljaren valde vi att göra via telefon. Vi 

utformade en intervjuguide utifrån vår problematisering med tyngdpunkt på vår frågeställning i 

uppsatsen.  

 

De två mäklarbyråerna är Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån – en del av Swedbank i 

Gävle. 

� Göran Helgersson arbetar på Fastighetsbyrån, har jobbat som mäklare i många år. För 

närvarande arbetar 6st mäklare och 3st mäklarassistenter på fastighetsbyrån.   

 

� Mats Lövgren arbetar på Svensk Fastighetsförmedling och har jobbat som mäklare i 19år. 

Totalt är det 6 mäklare på Svensk Fastighetsförmedling. 

 

Vid en telefonintervju är det lättare än vid e-post att följa upp funderingar med frågor.13 Det gör det 

lättare för oss att uppfatta alternativa förklaringar. Nackdelen med telefonintervju är att endast det 

talade ordet fångas in och missar den icke verbala kommunikationen.14 Tyvärr kan vi inte minimera 

denna nackdel men tycker att det inte utgör något större problem eftersom intervjufrågorna inte 

innehåller några personliga eller känsliga frågor.  

                                                 
11Denscombe, M,( 2000). “Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”.  
12Ibid 
13Eriksson,L.T, Wiedersheim Paul F. 2001.” Att utreda, forska och rapportera”.  
14Denscombe, M,( 2000). “Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”.  
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Vi har valt att inrikta oss på Gävle innerstad. Det var mycket svårt att få självsäljarna att medverka i 

denna undersökning, vid denna tidpunkt. Många hade en sådan negativ bild av mäklarna och var 

mycket misstänksamma mot oss. De trodde att vi var anlitade av mäklarbyråerna som försökte 

övertala dem till att anlita mäklare istället för att sälja själv. Av dem som valde att medverka i 

undersökningen delade vi in i två grupper, män och kvinnor. För att skönja ett mönster i stereotypen 

av de som valt att sälja själv, krävs inte något större antal intervjupersoner. Men självfallet måste 

man gå vidare och se om mönstret stämmer på flera, men det gör inte vi i denna uppsats. Detta är en 

förundersökning om självsäljarna. 

Vi ville ha lika många män och kvinnor för att se om stereotypen såg annorlunda ut pga. kön, 

utbildning mm. Dessa intervjupersoner representerar sig själva, valet har skett genom att söka dem 

på olika annonser och webbsidor. Vår undersökning varade mellan januari och april 2007. Vi har 

valt intervjupersonerna genom att pröva oss fram för att se vad vi kunde upptäcka. En djupgående 

undersökning bör följas upp för att det ska få mer stöd för vår uppfattning. Vi är medvetna om 

risken med att det kan finnas alternativa urvalpersoner som borde har varit med i undersökningen 

men som vi inte har fångat upp.  

 

2.4 Sekundärdata 

Sekundärdata används för att ge bakgrundsinformation i området, men också som en datakälla i 

sig.15 Relevanta sekundärdata inhämtas från litterära källor, Internet, databaser samt tidskrifter.  

 

2.5  Källkritik    

Källkritik är den metod vi kan använda oss av om vi hamnar i funderingar. Man ska vara källkritisk 

och granska vad som är sant eller falskt. Vi kan också få svar på om källan är användbar eller 

oanvändbar för den fråga vi söker svar på.16 Enligt Svenning17, kan man alltid ifrågasätta 

tillförlitligheten av analysen i kvalitativa intervjuer. Den är känslig för nyanser och subtila 

fluktuationer och resultatet blir inte så precis.  

 

Vi valde fria frågor och var medvetna om att materialet innebar svårigheter i själva bearbetningen 

och skulle kunna feltolkas, men eftersom det var den intervjuade personens känslor och attityder, 

angående självförsäljning så kändes denna metod relevant. Vidare menar Johansson & Svedner 18  

att man kan ifrågasätta om samma person gör intervjuerna. Vi håller med om att risk finns att den 

                                                 
15Ibid 
16http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkritik 
17

Svenning, ”Conny Metodboken”,  
18

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, ”Examensarbete i lärarutbildningen”  
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intervjuade, kan skönja ett mönster som sedan kan leda till ett relaterande till de intervjuer som 

kvarstår. Resultatet kan bli att intervjuaren tar över och ställer ledande frågor som styr intervjun. 

Detta motverkade vi, genom den omvända trattekniken, där vi ställde de avgörande frågorna först 

för att få en spontan reaktion och ett oförberett svar. 

Då det saknas färdig teori, gör vi en upptäcksfärd för att se var resan av sökandet på teorin leder oss 

till. Vi jämförde likheter och olikheter mellan olika vetenskaplig litteratur och fann tomrum i vårt 

område. Genom en sådan utgångspunkt, kan vi konstatera att vi använt oss av en induktiv metod i 

vår ansats. I en induktiv ansats, drar man vissa generella slutsatser utifrån en mängd undersökt 

data.19 

 

Enligt Leth och Thurén20 är informationssökning på nätet annorlunda, eftersom det många gånger 

handlar om att källorna inte är av primär karaktär, men som ändå ger bra information. Eftersom det 

är väldigt lätt att publicera information på Internet, måste man vara extra källkritisk och kontrollera 

fakta med andra källor eller verifiera upphovsmannen. 

 

2.4 Validitet 

Med validitet avses ett mätinstruments förmåga att mäta det som menas att mäta.21 Det handlar 

alltså om i vilken utsträckning forskningsdata och metoden för att erhålla dessa data anses exakta, 

riktiga och träffsäkra.22 I uppsatsen använde vi intervjuform som mätinstrument och i 

konstruktionen av den utgick vi från vår problematisering. Detta gjorde att vi kunde formulera 

frågor som täckte in hela syftet, vilket ger en hög validitet.  

 

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila beslut. Det betyder att en 

undersökning som genomförts vid en annan tidpunkt och med ett annat urval men med samma 

angreppssätt ska ge samma resultat.23 Genom att noggrant ange ett tydligt syfte kan man få en ökad 

reliabilitet. Vi har givit en beskrivning hur undersökningen genomförts och vad som ligger bakom 

de beslut vi fattat. 

                                                 
19

Holme, M. & Solvang, B. (1997).  ”Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”  
20Leth,G & Thurén, T 2000. ”Källkritik för Internet – Rapport 177”  
21Eriksson,L.T, Wiedersheim Paul F. 2001. “Att utreda, forska och rapportera”.  
22Denscombe, M,( 2000). Forskningshandboken – för småskagliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.  
23Eriksson, L.T, 2001. Att utreda, forska och rapportera.  
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3. EMPIRI                    

Kapitlet lyfter fram hur respondenterna i undersökningen upplever säljarsituationen. Den inleds med lite 
statistik över användandet av Internet. Vidare berättar mäklare deras syn på självförsäljande som sedan 
fortsätts med självsäljarnas åsikter på bostadsförsäljningen och deras bild på mäklarna. Eftersom fokus inte 
ligger på respondenternas individuella svar, har de anonymiserats.  
                      
 

3.1 Statistik över användning av Internet  

Användningen av Internet i hemmet i åldrarna 16-44 år har ökat. Deras andel har nästan fördubblats 

från 1998 till 2002 ca 75 %. Internet-användningen för åldrarna 45-64 år har mer än fördubblats 

mellan 1998 (ca 23 %) och 2002 (ca 68 %). År 2006 visar det att 58 % kvinnor och 70 % män söker 

information om varor och tjänster på Internet.  De allra flesta använder sig av Internet när de söker 

en ny bostad. Över 80 procent av svenskarna söker efter sin bostad på nätet. Flest finns i 

åldersgruppen 20-29 år där siffran är 87 procent. Men andelen är hög även för åldrarna 45-65 år. 

Undersökningen visar också att det endast är drygt 4 procent som går till en fastighetsmäklare när 

man söker efter en ny bostad.24  

 

En könsfördelning mellan män och kvinnor visar att kvinnor använder Internet i mindre 

utsträckning än vad männen gör. Undersökningen visar att ca 20 % kvinnor respektive 26 % män 

handlade och beställde varor via Internet.25 

 

3.2 Mäklarens perspektiv  

Vi har valt två mäklarföretag som är väletablerad och marknadsledande här i Gävle. Dessa två 

ligger på strategiska platser på huvudgatan och de syns väldigt bra för alla som går förbi. Mäklarna 

är två gamla erfarna Gävlebor som kan sitt område väldigt väl och följt dess utveckling genom 

tiden. Dessutom är de ägare till dessa byråer.  

 

Båda mäklarna tyckte att man skulle välja dem för att få ut det bästa priset på sin bostad. Den ena 

förmedlar 5 000 bostäder per år och den andra har 30 000- 40 000 besökare på Internet per dag. 

Båda mäklarna anser att de når en helt annan publik av spekulanter än vad självförsäljarna gör. 

Vidare säger de att de är duktiga säljare, kan sitt yrke och området som de verkar på och tar endast 

4-5 % i mäklararvode. Dessutom ger de även råd och tips samt ser till att det blir rätt utfört när det 

gäller den administrativa -, juridiska - och skattemässiga processen.  

 

                                                 
24

http://www.scb.se/statistik/IT/IT0102/2003M00/IT0102__BR_TKFT0401.pdf 
25 Ibid 
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Mäklarbyrån A poängterar att man erbjuder rätt mäklare vid försäljning som är specialiserad på 

objektet i frågan. Vid visningarna är de oftast två, en mäklare och en bankman, som hjälper 

spekulanterna i olika frågor. Vidare säger mäklare A att säljaren slipper bekymmer senare i 

försäljning, dvs. då juridiska problem uppstår och de påfrestande visningar som många upplever 

jobbiga. Dessutom erbjuder han säljförsäkring (ansvarsförsäkring) mot dolda fel i framtiden, den 

försäkringen kostar ca 10 000kr.  

 

Mäklarbyrån B påstår sig erbjuda bra tjänster, genom att ha duktig personal som de internutbildar 

kontinuerligt. Han menar att oavsett vad de tar fram för nya tjänsteprodukter, kan konkurrenterna 

efterapa. Det bästa sättet i längden är att ha duktig personal som gör företaget unikt jämfört med 

konkurrenterna. Sedan nämner mäklare B att de har en tjänst som kallas för läge +, då kunden kan 

först köpa sin nya bostad och därefter sälja sin gamla. En annan tjänst är produktförsäkring mot 

dolda fel, men nu har konkurrenterna också börjat ta efter tjänsten och erbjuder sina kunder 

detsamma. Enligt båda byråerna, ska man alltid välja att sälja via mäklarna,  eftersom de är experter 

jämfört med självsäljarna som är ”lekmän”.   

 

Varken mäklare A eller B upplever något större hot från självsäljarna. De anser att de flesta 

bostäder som säljs av självsäljarna är att köparen och säljaren har någon slags relation till varandra.  

Båda mäklarna tycker att det finns fallgropar vid självförsäljning som man ska akta sig för. Mäklare 

A anser att det kan finnas svagheter i branschen som gör att mäklarna har fått ett dåligt rykte, men 

detta fenomen är något som sker i storstäder och inte i Gävle. Därför att Gävle är en sådan liten stad 

och att en mäklare med dåligt rykte aldrig skulle överleva här. Men i storstäder kan man lätt gömma 

sig och vara en i mängden. Mäklare B ser inga hot i och med att man säljer själv. Han menar snarare  

att det har minskat dramatiskt. År 2006 var det endast 15 % som sålde själv utan mäklare därför 

finns det inga hot menar han.  

 

I framtiden tror mäklare A att branschen kommer att se ut ungefär likadant som i dag. Vi kommer 

inte att införa kringtjänster till Sverige så som man har i utlandet. Utan bara att vidareutveckla de 

tjänster som vi har idag ännu bättre. Mäklare A tror inte att köpare och säljare kommer att ha varsin 

mäklare som företräder dem. Mäklare B är absolut säker på att självförsäljning aldrig kommer att 

öka och konkurrera med de riktiga mäklarna. Enligt honom så har det alltid funnits självförsäljare 

och just nu är det bara en trend att sälja sin bostad själv när bostadsmarknaden är het. Vidare menar 

han att de företag som hjälper säljaren att sälja själv har alltid funnits, men aldrig överlevt. Utan 

dessa företag finns endast ett tag och sedan går de i konkurs.  

 



 15 

Så framtiden ser ljus ut anser båda mäklarbyråerna. Man ser inte några större hot från omvärlden 

och har heller inga planer på att göra radikala omstruktureringar. Att det ska komma en ny 

mäklarlag, är något man inte heller oroa sig för. Det mesta kommer att vara som man arbetar i 

nuläget, några större förändringar blir det inte. Mäklare B är mycket självsäker och enligt honom, är 

deras byrå med att ta fram den nya mäklarlagen. Trots detta, säger båda byråerna att de kan alltid 

förbättra sina tjänster, genom kontinuerligt internutbildning på sin personal. I slutändan är det 

personalen som skiljer byråerna åt, oavsett vilka tjänster de erbjuder och hur starkt varumärket är.  

 
3.3 Säljarnas perspektiv 

Kvinnor som säljer själva är mellan 30-50 år gamla och har en gymnasieutbildning. Från vår 

undersökning bor hälften av dem med sin partner och den andra halvan är ensamstående. Deras 

inkomst ligger runt 200 000 kr per år och kunskap om bostadsförsäljningen är hyfsat, på en skala 1-

5 ligger deras kunskap på en 2:a. Männen som säljer själv är mellan 30-50 år gammal och har en 

högskoleutbildning. Två tredje delar av dem bor med sin partner och en tredje del är ensamstående. 

Deras inkomst per år ligger över 300 000 kr.  När det gäller deras kunskap om bostadsförsäljning är 

de duktiga, en 4: a enligt skalan.  

 

Skälet till att de flesta väljer att sälja själv är att slippa det höga arvodet, träffa sina egna kunder och 

tjäna mer pengar på sin bostad. Kvinnorna tyckte att deras bostäder var relativt små, de fick 

billigare omkostnader och därför kändes det enklare att sälja själv. 50 % av kvinnorna valde att sälja 

själv, då de upplevde att de hade tillräckligt med kunskap om bostadsförsäljning, medan den andra 

halvan fick tipset utav sina bekanta. Männen tyckte att det var mer praktiskt, de fick styra och ställa 

som de ville och dessutom gick försäljningen fortare.  De anser att det är enkelt att sälja själv, slippa 

en mäklare som är inblandad och att de når ut till samma publik som mäklarna. För dem var det 

inga svårigheter, de har erfarenhet av bostadsförsäljning sedan tidigare och dessutom fick de hjälp 

utav vänner.  

 

Nackdelar med att inte anlita en mäklare, tyckte båda könen att de var tvungna att göra en större 

arbetsinsats. Mäklaren hade kanske fått ut ett högre pris på bostaden. Kvinnorna tyckte att om de 

hade en mäklare skulle kontraktsskrivandet kännas mer tryggt och säkert. Trots det, var det få utav 

kvinnorna som tog hjälp utav någon mäklare, de tyckte att det kostade för mycket. En utav 

kvinnorna anlitade en mäklare vid kontraktsskrivning, men då fick köparen stå för utgifterna.  

Männen ansåg att det inte finns några nackdelar, eventuellt skulle det vara att budgivningar kanske 

inte blev lika många som hos en mäklare. Eljest var de säkra på sin sak, det finns massor av 

bostadskontrakt för kontrakts skrivning både hos bostadsrättsföreningarna och även ute på nätet.  
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Vid val av mäklare väljer de både könen i första hand de mäklare som de känner personligen. Skulle 

man inte känna någon så tar man rekommendation av sina bekanta, i tredje hand efter mäklarens 

rykte och hur byrån syns i olika medier. Kvinnorna vill att de ska känna sig trygga med sin mäklare, 

det ska inte ta så höga arvoden och hjälpa dem att göra processen kort. Männen vill att sina mäklare 

ska vara lätt att ha att göra med, trissa upp priset på bostaden och denne ska vara ute efter att tjäna 

pengar, vara snabba samt håller det de lovar. Naturligtvis utgår de från att mäklaren har den 

kompetensen som krävs samt att de ska sköta hela förmedlingen på ett professionellt sätt, så att 

männen skulle få så lite bekymmer som möjligt. 

 

Om säljarna hade valt att anlita en mäklare, ville båda könen ha hjälp med, den administrativa delen 

så som annonsering, kontraktsskrivning och få ut ett bra pris för sin bostad. Kvinnorna önskade 

dessutom att mäklarna borde ha flexiblare arbetstider, inte bara dagtider. Vid kontraktsskrivning, 

tryggheten – att allting fungerar som det ska och att få bostaden såld snabbt. Männen ville slippa 

besväret med visningar och dialogen med spekulanterna. Den främsta orsaken till att anlita en 

mäklare skulle vara att man själv inte bodde på orten.  
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4.  PÅ JAKT EFTER EN TEORI  ___               

I vårat sökande på en teori har vi sökt på olika områden så som från marknadsföringsstrategier för 
tjänsteföretag och kvaliteten i tjänsten, säljteori, samhällsutveckling kring IT och beslutsteori. Dessa är ihop 
plockade delar för att testa deras funktionalitet och tillämpningsvid på vårat område. 
                                                                                                         

4.1 De traditionella marknadsföringsstrategierna för tjänsteföretag 

Kotler skriver att ett framgångsrikt tjänsteföretag, tar hänsyn till både vad som sker inom 

organisationen och gentemot sina kunder. Bra service är det bästa sättet för att få nöjda kunder och 

ett bra resultat. Vilket innebär att det krävs mer än extern marknadsföring. Metoder som används är 

intern och interaktiv marknadsföring.26  

 

Intern marknadsföring – Innebär samspel inom organisationen, vilket menas att man förbereder och 

motivera säljarna, får dem att arbeta som ett lag som erbjuder kundtillfredsställelse. 

Kundorientering är en viktig faktor och gäller inte bara de som möter kunderna. För att uppnå den 

bästa servicen, måste personalen samspela med varandra exempelvis genom olika aktiviteter som 

kurser, seminarier etc.27  

 

Interaktiv marknadsföring – Innebär samspel mellan säljare och kunder. För att uppnå kvalitén på 

tjänsten beror det till stor del på interaktionen mellan köparen och säljaren. Stämmer inte den, 

spelar det ingen roll hur bra tjänsten var. Det är viktigt att göra medarbetarna duktiga på att leverera 

tjänsten.28  

 

4.1.2 Modern tjänstemarknadsföringsteori 

Att tillämpa sin kunskap om marknadsföring och organisation från produktionssektorn utan att i 

någon större utsträckning ta hänsyn till tjänsten, fungerar sällan. Tjänster är speciella, man kan inte 

observera dem som man gör med konkreta varor. Enligt Grönroos29 och Kotler30 är en tjänst: 

− något immateriellt, det är en aktivitet 

− den blir till under produktionsprocessen – då processen är slut upphör tjänsten att existera  

− kan inte lagras 

− oskiljaktig - en tjänst produceras och konsumeras på samma gång och kan inte separeras 

− kunden medverkar i tjänsteproduktionen, dvs. att den har två roller både som konsument och 

produktionsresurs 

− avsaknad av ägarskap - Kunder har oftast tillgång till tjänsten under en begränsad period, och 

äger den inte på samma sätt som en fysisk vara. 

                                                 
26Philip Kotler, ”Marketing-  An Introduction”.  
27Ibid 
28Ibid 
29Christian Grönroos (2003): ”Marknadsföring i tjänsteföretag”  
30Philip Kotler, ”Marketing – An Introduktion”.  
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Många väljer att differentiera tjänsten genom priset, men det är inte hållbart i längden. Enligt 

Kotler31 är lösningen på detta att utveckla differentiering med hjälp av: 

 

− Erbjudandet - kan differentieras genom att särskilja sig, tex. att styla om sitt hem inför en 

visning eller bara göra det hemtrevligt gör att kunderna föredrar det ena objektet framför det 

andra.  

 

− Leverans kan differentieras genom att: 

• Människor – säljarens olika bakgrunder så som erfarenhet och utbildning. 

• Fysisk miljö – säljaren kan förmedla objektet i en bättre och trevligare miljö.  

• Process – att erbjuda säkra och trygga avtal. 

 

− Image – hur säljaren framstår vid olika möten med spekulanterna.  

 

Kvaliteten i tjänsten är viktig och en av de mest grundläggande förutsättningarna för bra 

tjänstekvalité är att företagen kan differentiera sig,32 genom att erbjuda högre kvalité än sina 

konkurrenter. Nyckeln till framgång är att överträffa kundernas kvalitetsförväntningar; om den 

uppnådda kvalitén överträffar den förväntade är det stor chans att kunderna kommer tillbaka.33  

 

Lägre kvalité på tjänster betyder ofta att det är fel i tjänsteproduktionen och då kommer kunden med 

klagomål. Som en följd av detta, kostar det företaget i form av att samma moment måste göras om, 

hantera reklamation och svara på onödiga frågor samt sätta till onödig tid på att reda ut problem 

som har uppkommit, som en följd av brister i tjänsteproduktionen. Allt detta gör att det kostar 

företaget både tid och pengar samt arbetskraft. Kvalité är gratis medan icke kvalité kostar.34 

  

 

                                                 
31Ibid  
32Ulf Sternhuvud (1998): ”Kvalitet i tjänsteföretag”  
33Philip Kotler, ”Marketing - An Introduktion”  
34Christian Grönroos (2003): ”Marknadsföring i tjänsteföretag”  
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4.1.3 Tjänsteperspektivet 

Grönroos menar att stödja kundens värdeskapande processer och att själva kärntjänsten inte räcker 

till för att särskilja sig från andra säljare. Fysiska tjänstekomponenter, information, personlig 

uppmärksamhet och andra kundrelationer är faktorer som sätts samman och bildar ett totalt 

tjänsteerbjudande. Detta för att ge kunden värdeskapande tjänster. I tjänsten ingår det även dolda 

tjänster, både de som kan faktureras och de som inte kan faktureras. Dolda tjänster är faktorer som 

innebär, mervärde för kunden och kan vara avgörande om kunden vill fortsätta göra affärer med 

säljaren/mäklare i fortsättningen. Det kan vara hanteringen av klagomål och fakturering. Kunden 

anses inte vara speciellt priskänslig, utan tycker att de långsiktiga kostnaderna är viktigare.35 

 

4.1.4 Säljteori 

Rackham delar upp försäljningen i två olika typer. Denna uppdelning utgår inte från om det är en 

vara eller en tjänst, utan inriktar sig på att varan/tjänstens omfattning och komplexitet. Enkla 

tjänster som ofta är relativ billiga, kallar han för enkel försäljning, medan dyra och omfattande 

tjänster säljs genom komplexa försäljningar. Detta är två olika tekniker som kräver olika färdigheter 

av säljaren. Var gränsen mellan enkel försäljning och komplex försäljning går är det svårt att säga 

och detta reder inte heller Rackham ut. Vad som framför allt skiljer dessa tekniker åt är säljcykelns 

längd och kundens åtagande.  

 

Komplex försäljning i motsats till enkel försäljning, kräver ofta flera besök innan kunden 

bestämmer sig för om det ska leda fram till köp eller inte. Anledningen till detta är helt enkel att det 

är ett omfattande köp och tjänsten kostar mycket pengar. Detta gör att säljaren måste agera på olika 

sätt för att nå en försäljning. Vid enkel försäljning är det viktigt för säljaren att snabbt lyssna av 

kunden och visa hur just hans tjänst, kan hjälpa kunden för att snabbt komma till ett avslut. 

Komplex försäljning, där kunden i första läget inte är beredd att fatta ett beslut utan bara vill 

utforska möjligheterna för ett framtida köp, kräver mer takt från säljaren. Det hjälper inte att 

överösa den potentiella kunden med information och om att tjänsten är bra eftersom kunden inte är 

beredd att köpa just nu. Detta kan få en negativ effekt eftersom kunden kan känna sig pressad och 

därför inte vill återkomma. 

 

Rackham menar att det är bra med konkret information vid enkel försäljning, men att det inte har 

lika stor effekt vid komplex försäljning, eftersom denna typ av information endast höjer 

entusiasmen för tjänsten en kort tid.36  

 

                                                 
35

Grönroos, Christian (2002): ”Service management och marknadsföring – en crm ansats”.  
36

Rackham, Niel (1988):”Personligt försäljning – komplex försäljning, från tro till vetande”,  



 20 

4.2 Samhällsutvecklingen 

Vi står inför en ny epok, vi väljer att kalla den för informationssamhället. Andra begrepp för detta 

är bl.a. det postindustriella samhället, kunskapssamhället eller t.o.m. ”pratsamhället”.37 IT 

utvecklingen påverkar oss personligen, våra institutioner och hela vårt samhälle. IT är inte bara 

Internet, utan beskrivs som skärningspunkten mellan datorteknik, telekommunikation och media. IT 

interagera med vår vardag och blir en allt mer dominerande del vårt sociala liv. Vi använder idag IT 

i så stor utsträckning att vi inte ens lägger märke till, hur stor del av vårt liv som är beroende av 

information.38   

 

Vi bombarderas ständigt med information och blir allt mer informationsmedvetna. Den enorma 

tillgängligheten gör att vi mycket lättare kan inhämta information och exempelvis innan ett 

köptillfälle jämföra produkten med dess konkurrerande produkter. Utvecklingen har lett till att 

samhället ställer krav på oss som lever i det och därför söker sig allt fler till en högre utbildning, 

flyttar från glesbygden till universitetsorter och storstäder.39  

 

Samhällsutvecklingen tenderar till att bostaden betyder allt mer för oss. Redan idag tillbringar vi 

större delen av dygnet i bostaden och av olika skäl kommer det att öka ännu mer. Andelen äldre i 

befolkningen blir större, antalet icke-anställda ser också ut att öka. Arbets- och studieformer blir 

samtidigt mer flexibla och möjligheten att arbeta oberoende av tid och rum med stöd av IT blir 

därför allt större. Vi suddar ut gränserna, distansarbete och distansutbildningar från hemmet är vad 

vi föredrar allt mer, för att hinna med så mycket som möjligt. Varor och tjänster går att beställa via 

Internet.40  

 

Därmed kan bostaden, komma att bli av mer strategisk betydelse för den enskildes försörjning och 

tillvaron i sin närmaste omgivning blir viktigare. Ur samhällets synpunkt förstärks därmed också 

betydelsen av att befolkningen har goda, ändamålsenliga och effektiva bostäder. Bostaden kan mer 

och mer ses som en infrastrukturell resurs för det goda samhället.41 

 

 

                                                 
37

smart.tii.se/smart/publications/pubs/ittjanster.pdf 
38Ibid 
39

Weiser, M., 1991, “The Computer for the 21st Century”, Scientific American, 1991, 265 (3), sid. 94-104 &   
www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html 
40Ibid 
41

Rydenstam, K.(1992)-” I tid och otid. En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning” 1990/1991. SCB, Rapport 79, 
Örebro.  
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4.3 Beslutsteori 

Människor tenderar att säga ”Ja” till det vi gillar. Att man ”gillar” någon kan bland annat innebära att 

man känner personen, finner den attraktiv, har en tjänst innestående eller är en auktoritet av något slag. 

Det kan röra sig om en person som har djupare kunskap i ämnet eller har högre status och makt. Det 

som är intressant, är dock hur vi kommer fram till att vi gillar någon. När vi möter en ny person 

använder vi oss av olika kriterier för att placera relationen i ett fack. Framför allt är det de fem 

nedanstående kriterierna vi använder oss av i följande ordning:42 

 

1. Fysiska attribut – vi har lättare att lita på och tycka om fysiskt attraktiva människor. Vi dras per 

automatik till attraktiva personer, andra positiva egenskaper så som intelligens och ärlighet dras 

med av bara farten.  

 

2.  Psykologiska attribut – här ingår personlighet, humor men även känsloliv och empati.  

 

3. Språkliga attribut – För att kommunicera på samma nivå, måste man tala samma språk som 

motparten. Det handlar inte bara om officiella språk utan även om inofficiella språk som finns 

inom olika subkulturer eller andra sociala grupperingar.  

 

4. Social dynamik – Hur väl fungerar personer vi möter i ett socialt sammanhang? Kan den dela 

med sig till andra? Kan personen ge beröm och svara på frågor? Kan personen föra sig enligt 

den sociala normen som gruppen har? Allt detta väger tungt när vi ska bedöma personen.  

 

5. Social roll – Vilken roll har personen i fråga, i relation till oss? Detta kan vi bedöma utifrån 

en mängd olika saker. Till exempel yrke och titel är väldigt viktigt i många kulturer. Är 

personen en lagkamrat, vän eller guide? 

 

4.3.1 Bedömningar och beslut 

Vid bedömningar uppfattar vi det ofta som om vi ska göra en bedömning, utifrån en tänkt 

nollpunkt. Skulle vi ta ställning till något, beror dock vår bedömning även på våra referenspunkter 

vid värderingen. Den information, i form av sannolikheter och värden som människan har fått fram 

för de olika alternativen, måste ställas samman för att en bedömning ska kunna göras. Denna typ av 

sammanställning kallas för Integrering43 och kompliceras av två faktorer. Dels måste människan 

processa stora mängder information vilket vi har svårt för, dels är det viktigt att beslutsfattaren har 

en klar bild av vilka alternativ som är bäst. När sammanställningen är färdig och vi får en klar bild 

över alternativen gör vi själva urvalet och detta sker genom ett antal beslutsregler; 

                                                 
42

Bille, K & Malmnäs, M (2003). ”Övertyga på Internet - en kokbok för digitala påverkare”.  
43

Andersson, Joakim, (2002). ”Användarvänlighet och kundlojalitet på Internet”,  
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1. Dominansregeln – när vi väljer det alternativ som är bättre än de övriga på en punkt men 

minst likvärdig på alla andra punkter. 

 

2. Konjunktiva regeln – när beslutsfattaren har ett krav som inte får understigas. 

 

3. Disjunktiva regeln - används ofta i samband med den konjunktiva beslutsregeln och den 

innebär att minst ett värde hos de valda alternativen måste överstiga ett visst kriterium. 

 

4. Lexografiska regeln - Rangordning efter hur viktiga alternativen är. Beslutet fattas genom att 

man väljer det som är mest attraktivt. 

 

5. Attraktiva attributsregeln – snarlik den disjunktiva regeln och innebär att vi väljer det alternativ 

som har högsta attraktionsvärdet, på ett enskilt attribut som är viktigare än alla andra. Detta 

kräver dock att attributen och alternativen är snarlika och jämförbara. 

 

6. Additionsregeln - Vi lägger ihop helt enkelt attraktionsvärdet för alternativens olika attribut. 

Detta kräver dock att alla alternativs attribut går att jämföra och summera. Detta är en 

hörnsten i teorier om rationellt beteende och attribut som denne ska ta i beaktning under 

bedömningen.  

 

Sedan sker en sållning mellan alternativen, med fokus på de negativa egenskaperna hos 

konsekvenserna av beslutet. Skulle det finnas ett alternativ kvar är beslutsprocessen avslutad men 

om mer än ett alternativ återstår, blir steg två angeläget. Vid andra omgången av sållningen undersöks 

de bra alternativen med fokus på deras fördelar. Om något alternativ är avsevärt bättre eller mycket bra 

på alla eller något attribut, men minst lika bra som på resten av attributen, anses det som ett lovande 

alternativ för det slutgiltiga beslutet. Allt som oftast har det alternativet som blir det slutgiltiga valet fått 

mer uppmärksamhet redan före valet än övriga alternativ. Det gäller att tydligt särskilja lovande 

alternativ från resten av alternativen. Om det lovande alternativet inte är tillräckligt bra, går vi vidare 

genom att strukturera om tillgänglig information för att kunna uppfylla beslutskriterierna. Eller så kan 

beslutsfattaren ytterligare försöka betona fördelarna med alternativet. Om inte detta hjälper, går 

beslutsfattaren tillbaka till ett tidigare steg i processen. 
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4.3.2 Kontrollfreaks 

Om vi har kontrollen över situationen känner vi oss trygga och väl till mods. Men tappar vi kontrollen, 

blir vi rädda och försöker ta kontroll över situationen eller drar oss ur situationen. Att försöka fatta 

beslutet, om att ta kontroll eller dra oss undan, styrs av motivationen och sannolikhetsbedömningarna 

om konsekvenserna. Om inte dessa värden är tillräckligt höga väljer vi oftast att dra oss ur. Om 

konsumenten, har en låg känsla av beteendekontroll, kan detta leda till att denne uppfattar själva 

beteendet som svårare att utföra.44 Alltså om känslan av kontroll över köpprocessen är låg, blir denna 

process automatiskt svårare. Oftast har vi en tendens att inte lita på automatik, då vi upplever att det går 

för fort och med för lite motstånd.  

 

4.3.3 Överkonfidens 

När vi står inför ett beslut, tenderar vi att inte söka efter fakta eller alternativa möjligheter i 

tillräcklig utsträckning. Vi stannar således i vår första uppfattning som vi skapade oss om 

situationen, därför att vi inte sammanställer fakta som talar i motsatt riktning.45 Om vi känner oss 

självsäkra, söker vi ofta endast efter information som talar för våran första uppfattning, istället för 

att ifrågasätta och söka fakta. Detta ger upphov till så kallad överkonfidens. Konfidens, bygger på 

den uppenbara innebörden i de fakta, man för tillfället har till sitt förfogande, utan reflektion över 

trovärdigheten i dessa.46 

                                                 
44

Ajzen,I (1991). “The theory of planned behaviour”.  
45

Baron,J(1994). “Thinking and deciding”.  
46

Boe, O & Marini, P (2001). “Internetlojalitet, Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv” 
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5. ANALYS                                                                                                                                             

Här gör vi en kritisk analys kring våra resultat som är delvis kopplat till teorin. Vi testar teori teserna för att 
se ifall de håller för ämnet. Vi är medvetna om det kan upplevas som en mosaik bild men upplever att detta 
var det bästa testet för att ämnet är så outforskat. 
                                                                                                                                                                                

 

Eftersom vårt ämne är ett så pass outforskat område, blev det svårt för oss att hitta en välutvecklad 

teori om ämnet. Vi upplevde att de böcker som finns skrivna om 

marknadsföring/tjänstemarknadsföring utgår mest från produktionsföretag. Detta är något som 

Grönroos också påpekat, trots det, drar han många paralleller till produktionsföretag. På många 

ställen byter han ut namnet produktion från Kotler och ersätter det med tjänster i sina begrepp. Hans 

böcker syftar på stora tjänsteföretag, vilket inte alls passar för oss då vi inriktar oss på individer.  

 

Från vårt resultat ser vi intern marknadsföring som ett samspel,, mellan vänner och bekanta som 

kan ge tips och råd till säljare som säljer sin bostad själv, sk.” mun till mun ” metoden. Hur de kan 

ställa upp som bollplank på olika idéer, stöd och hjälp under förmedlingsprocessen. Interaktionen 

med de olika självförsäljande webbsidorna på Internet och kommunikation med dem.  Allt detta är 

grunden för säljarens kvalitet på förmedlingen. 

 

För att få en interaktiv marknadsföring är första kontakten otroligt viktig för säljare och köpare, ofta 

så handlar det om telefonsamtal. Man kan känna av varandra, om den andra parten är seriös eller 

icke. Här handlar det om magkänsla och sociala kompetens allt ifrån rösten, kroppsspråket och 

ordval från både parterna. Allt detta för att skapa förtroende för varandra.     

 

Säljarna särskiljer sig och lockar flera spekulanter till sina objekt. De kan gå in på Internet och se 

hur andra har gjort, ta idéer och tips från dem samt ta hjälp av sina benkanta. I slutändan handlar det 

om att visa hur otroligt bra och unikt ens objekt är.    

 

Vi upplever att tjänstekvalitén vid självförsäljning kan vara väldigt varierande och många gånger 

tafatt. I och med att säljarna har olika bakgrunder och erfarenhet av bostadsförsäljning, blir 

tjänsteperspektivet olika beroende på situationen. Rackham beskriver två olika säljteorier, enkel och 

komplex försäljning. Vi anser att förmedla bostäder är utav komplex karaktär, det kan låta enkelt att 

förmedla sin bostad men i praktiken är det definitivt inte det. Eftersom självsäljarna inte har den 

resurs och kompetens så att de kan konkurrera med mäklarna. 

 

I vår undersökning, visar det sig att självsäljarna ofta har väldigt lite säljerfarenheter. De känner inte 

till de sociala spelen som sker omedvetet vid förmedlingsprocessen. Här ser vi att mäklare har ett 
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stort övertag i och med deras kännedom om orten, kompetens och erfarenhet samt nätverket. Vi 

menar här att vid exempelvis, på visningar ligger det på helt skilda nivåer när det gäller självsäljare 

och mäklare. Självsäljare, kan inte konkurrera med mäklare, när det gäller service på visningarna då 

mäklaren även har en bankman som kan svara på de finansiella frågorna. Vi anser att mäklarna 

skapar en mer förtroendeingivande förmedlingsprocess.  

 

Statistiken visar på en tydlig bild att Internet har blivit en del i vår vardag, både för män och 

kvinnor, unga som gamla. Vi håller med Göran Person, om att vi befinner oss i en 

samhällsomvandling under namnet ”IT – revolution”. De som har datavana tenderar till att vara mer 

informationsmedvetna. Oavsett beroende på syfte eller ändamål tar de reda på information via nätet 

- ”googlar” innan de agerar. IT – utvecklingen har underlättat för oss genom att vi får en hel annan 

tillgänglighet då det gäller all slags kommunikation.  

 

Detta underlättar för både säljare och köpare att agera på samma marknad vid bostadsförsäljning 

eller bostadsökning, trots avståndet mellan dem. För köparen är det en stor fördel att kunna verka på 

hemmaplan i lugn och ro, få ut informationen på objektet ifråga för att möta köparens behov och 

kriterier. Köparen, har en helt annan möjlighet nu genom att de kan sålla ut objekten, vilket de inte 

hade samma möjlighet till tidigare. Fördelarna för säljaren är att de lättare når ut till många fler 

spekulanter, få råd och tips om bostadsförmedling samt att mot en liten ersättning få hjälp med den 

administrativa biten i förmedlingsproccesen. Dessutom blir omkostnaderna mycket mindre för 

säljare än tidigare, då den kan jämföra priser på olika tjänster och spara tid då processen sker 

mycket fortare.  

 

I vår undersökning har vi märkt att självförsäljarna inte är medvetna om det psykologiska beteendet 

hos köparna. Många gånger, spelar den emotionella delen en stor roll i beslutet att köpa bostad. 

Detta är en viktig investering som påverkar köparen i stor utsträckning. Här återigen ser vi att 

mäklarna som är vana säljare, trycker på vissa psykologiska attributer redan vid första kontakten. 

För att bibehålla kontrollen under hela processen och leda köparna till köpbeslut. Trots detta får de 

köparna att uppleva det som om det vore köparna själva som har beslutat.  

 

Undersökningen visar att det största argumentet för att sälja själv är att mäklararvodet tar för stor 

del av köpeskillingen. Sedan finns det fler kriterier som påverkade beslutet att sälja själv så som att 

man fick större frihet, snabbare processgång samt att det var enklare. Vi har märkt att både när 

mäklare ska ta in nya objekt, eller när självförsäljarna träffar kunderna är det väldigt viktigt att 

beakta de fem attributkriterierna då man möter nya personer för att kunderna ska säga JA till just 

det de har att erbjuda.  
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Innan självförsäljarna bestämmer ifall de ska anlita en mäklare eller inte, har de tagit reda på 

information om både försäljning och omkostnader. När de väl har informationen jämför man med 

de behov man har och ser de olika tillvägagångssätten. Efter det har man flera olika strategier att 

välja på. Här jämför säljaren igen för och nackdelar med att sälja själv eller att anlita en mäklare 

och kommer fram till vilket det lämpligaste valet för att sälja sin bostad. I vår undersökning visar 

det sig att många tog anstånd från mäklare. 

 

Vi upplevde att många självsäljare tendera att vara lite av ”kontrollfreaks” då de absolut ska ha full 

kontroll över situationen och inte litar på mäklaren som bara vill roffa åt sig en stor del av kakan. 

Med denna överkonfidens har de många fördomar mot mäklaren, då blir de hemmablinda och ser 

inte de stora fördelarna med att anlita en mäklare. Enligt Ajzen, måste beslutfattaren i fråga erhålla 

minst 50 % mer nytta, än vad den har i dagsläget för att ändra på sitt beslut.  
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6. SLUTSATS                                                                                                                                         

Kapitlet ämnar svara på vårat syfte med uppsatsen som är att undersöka ta fram stereotypen av självsäljaren 
i Gävle stad och varför de bestämmer att sälja själv. 
                                                                                                                                             
 

Fastighetsköp, är en av livets största affärer som kanske sker ett fåtal gånger och oftast förknippas 

med ett stort ekonomiskt risktagande. För säljaren som väljer att sälja själv, är det många gånger ett 

stort risktagande som de inte alltid är medvetna om. Det har visat sig att de flesta har bristfällig 

kunskap om förmedling och tar alldeles för lätt på det. Konsekvenserna kan bli förödande när 

avtalen är hemgjorda, något som våra intervjupersoner inte tar med i beräkning. Många ser bara de 

snabba pengarna de kan tjäna på att inte anlita en mäklare.  

 

Vår studie tyder på att det finns två olika kategorier av självsäljare. De kvinnor som väljer sälja 

själv är lågutbildade med små inkomster. De är osäkra på att mäklare ska kunna tillgodose deras 

önskemål och tycker själva att deras bostäder är för små för att ha någon betydelse. Medan männen 

var precis som vi anade, högutbildade med bra inkomster och snikna. Båda grupperna hade en åsikt 

gemensamt – att mäklaren tar för stort arvode för de arbeten de gör. Studien tyder på att beslutet om 

att sälja sin bostad själv är köns - och inkomstrelaterad. Båda könen vill samma sak men det tar sig 

ut i olika uttryck. Kvinnorna vill ha trygghet och säkerhet i självsäljandeprocessen, medan männen 

vill ha kontroll för att kunna styra över processen och därför väljer att sälja själv.  

 

Vi kan skönja att den typiska kvinnan är mellan 30 – 50 år. Antagligen jobbar hon inom vård och 

omsorg och har en relativ dålig lön och troligtvis är lågutbildad. De flesta har en partner men bor 

inte ihop med den. Vid kunskap om bostadsförsäljning, upplever hon att de är ganska dåliga. På 

grund av omgivningens – mediernas uppfattning av mäklare litar hon inte på dem. I sin 

bostadsförsäljning söker de trygghet, något som de upplever att mäklare inte kan uppfylla och 

därför välja att sälja själv.  

 

Vi tror att den typiska mannen är mellan 30-50 år och bor oftast med sin partner. Han är troligtvis 

självsäker och dominant, i sitt liv har han antagligen vana att styra och ställa.  Troligtvis har han en 

sådan position i samhället som gör att han vågar ifrågasätta auktoriteten. Oftast är han högutbildad, 

har ett bra nätverk och tjänar väldigt bra. På grund utav hans självsäkerhet och vanan att dominera, 

gör att han tror sig kunna förmedlingsprocessen galant. Detta är endast en fasad han visar utåt, men 

egentligen är han också precis som kvinnan, osäker på om mäklaren klarar av sitt jobb eller inte. 

Samtidigt, vill han heller inte släppa kontrollen, vem vet hur det kan sluta då.  
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Vi tycker att sälja bostäder är en stor process och vill man sälja själv, anser vi att det går bra när det 

gäller bostadsrätter. Men när man ska sälja sin fastighet, bör man ta kontakt med någon kunnig 

person, det handlar oftast om en större affär. I och med detta, försäkrar man sig om att inte hamna i 

klistret senare. Även om säljaren känner att den klarar av förmedlingen, är det bra att ta in någon 

kunnig. Därför anser vi att det är bra med självsäljande hemsidor som finns till stöd för självsäljarna 

som ett mellanting mellan att anlita en mäklare och stå helt på egna ben. Men eftersom de inte har 

funnits så länge, vet vi inte hur pass seriösa dessa företag är i det långa loppet. Det är något som 

bara framtiden kan utvisa. 

 

Vi håller inte med lokala mäklarna här i Gävle, om att självförsäljning har minskat samt att det 

endast är relationsrelaterade bostadsbyten som görs av privatpersoner. Vi menar att under den 

senaste perioden har dessa hemförsäljningar ökat. Går man in på Blocket, som är en av de största 

sajterna för hemförsäljning, så finns det väldigt många annonser. Dessa är inte relationsrelaterade 

på något sätt till varandra. Dessutom har bostadsbeteendet förändrats, vi är mera flexibla i våra 

boenden. Två av självsäljare i intervju är studenter på högskolan och detta visar att även studenter 

köper bostäder här i Gävle under sin studietid. Studien visar att dessa studenter väljer att sälja själv 

via nätet både för att de har kunskap om förmedling och att de slipper mäklararvodet. Vi anser att 

det finns en självförsäljningsmarknad här i Gävle som kommer att öka och mäklarna borde inte 

undertrycka den så som de gör idag.   

 

 Vår studie visar att självsäljare utgår vid val av mäklare på grund av att de känner mäklaren 

personligen. Sedan om någon i deras bekantskapskrets rekommenderar någon speciell mäklare. 

Efter den mäklarens rykte på orten. De egenskaper som mäklare ska ha är att vara en duktig säljare, 

lyhörd och har en fingertoppskänsla för de situationer som kan uppstå. 

 

Marknaden för självförsäljning har ökat kraftigt under det senaste året. Denna marknad omsätter 

miljarder, varje år och det har företagen uppmärksammat. Vi anser att forskningen borde göra 

detsamma med fler undersökningar på detta område. Vi saknar framförallt teorier som riktar sig mot 

privatpersoner till privatpersoner – i dagens läge riktar de sig främst mot företag som säljer till 

kunder.  I och med den nya lagen som ska komma i augusti, hoppas vi på att det inte bara kommer 

att gynna personer som anlitar en mäklare. Utan även hjälpa privatsäljarna som vi anser ökar i takt 

med att IT-utvecklingen och efterfrågan på bostäder ökar. 

 

 



 29 

 6.1 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare i detta ämne om självförsäljarna. Den tendens som vi kan 

skönja mellan könen, skulle de vara representativa för grupper i samhället? Hur kommer de att stå 

sig gentemot säljare som väljer mäklare då tvister uppstår. Är det fortfarande lönsamt att sälja sin 

fastighet själv eller borde säljaren ha anlitat en mäklare redan från början? När den nya lagen 

kommer, blir det en bättre marknad för alla inblandade parter? Det skulle också vara intressant att 

undersöka hur mycket man skulle tjäna på att anlita dessa hybridmäklare, de som hjälper 

självsäljarna med vissa saker och de som tar ett lågt fast pris.  
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8. BILAGA  

8.1 Tips för självsäljarna 

Under resans gång har vi kommit på tips för självsäljarna. 

 

� På Mäklarsamfundets hemsida, hittar man statistik över prisutvecklingen på småhus- och 

bostadsrättsmarknaden. Här kan det vara en vägledning på hur man kan sätta priset på 

bostaden. 

� Tala om så mycket du vet om bostaden. Som säljare har du upplysningsplikt när du säljer 

själv. Det gäller att tala om fel eller misstanke om fel som kan vara svåra att upptäcka. Om 

du inte berättar om brister som finns kan du bli skyldig att betala ersättning till köparen. 

Men om du har upplyst om dem kan köparen aldrig säga att de var dolda och inte kräva dig 

på någon ersättning. 

� Ta fram skriftliga prospekt vid visning till spekulanterna. Här kan du även skriva vad du vet 

om bostaden. 

� Låt en bekant ta hand om din visning. För det kan vara påfrestande att se spekulanterna 

invadera hemmet och höra deras eventuella kritik av bostaden 

� Det finns formaliakrav på köpeavtalet vid bostadsförsäljning. Oftast kan man få hjälp av 

bostadsrättsföreningen man tillhör. Kan du inte det, rekommenderar vi att du anlitar en 

sakkunnig person. Inga muntliga avtal gäller vid fastighetsköp eller bostadsrättsköp. 

8.2 Intervju med Mäklarna 

Göran Helgersson arbetar på Swedbank Fastighetsbyrån och har jobbat som mäklare i många år. 

För närvarande arbetar 6st mäklare, en hybrid och 2st mäklarassistenter på fastighetsbyrån.   

 

Mats Lövgren ägare till Svensk Fastighetsförmedling i Gävle. Han har jobbat inom 

mäklarbranschen i 19år, totalt är det 6mäklare och 3 assistenter på Svensk fastighetsförmedling.  

 

1. Varför ska man välja just dig, istället för att sälja själv? 

Göran H menar att om man anlitar en mäklare kan man få sin bostad såld till det bästa priset. 

Dessutom slipper säljaren hela jobbet t.ex. Boteckningar, visningar, vid kontraktsskrivningar m.fl. 

För att hitta rätt köparen menar Göran att man ska marknadsföra objekten på rätt plats och Internet 

är det första hand som läggs på fokus, ca 30. 000 – 40. 000 besökare per dag. Vidare menar Göran 

H att de kan erbjudan rätt mäklare vid försäljning dvs. de har två mäklare som specialisera sig till 

bostadsrätt. De har intern utbildning för nybörjare. 
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Mats L menar att de är marknadsledande och har 35 % utav marknaden, de förmedlar 5000 bostäder 

per år. Varför ska man välja just honom, är att han är duktig på att sälja och får ut det till 

marknadsmässigtpris. Med det menar han att han kan förmedla rätt köpare till rätt pris och det är 

rätt utfört när det gäller administration -, juridisk- och skattemässigt processen. Dessutom menar 

han att deras arvode ligger på en bra nivå, 4-5 %.  

 

2. Vad kan du erbjuda för värden som säljaren är villig att betalar för? 

Göran H menar att de värden som han erbjuder, är att säljaren slipper bekymmer senare i försäljning 

dvs. då juridiska problem uppstår och de påfrestande visningar som många upplever att det är 

jobbigt. Dessutom erbjuder han säljförsäkring (ansvarsförsäkring) mot dolda fel i framtiden, den 

försäkringen kostar ca 10.000kr.  

 

Svensk Fastighetsförmedling, kan erbjuda bra tjänster genom att ha duktig personal som de 

interutbildar kontinuerligt. Han menar att oavsett vad det tas fram för nya tjänsteprodukter så kan 

konkurrenterna efterapa, så det bästa sättet i längden är att ha duktig personal som gör företaget 

unikt jämfört med konkurrenterna. Sedan nämner Mats L att de har en tjänst som kallas för läge + 

då kunden kan köpa sin bostad för att sedan sälja den. En annan tjänst är produktförsäkring mot 

dolda fel, men nu har konkurrenterna också börjat ta efter tjänsten och erbjuda deras kunder. 

 

3. Ser du några hot/möjligheter i och med man säljer själv? 

Göran H anser att det givetvis finns fallgropar vid självförsäljning och de ska man akta sig för. 

Möjligheter att själv sälja sin bostad är att man slipper mäklararvode, men han menar att 

mäklararvode har funnits i alla år, det är inte något nytt. Vidare menar Göran H att svagheten i 

branschen är att det har fått dåligt rykte, han tänker, i storstaden där det är lättare för mäklaren att 

komma undan. Denna typ av fenomen finns dock inte i Gävle anser han.  

 

Nej, Mats L ser inga hot med att man säljer själv. Han menar snarare på att det har minskat 

dramatiskt. Enligt Mats L var det endast 15 % år 2006 som sålde själv utan mäklare, de flesta 

försäljningar berodde på att man känner varandra. Några hot finns inte menar han. 
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4. Hur det ser ut om 5-10år om självförsäljningen öka, hur skulle du parera det? 

Göran H menar att kringtjänster inte kommer att införas i Sverige utan mäklaren kommer att 

utgöras som en mellanman. Om självförsäljningen ökar i framtiden anser Göran H att 

mäklartjänsten bör förbättras dvs. att mäklaren ska ha en vidare utbildning (internutbildning).  

 

Mats L tycker att det är en hypotetisk fråga och det kommer inte att hända i hans värld. Därför anser 

han inte heller att det finns några skäl till att parera det. 

 

5. Ser du att man behöver utveckla nuvarande tjänster ifall hotet ökar? 

Återigen menar Göran H att internutbildning bör förbättras.  

Mats L ser personalen som en mjukvara, den ska man uppgradera genom internutbildningar. Han 

menar att arvode är en investering för säljare. Internet säljer inte det är personalen som gör, de har 

ett starkt varumärke så att de syns bra. 

 
 

8.2 Intervju med Självsäljarna 
 

För frågor 
 
Man / kvinna   under 30  mellan 30-50   50+ 
 
Grundskola  gymnasiet  högskola/universitet  mer studier 
 
Ensamstående  sambo   gift    familj   
 
Inkomst   100-200  200-300   300-400 500+ 
 
Kunskap om     ganska bra1-2  bra 3      väldigt bra 4-5 
bostadsförsäljning 
 
 
Person A är mellan 30-50 år och har en gymnasietutbildning. Hon är ensamstående med ett barn 

och tjänar ca 100-200.000 kr på ett år. A anser att hon har en kunskap om bostadsförsäljning väldigt 

bra, på en skala 4. Hennes bostad är fortfarande i försäljning.  

 

Person B är mellan 30-50 år och har gymnasiet utbildning. Hon är gift och vill inte ange sin 

inkomst. Hennes kunskap om bostadsförsäljningen är ganska bra, skala 2. Första gången hon säljer 

sin bostad själv och bostad är redan såld vid intervju. 

 

Person C är mellan 30-50 år och har en Folkhögskoleutbildning. Hon är ensamstående och har en 

inkomst ca 170 000kr per år. C:s kunskap om bostadsförsäljningen är ganska bra, skala 2. Första 

bostaden som hon säljer själv och är fortfarande i försäljning. 



 35 

 

Person D är under 30 år och har en gymnasieutbildning. Hon bor med sin sambo och tjänar mindre 

än 100 000kr per år. Hennes kunskap om bostadsförsäljning är ganska bra, skala 2. D har sålt sin 

bostad. 

 

Person E är mellan 30-50år och har sambo. Är högskoleutbildad och ha väldig bra kunskap, skala 4 

om bostadsförsäljning. Han tjänar 300. 000 - 400. 000 per år. 

 

Person F är mellan 30- 50 år har gymnasiet utbildning. Är ensamstående och tjänar 200 000 – 300 

000 per år. Han upplever att han har bra koll på kunskap om bostadsförsäljning, skala 3+. 

 

Person G är mellan 30-50 år och har högskoleutbildning. Han är gift och har familj. Tjänar 500 000 

+ per år och har bra koll på bostadsförsäljning, skala 5.  

 

 

1. Varför väljer du att sälja din bostad utan mäklare? 

Person A valde att sälja sin bostad själv pga. att hon tycker att mäklare tar för högt arvode. 

Dessutom var hennes bostad ganska liten och hon tyckte att det var mycket billigare och enkelt att 

sälja den själv. Dock menar A att om bostad hade varit större och försäljningspriset är över 300.000 

kr, så vill hon då anlita en mäklare. 

 

Person B Bostaden är liten och billig. Anlita en mäklare om bostaden hade varit större. 

 

Person C väljer att inte anlita en mäklare pga. hon ville chansa och vill tjäna lite mera av sin bostad. 

Tycker att mäklare tar för mycket betalt i arvode. 

 

Person D vet inte varför hon vill sälja sin bostad utan mäklare, detta var hennes första 

bostadsförsäljning. Hon tyckte att försäljningen gick bra. 

 

Person E hade bråttom och ville sälja snabbt. 

 

Peson F tyckte att det var praktiskt, och dessutom, slippa arvodet. 

 

Person G tyckte, mycket enklare att sälja själv för att man får styra och ställa som man vill och det 

är bara att lägga in annonser på nätet.  
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2. Hur kom du på idén? 

a) via bekanta   b) läst och hört i media c) kostar pengar/arvode? 

d) har själv kunskap   e) ngt annat 

Hur person A kom på iden var att hon anser sig själv ha kunskap om bostadsförsäljningen. För 

henne var det givit att det var på Blocket som hon ville annonsera sin bostad, dock menar A att på 

Blocket säljer det mest bostäder. Dessutom var det billigt att annonsera. 

 

Person B anser om sig själv att hon har kunskap om försäljning. B har tidigare köpt sin bostad 

privat och hon vet hur försäljningen går till. 

 

Hur person C kom på idén var via en bekant till henne som också har sålt bostaden privat.  

Fördelen med att sälja sin bostad själv är att man tjänar mera av sin försäljning. Nackdelen är att 

man gör jobbet själv. 

 

Hur person D kom på idén var via en bekant. 

 

Person E har erfarenheter sen tidigare, har både sålt hus och lägenhet förut. 

 

Person F hade tidsbrist, ville sälja den snabbt. Har kunskap om försäljning plus fick tips av sin 

kompis. 

 

Person G vet hur det går till att förmedla bostad. 

 

3. För- nackdelar att inte anlita en mäklare? 

Person A tycker att fördelen med att inte anlita en mäklare var att den träffa kunden. Hon tycker 

mäklare tar för mycket arvode och för lite arbetsinsats. 

 

Person B tyckte att fördelen med att inte anlita mäklare är man tjänar mera dvs. ingen omkostnad 

(arvode). Nackdelen är att man har större ansvar och krävs mera arbete själv. 

 

Person C anlitade en mäklare vid kontraktsskrivning eftersom hon anser att det är en trygghet för 

både partnerna.  

 

Person D tyckte att fördelen med att sälja själv är att man får ut mera av sin bostadsförsäljning, hon 

menar att inget arvode behövs betalas ut. Nackdelen är att det är mycket arbete som ska göras själv. 
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Person E ansåg att fördelar var att annonserna når samma publik som hos mäklaren, enkelt att sälja 

själv och slippa inblandning av mäklare, ser inga nackdelar. 

 

Person F ansåg att fördelarna var att slippa arvode och snabb affär. Nackdelar var budgivning 

uteblev, antagligen hade mäklaren fått ut lägenheten till ett bättre pris. 

 

Person G tyckte att fördelarna är att man inte behöver någon hjälp och klarar det på egenhand, bra 

med tryck och finns i stort sett inga nackdelar. 

 

4. Anlitar du någon vid kontraktsskrivningen, varför/varför inte? 

Person A anlitade ingen mäklare vid kontraktsskrivningen, hon gör det själv. Eftersom hon upplever 

att det är enkelt och har inga svårigheter. Det har hänt ibland att hon anlita en mäklare vid kontrakt 

skrivning men då är det kunden som vill det. Kostnaden för att anlita en mäklare står kunden för. 

 

Person B anlitar ingen mäklare vid kontraktsskrivning. Hon får hjälp av Bostadsrättsföreningen med 

det.  

 

Person C vill ha ut av sina pengar är hela arbetet dvs. annonsering, visningar m.m. 

 

Person D anlitar ingen mäklare vid kontraktsskrivning, eftersom hon ansåg att det inte behövdes.  

 

Person E får hjälp utav Riksbyggen med standardavtal. 

 

Person F anlitar ingen för att köparen var en gammal mäklare.  

 

Person G har annonserat på flera ställen och annonsplatsen hjälper till med kontraktsskrivingen. 

 

5. Om du skulle anlita en mäklare, vad är det du skulle vilja ha ut av dina pengar? 

Person A vill ha ut av sina pengar är trygghet att allting fungerar som det ska dvs. låneboende, 

försäljningen osv. Ett önskemål är att mäklaren borde ha flexiblare arbetstider vid 

kontraktsskrivning dock menar hon att de har bara dagtider vid kontraktsskrivning.  

 

Person B vill ha ut av sina pengar är ansvaret gentemot köparen och mäklare.  

 

Person C vill ha ut av sina pengar är hela arbetet dvs. annonsering, visningar m.m. 
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Person D vill ha ut av sina pengar är att sin bostad ska vara såld snabbt. 

 

Person E vill att mäklaren ska sälja lägenheten och slippa visningar samt kontraktsskrivning. 

 

Person F vill att mäklaren få ut det till ett bra pris och hjälp med allt pappers arbete. 

 

Om person G skulle anlita en mäklare så skulle han slippa besväret med besök, dialog med 

spekulanter. Främst skulle det vara att han inte bodde på orten. 

 

6. Låt oss säga att du vill anlita en mäklare, vad är det du utgår från och varför? 

Vid val av mäklare utgår person A på procentsatsen i försäljningen (arvode). Hon menar om 

procentsatsen är hög och hennes bostad kostar inte så mycket är det dyrt för henne att anlita 

mäklare. Situationen skulle ha varit tvärtom om bostad är större och dyrare. 

 

Vid val av mäklare utgår person B mycket på hur väl hon känner mäklare. Dock menar B att det är 

en trygghet för henne att hon kan lita på mäklaren. 

 

Vid val av mäklaren utgår person C inte någonting speciellt, utan hon vill ha sin bostad såld fort. I 

dagsläge vill hon bort från sin bostad snabbt.  

 

Person D har ingen aning.   

 

Person E skulle ta referenser från bekant, mäklaren ska vara lätt att ha att göra med, snabb, håller 

det den lovar. Person E utgår från att mäklaren har den kompetensen som krävs. 

 

Person F tycker att erfarenheten spelar en stor roll att mäklaren har varit med länge i branschen och 

tar för givet att den ska vara utbildad. Men vet inte hur man kollar ifall mäklaren är det eller inte. 

Mäklaren ska trissa upp priset på bostaden och denne ska vara ute efter att tjäna pengar, ju högre 

pris desto mer arvode får mäklaren menar person F. 

 

Person G tycker att först skulle det vara ifall han kände någon mäklare, sedan någon bekant som 

kände någon mäklare, efter det kolla i tidning efter en mäklare. Mäklaren ska vara kompetent och 

sköta hela förmedlingen på ett professionellt sätt så att person G skulle få så lite bekymmer som 

möjligt.         


