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Förord 
 
Inledningsvis vill vi börja med att tacka samtliga medverkande som ställt upp på våra 
intervjuer samt alla respondenter som besvarat vår enkät. Ett stort tack även till 
Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje och vår studiekamrat Annika Anderzén. Utan er hjälp 
hade vi inte lyckats genomföra undersökningen i Stockholm. 
 
Vi vill också tacka våra familjer och främst våra män, Anders och Peter som varit ett stort 
stöd under hela vår studietid.  
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Tommy Gerdemark. 
 
 
Hudiksvall och Bollnäs, november 2007 
 
Petra Jonsson och Lena Rönn 
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Sammanfattning 
Tillskottet av nya mäklarkontor ökar årligen och varje år examineras flera hundra nya 
fastighetsmäklare. Att säljare jämför fastighetsmäklare har kanske varit vanligast i 
storstäderna, men i takt med att konkurrensen hårdnar även på mindre orter upplever vi att det 
blivit ett allt vanligare fenomen även där. Vi kommer båda från en småstad och är inte 
främmande för tanken att flytta till en större stad som nyutexaminerade fastighetsmäklare. Vi 
frågar oss vilka faktorer som är avgörande vid valet av fastighetsmäklare i en storstad kontra 
småstad? Kan vi se några skillnader? Avsikten med uppsatsen är att ge oss en ökad kunskap 
om vilka faktorer privatpersoner anser viktiga vid valet av fastighetsmäklare vid en 
villaförsäljning.  
 
Materialet bygger på två parallella enkätundersökningar, en i Hudiksvall och en i Stockholm 
samt intervjuer med branschfolk. Teorin som uppsatsen baseras på är till största delen hämtad 
från kommunikation inom tjänsteföretag. Vi beskriver tjänsters karaktäristiker, interaktiv och 
extern kommunikation, kvalitet och kundtillfredsställelse. Slutsatsen visar att det som är mest 
framträdande på båda orterna är fastighetsmäklarens uppträdande, dennes trovärdighet, 
kunskap och engagemang. Däremot tycks vissa faktorer vara av större betydelse i Hudiksvall 
än i Stockholm och omvänt. 
 
Några av de faktorer som tycks viktigare i Hudiksvall är mäklarkontorets rykte och image, 
samt värdering och prissättning av villan. I Stockholm däremot har objektsbeskrivningens 
utformning, varumärket och mäklarens rutin rankats högre. Vi har också noterat att en tidigare 
erfarenhet av fastighetsmäklaren har stor betydelse på båda orterna. Mest tydligt är detta i 
Hudiksvall där lite drygt hälften av kunderna mött fastighetsmäklaren i ett tidigare 
sammanhang.
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Summary  
The number of new estate agent offices is increasing yearly and each year many hundred new 
estate agents graduate. The comparing of estate agents by sellers has perhaps been most 
common in larger cities, but as competition has increased even in smaller towns we 
experience that it has become a common phenomenon even there. We both come from a small 
town but are not afraid of the idea of moving to a larger city as newly qualified real estate 
agents. We ask ourselves, which are the determining factors in the choice of a estate agent in a 
large city as opposed to a small town? Can we see any differences? The purpose with this 
essay is to give us added knowledge about which factors private persons consider to be 
important in their choice of an estate agent when selling a house.  
 
The body of information is based on two parallel surveys, one in Hudiksvall and one in 
Stockholm, together with interviews of people in this line of business. The theory that the 
essay is based on is largely derived from communications within the service industry. We 
describe the nature of the services offered, interactive and external communications, quality 
and customer satisfaction. The conclusion demonstrates that it is the real estate agent’s 
behaviour, his trustworthiness, knowledge and commitment that is most prominent in both 
places. However certain factors seem to be more important in Hudiksvall than in Stockholm, 
and vice versa. 
 
Some of the factors that seem more important in Hudiksvall are the reputation and image of 
the estate agent office and also the valuation and pricing of the house. In Stockholm, the 
design of the object description, the trademark and the experience of the estate agent has been 
ranked higher. We have also noticed that an earlier experience of the restate agent has been 
significant in both cities. That is most evident in Hudiksvall where about half of the people 
had met the estate agent on earlier occasions.



 

 6

Innehållsförteckning 

1 Inledning........................................................................................................ 8 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 8 

1.2 Problemformulering ................................................................................................... 8 

1.3 Syfte ............................................................................................................................ 9 

2 Metod............................................................................................................ 10 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt.................................................................................. 10 

2.2 Vårt tillvägagångssätt .............................................................................................. 10 

2.2.1 Litteratur.......................................................................................................................... 11 
2.2.2 Datainsamlingsmetod ...................................................................................................... 11 
2.2.3 Enkät................................................................................................................................ 11 
2.2.4 Bortfall............................................................................................................................. 12 
2.2.5 Intervjuer ......................................................................................................................... 12 
2.2.6 Metodreflektioner och trovärdighet................................................................................. 13 

3 Teori ............................................................................................................. 14 

3.1 Teori om val ............................................................................................................. 14 

3.2 Tjänsters karaktäristiker .......................................................................................... 15 

3.3 Kommunikation ........................................................................................................ 15 

3.3.1 Interaktiv kommunikation ................................................................................................ 15 
3.3.2 Extern kommunikation..................................................................................................... 16 

3.4 Kvalitet ..................................................................................................................... 17 

3.4.1 Teknisk och funktionell kvalitet ....................................................................................... 17 
3.4.2 Kvalitetsfaktorer .............................................................................................................. 18 

3.5 Kundtillfredsställelse................................................................................................ 19 

4 Empiri........................................................................................................... 20 

4.1 Erhållet resultat från enkäterna............................................................................... 20 

4.2 Intervjuer.................................................................................................................. 28 

4.2.1 Claudia Wörmann - Mäklarsamfundet Bransch.............................................................. 28 
4.2.2 Fastighetsmäklare Anders - Hudiksvall........................................................................... 29 
4.2.3 Fastighetsmäklare Anna - Stockholm .............................................................................. 30 
4.2.4 Fastighetsmäklare Gustav - Hudiksvall........................................................................... 31 

5 Analys........................................................................................................... 33 

5.1 Diagram 3 – Informationen om skyldigheter och rättigheter .................................. 33 



 

 7

5.2 Diagram 5 – Rutinerad fastighetsmäklare ............................................................... 34 

5.3 Diagram 7 och 15 – Tidigare erfarenhet av fastighetsmäklaren ............................. 34 

5.4 Diagram 8 – Mäklarkontorets ålder ........................................................................ 36 

5.5 Diagram 9 – Rykte och image .................................................................................. 36 

5.6 Diagram 10 – Väletablerat varumärke .................................................................... 36 

5.7 Diagram 11 – Objektsbeskrivningens utformning ................................................... 37 

5.8 Diagram 13 – Värdering/prissättning av villan....................................................... 37 

5.9 Diagram 6 – Rekommendationer från vänner.......................................................... 38 

6 Slutsatser ...................................................................................................... 39 

6.1 Förslag till vidare forskning .................................................................................... 40 

7 Käll- och litteraturförteckning.................................................................... 41 

7.1 Källkritik................................................................................................................... 43 

Bilagor................................................................................................................. 44 

 



 

 8

1 Inledning 
I det första kapitlet redogör vi för bakgrunden till valt ämne och redovisar den 
problemställning som uppsatsen baseras på. Avslutningsvis beskriver vi vårt syfte. 
 

1.1 Bakgrund  
Det är fortfarande rusning efter mäklarlicenser och konkurrensen om uppdragen för 
fastighetsmäklarna hårdnar1. Varje år examineras flera hundra nya fastighetsmäklare2 och 
tillskottet av nya mäklarbyråer ökar årligen. Befintliga mäklarkedjor expanderar och etablerar 
sig på nya marknader samtidigt som nya aktörer konkurrerar med fastighetsmäklarens 
traditionella tjänster3.  
 
Den som säljer ett hus står i en konsumentsituation i förhållande till mäklaren. Och som 
konsument är det alltid bra att jämföra och vara kritisk. Att säljare jämför fastighetsmäklare 
har kanske varit vanligast i storstäderna, men i takt med att konkurrensen hårdnar även på 
mindre orter, upplever vi att det blivit ett allt vanligare fenomen även där. Därför känns det 
angeläget att skaffa en förståelse hur kunden väljer ”leverantör”, i vårt fall mäklare. En viktig 
del i detta ligger i att undersöka vilka faktorer som anses vara avgörande vid utvärdering och 
val av fastighetsmäklare.  
  
Vi frågar oss hur tungt väger ett känt varumärke, tidigare erfarenheter av mäklaren, dennes 
uppträdande och trovärdighet, rykte och så vidare. Det personliga mötet, även kallat 
sanningens ögonblick är viktigt (Echeverri, Edvardsson, 2002 s.79). Mäklaren är en person 
man ska ge förtroendet att guida runt i sitt hem, det är någon som ska presentera och 
respektera ditt hem på bästa sätt. En säljare vill naturligtvis få ut så mycket som möjligt vid 
försäljningen. Därför kan också ekonomiska aspekter vara avgörande. 
 

1.2 Problemformulering 
Vi tror att alla människor påverkas av tidigare erfarenheter. Positiva erfarenheter från tidigare 
kontakter med en specifik fastighetsmäklare kan medföra ”gratis reklam” i form av 
rekommendationer till vänner och bekanta. På samma gång som en negativ erfarenhet kan 
bidra till ett dåligt rykte. Vår gemensamma känsla är att i en mindre stad väger ”word of 
mouth”4 och tidigare erfarenheter tyngst vid val av fastighetsmäklare. Med denna 
bakgrundsbild är det intressant att undersöka om vår uppfattning stämmer.  
 
Vi kommer båda från en småstad och är inte främmande för tanken att flytta till en större stad 
som nyutexaminerade fastighetsmäklare. Med anledning av detta vill vi se om det finns något 
mönster eller samband i valet av fastighetsmäklare i storstad kontra småstad. 
 
Vilka faktorer är avgörande vid valet av fastighetsmäklare i en småstad kontra storstad? Kan 
vi se några skillnader? 

                                                 
1 http://ams.se  den 23 juli 2007. 
2 http://maklarsamfundet.se den 23 juli 2007. 
3 http://www.superbo.se/: http://www.hemonline.se/: http://www.hemverket.se/ den 23 juli 2007. 
4 Det engelska uttrycket för rekommendationer från vänner och bekanta. 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge oss en ökad kunskap om vilka faktorer privatpersoner anser 
viktiga vid valet av fastighetsmäklare vid en villaförsäljning. 
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2 Metod 
I kapitlet redovisas vilka vetenskapliga synsätt och angreppssätt som tillämpats och de 
tillvägagångssätt som använts. Vi behandlar även trovärdighet, metodreflektioner samt 
eventuella felkällor och dess inverkan på resultatet.   
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns en tradition inom vetenskapen som delar in forskningen i två olika läror: 
positivism och hermeneutik. Dessa förhållningssätt kan ses som två motpoler. Positivism 
bygger på en objektiv verklighetsuppfattning medan hermeneutik bygger på en subjektiv. 
Valet mellan dessa beror på hur författarna väljer att se på verkligheten och hur pass 
medvetna de är att deras val kommer att påverka och styra undersökningen och dess resultat 
(Patel, Davidsson, 1994 s.23 ff). 
 
Vi har använt oss av ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att vi söker kunskap genom 
tolkning av handlingar, språk och texter. Denna metod går ut på att förstå andra människor 
och vår egen livssituation. Människor har intentioner och avsikter som påverkar oss i vårt 
språk, våra handlingar och när vi författar texter. Med ett hermeneutiskt synsätt tar vi hänsyn 
till vår egen förförståelse (Hartman, 1998 s.166).  
 
De tankar, intryck och erfarenheter vi forskare själva har ses som en tillgång vid tolkningen 
av forskningsobjektet. Den hermeneutiska forskaren försöker se helheten i 
forskningsproblemet och pendlar mellan att undersöka del- och helhet för att uppnå en så 
fullständig förståelse som möjligt (Wallén, 1996 s.33). 
 
Som forskare ska vi ge en så korrekt kunskap om verkligheten som möjligt. Utgångspunkten 
för byggandet av teori är den del av verkligheten som ska studeras, med andra ord empirin. 
Vårt arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra. Valet står mellan två 
alternativa arbetssätt som teoriproduktion kan utövas på. Det ena är deduktion där forskaren 
följer bevisandets väg och det andra är induktion som innebär att man följer upptäckandets 
väg (Patel, Davidsson, 1994 s.21). I vårt arbete har vi använt oss av det som mest kan liknas 
vid en induktiv metod då vi har utgått från en datainsamling och ur materialet söker generella 
och teoretiska slutsatser. 
 
Vi gör aldrig anspråk på att uttrycka absoluta sanningar utan endast "så långt vi känner till är 
det si eller så". Man kan aldrig vara helt säker på en induktiv slutledning av två orsaker. Den 
bygger på empiriska studier, och våra sinnen kan lura oss. Det empiriska datamaterialet är inte 
heller fullständigt utan är ett litet urval. Det är kanske inte ens representativt. Induktiva 
slutsatser är mer eller mindre sannolika och ej nödvändigtvis hundraprocentigt sanna (Thurén, 
1991 s.20). 
 

2.2 Vårt tillvägagångssätt 
Vi är medvetna om att det är oundvikligt att vi påverkar undersökningen, både genom våra 
tidigare kunskaper och genom våra egna värderingar. Vi vill även påpeka att enkäterna kan 
vara upphov till en felkälla då samtliga har tolkats och sammanfattats av oss. För att öka 
trovärdigheten har vi på ett öppet och tydligt sätt försökt visa läsaren våra perspektiv. Enligt 
hermeneutisk tradition är det ett bevis på kvalitet (Starrin, Svensson, 1994 s.166). 
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2.2.1 Litteratur 
Tidigare uppsatser har belyst konsumenters val av fastighetsmäklare med hjälp av 
inköpsprocessen. Då fastighetsmäklarens tjänster i stort sett ter sig lika idag är våra faktorer 
till stor del utformade på samma sätt.  
 
Under vår studietid har vi läst ett flertal marknadsföringskurser varav en kurs med inriktning 
mot fastighetsföretag där tjänstesynsättet och tjänsternas logik stod i fokus. Tjänster 
produceras i syfte att tillgodose ett kundbehov och uppstår i samspelet med kunderna. Det är i 
interaktionen mellan företag och kund som kvaliteten bedöms (Bergman, Klefsjö, 1995 
s.283). Kärnan i interaktionen är just kommunikation. Därför känns det naturligt att diskutera 
teorier om kommunikation som är ett centralt begrepp i tjänsteverksamheter.  
 
Då uppsatsen handlar om hur villasäljaren väljer mäklare inleder vi teoriavsnittet med teorier 
kring val.  

2.2.2 Datainsamlingsmetod 
Man skiljer mellan två olika metodiska angreppssätt. Man talar då om kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Den väsentliga skillnaden mellan dessa är hur man använder sig av 
siffror och statistik (Holme, Krohn Solvang, 1997 s.13). För att kunna göra en så fullständig 
studie som möjligt har vi valt att använda båda metoderna samt utnyttjat skriftliga källor och 
tidigare forskning. 

2.2.3 Enkät 
En enkät skickades ut till totalt 60 stycken villasäljare som under de senaste två åren sålt sin 
villa, 30 i Hudiksvall5 och 30 i Stockholm, norrort6. I Hudiksvall fick vi hjälp av två 
fastighetsmäklarkontor samt tillgång till deras datalistor med säljarnas namn och 
telefonnummer. I Stockholm fick vi hjälp av en studiekamrat samt Inskrivningsmyndigheten i 
Norrtälje som skickade köpebrev via e-mail. Det innebar att vi själva var tvungna att söka upp 
säljarnas telefonnummer och adresser på nätet.  
 
När vi drog upp riktlinjer för studien insåg vi att eventuella problem skulle kunna uppstå i 
Stockholm då vi inte har samma kontaktnät där som i Hudiksvall, och vi fick rätt i vårt 
antagande. Det tog oss cirka en vecka längre att komma i kontakt med privatpersoner som 
ville delta i enkätundersökningen i Stockholm och svaren tog därmed längre tid att få in. 
 
Vi valde en kvantitativ metod för att enklare kunna jämföra svaren på frågorna med varandra 
och därmed upptäcka de faktorer som var mest framträdande. Vi inledde med att undersöka 
vilka olika faktorer som överhuvudtaget fanns att tillgå. För att få en vid tolkning av dessa 
studerade vi tidigare uppsatser i ämnet7 samt en undersökning utförd av Mäklarsamfundet 
Bransch från 20048. Vi diskuterade också faktorer med vår handledare, släkt och vänner och 
kom fram till att några saknades då ovan nämnda forskning är tre till fem år gamla.  

                                                 
5 Hudiksvall ligger vid kusten 13 mil norr om Gävle och 8 mil söder om Sundsvall och har ca 37 000 invånare. 
6 Täby, Danderyd, Sollentuna, Lidingö och Vaxholm. 
7 Utvärdering och val av fastighetsmäklare – Villasäljarnas urvalskriterier, Jessica Häggström och Malin 
Sjöström, 2002. 
Bostadsrättssäljarens kriterier vid val av fastighetsmäklare, Sandra Bengtsson och Rebecca Lindbäck, 2006. 
Hur säljare gör sitt val av fastighetsmäklare: en undersökning utförd i Stockholmsområdet, Ulrika Tempelman, 
2007. 
8 Se bilaga 1. 
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Vi utarbetade ytterligare några faktorer som känns aktuella och ligger i tiden, samt utformade 
ett första utkast till enkät som tre personer svarade på. Var det något som behövde förtydligas 
(Kylén, 2004 s.58) eller fanns det brister i layouten?  
 
När samtliga fastighetsmäklarföretag tagit del av följebrev och enkät och gett sitt 
godkännande kontaktade vi villasäljarna på respektive ort. För att få en så hög svarsfrekvens 
som möjligt ringde vi först och gav säljarna en möjlighet att tacka nej till ett deltagande i 
undersökningen. Till dem som var villiga att medverka skickades ett missivbrev9 (Trost, 2001 
s.93 ff) och enkät tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Samtliga enkäter numrerades. Vi 
kunde på så sätt se vilka respondenter som svarat. Efter ca tio dagar ringde vi och påminde 
dem som ännu inte svarat. 

2.2.4 Bortfall 
Av de 60 enkäter som skickades ut besvarades totalt 54. Det ger en svarsfrekvens på 
sammanlagt 90 procent. Totalt antal svarande i Hudiksvall är 97 procent. Det största bortfallet 
var i Stockholm där svarsfrekvensen ligger på 83 procent.  
 
Vid enkätundersökningar blir det ofta ett större eller mindre bortfall. Det finns alltid 
respondenter vi inte får tag i eller som inte vill svara på frågorna. Det är viktigt att göra detta 
bortfall så litet som möjligt. Blir bortfallet för stort är resultatet inte representativt. Samtidigt 
är vi tvungna att försöka ta reda på så mycket som möjligt om bortfallet vilket medför att vi 
måste undersöka om detta bortfalls enheter och variabler är konsekvent. Det innebär att vi bör 
ta reda på om det finns något visst mönster i bortfallet (Holme, Krohn Solvang, 1997 s.199). 
 
Orsaken till bortfallet på 17 procent i Stockholm är svår att klargöra. Vi kan inte konstatera 
något mönster att det är fler män än kvinnor, och ser heller inte någon gemensam nämnare 
som ålder. Vi anser emellertid att svarsfrekvensen är tillräcklig och utgör ett bra underlag för 
en rättvisande tolkning.  

2.2.5 Intervjuer 
Vi har genomfört fyra intervjuer som komplement till vår enkätundersökning. Intervjuerna är 
utförda under maj 2007 och tog 25-30 minuter vardera. Den första var en telefonintervju med 
Claudia Wörmann, Mäklarsamfundet Stockholm. Claudia arbetar som utredare och ger ut 
egna rapporter och är väl insatt i branschaktuella frågor. Det var därför intressant att få hennes 
tolkning av resultatet från undersökningen.  
 
De övriga intervjuade är två manliga fastighetsmäklare i Hudiksvall och en kvinnlig i 
Stockholm, alla med flera års erfarenhet från mäklarbranschen. En intervju i Hudiksvall var 
på mäklarens kontor. Den andra i Hudiksvall samt den i Stockholm var båda telefonintervjuer. 
Resultatet från vår enkätundersökning mailades i förväg till samtliga så att de skulle kunna 
förbereda sig inför vårt samtal. 
 
Eftersom mäklarna subjektivt bidragit med egna åsikter och tankar har vi valt att anonymisera 
materialet. Vi kommer således inte att presentera mäklarnas bakgrund och kallar dem Anna, 
Anders och Gustav. I de fall där deras mäklarfirmor nämns i uppsatsen, kallar vi dem enbart 
mäklarkontoret. 
 

                                                 
9 Se bilaga 3. 
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2.2.6 Metodreflektioner och trovärdighet 
Respondenterna har valts ut slumpmässigt och har ingen vetskap om varandra vilket enligt oss 
kan bidra till trovärdigheten. Vi har valt att ha standardiserade frågor i enkäten för att få en så 
hög tillförlitlighet som möjligt. Med standardiserade frågor menas att frågor och situation är 
likadan för alla (Trost, 1997 s.19). Frågorna i enkäten är lätta att förstå och det är enkelt för 
respondenterna att fylla i svaren. Med detta ökar vi chansen att respondenterna uppfattar 
frågorna på likartade sätt och minskar risken för feltolkningar.  
 
Vi bedömer att enkäten har en hög giltighet då respondenterna hade möjlighet att både ringa 
och maila oss om något var otydligt. Det är möjligt att de faktorer vi valde ut inte tar upp alla 
respondenters faktorer. Det har vi försökt komma till rätta med genom att ha två öppna frågor 
där respondenterna hade en chans att ange egna faktorer.  
 
Om en undersökning ger samma resultat vid en förnyad mätning tyder det på en hög 
tillförlitlighet (Kylén, 2004 s.142). Här är vi medvetna om att tillförlitligheten minskar då det 
inte är säkert att resultatet blir detsamma om den utförs vid ett senare tillfälle. Det beror på att 
omständigheterna ständigt förändras i fastighetsmäklarbranschen och dess omvärld.  
 
I Hudiksvall utfördes en intervju vid fastighetsmäklarens kontor, vilket gjorde att han hade 
möjlighet att ställa frågor kring diagrammen och vi kunde ställa följdfrågor om något var 
oklart. Resterande tre intervjuer genomfördes per telefon och även där fanns det tillfälle till att 
klargöra det som var otydligt. Våra telefonintervjuer i Stockholm har spelats in, vilket 
fastighetsmäklarna i Hudiksvall avböjde. Fördelarna med att spela in intervjuer är enligt Trost 
flera (1997 s.50 ff). Man kan koncentrera sig på att ställa frågor och lyssna. Det ger dessutom 
en möjlighet att lyssna igenom materialet flera gånger.  
 
De intervjuade har tagit del av intervjumaterialet och lämnat sitt godkännande vilket vi anser 
ger en ökad giltighet. För att öka tillförlitligheten ytterligare kunde vi ha varit två intervjuare 
istället för en vid varje intervjutillfälle (Patel, Davidsson, 2003 s.101), men på grund av 
avstånd avstod vi.  
 
Vårt mål var att utföra fler intervjuer än de som presenteras i uppsatsen. Tidigt i vårt arbete 
tog vi kontakt med ett flertal fastighetsmäklare i Stockholm men det visade sig att de 
tillfrågade inte hade tid att hjälpa oss. En bättre vald tidpunkt för intervjuer hade varit senhöst 
eller vinter. Om vi hade gjort ett större urval beträffande enkätundersökningen, och utfört fler 
intervjuer med branschen hade vi möjligtvis fått ett tydligare utfall och djup i vår studie. 
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3 Teori 
Avsnittet behandlar teorier kring val, tjänsters karaktäristiker följt av kommunikation i 
tjänsteverksamheter. Vi tar även upp definitionen kvalitet och kundtillfredsställelse.  
 

3.1 Teori om val 
Beslutsprocessen hos individer är inställd på att upptäcka och bestämma sig för vad man kan 
kalla godtagbara alternativ, att finna något som är tillräckligt bra men inte nödvändigtvis det 
bästa. Att upptäcka och välja ett godtagbart alternativ kallas att satisfiera. I Ekonomisk 
uppslagsbok, ekonomi, skatter, affärsjuridik (Holmberg, 1997 s.262) menar författaren att 
man inte strävar efter maximering utan nöjer sig med en nivå som tillfredställer tänkbara krav.  
 
Sedan finns det de människor som är fast beslutna om att få ut det mesta tänkbara av 
pengarna. Dessa personer vet vad de vill och jämför priser och kvalitet och beslutar sig inte 
förrän de har en totalbild över sina alternativ vilket leder till att de alltid blir nöjda (Bakka 
mfl., 2001 s.180). Ju större risken är vid ett val desto längre tid tar beslutet. Beslutet påverkas 
av människor i vår närhet som till exempel familj och vänner (Kotler, 2005 s.279 ff.). 
 
Enligt Cialdini (2005 s.118 ff.) finns det tusentals olika sätt som påverkare10 kan använda för 
att få ett ja. Några av dessa sätt som vi anser kan ha betydelse i påverkansprocessen vid valet 
av mäklare är sociala bevis och sympati. Ett viktigt verktyg när människor ska bestämma sig 
för vad de ska tro eller hur de ska bete sig i en bestämd situation är att se vad andra tror eller 
gör. Denna metod kan användas för att påverka en person att samtycka till en önskan genom 
att upplysa personen om att ett stort antal personer samtycker eller har samtyckt.  
 
Det finns två situationer då sociala bevis fungerar effektivt, dels vid osäkerhet och dels vid 
likhet. Känner man sig osäker är man som mest benägen att se till andras beteende och godta 
det som riktigt. Likhet har störst påverkan eftersom människor är mer villiga att följa dem 
som liknar dem själva. Vi uppskattar människor som är som vi och vi är mer villiga att säga ja 
till deras frågor.   
 
Vidare menar Cialdini att ”människor föredrar att säga ja till personer som de känner och 
tycker om” och får sympati för. Faktorer som ”påverkarna” använder sig av är fysisk 
attraktivitet och anses skapa en haloeffekt. Det betyder att när man värderar en viss egenskap 
hos eller prestation av en person, låter man sig påverkas av andra egenskaper eller tidigare 
prestationer. En annan faktor är igenkänning som uppkommer vid tät kontakt med en 
människa. Har tidigare samarbete fungerat bra väljer man gärna den personen igen. Kan man 
som kund förknippa företaget och fastighetsmäklaren med en positiv känsla innebär det att 
och man återkommer som kund (Cialdini, 2005 s.166 ff.). 

 

                                                 
10 Personer som påverkar andra personer.  
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3.2 Tjänsters karaktäristiker 
Tjänster är enligt Echeverri och Edvardsson (2002 s.62) svårbestämbara fenomen och kan 
beskrivas på skilda sätt beroende på ändamål och synsätt. Vi finner inga generella regler för 
hur marknadsföringen ska bedrivas, men den centrala utgångspunkten som ofta lyfts fram för 
tjänsteproduktionen är följande: 
 

• Tjänster är abstrakta medan varor är påtagliga, det vill säga varor kan utvärderas innan 
de inhandlas och kan också lagras. De är även lättare att beskriva och konsumenten får 
en uppfattning vad produkten består av. Så är inte fallet med tjänster där konsumtion 
och produktion ofta sammanfaller, då tjänster konsumeras samtidigt som de 
produceras. Det gör att en tjänst är svår att värdera på förhand och svårare att 
demonstrera (Axelsson, Agndal, 2005 s.513). Echeverri och Edvardsson (2002 s.64) 
anser att man kan underlätta för kunden att bedöma tjänsten genom att konkretisera 
erbjudandet. På så sätt skapas också realistiska förväntningar. Likheten mellan varor 
och tjänster är dock att de båda ska erbjuda en nytta för kunden.   

 
• Många tjänster är individberoende och resurserna består av de egenskaper personalen 

besitter. Det gör att intrycket av honom/henne spelar en avgörande roll. Detta gäller 
till exempel konsulter, artister och författare (Gummesson, 1992 s.30). Kunden 
utvärderar det som är påtagligt hos tjänsten och tjänsteföretaget, vilket betyder att 
kompetensen och engagemanget - ur kundens perspektiv - i många fall är själva 
tjänsten (Echeverri, Edvardsson, 2002 s.96). Ofta är också samma person inblandad i 
samtliga möten med kunden.  

 
• Tjänster är aktiviteter och processer som många gånger bygger på en interaktion och 

samspel mellan producent och konsument. Kunden kan även vara delaktig i 
produktionen. Dels genom att bidra med information, alternativt utföra vissa delar av 
tjänsteprocessen, och dels genom att marknadsföra tjänsten och sprida sina 
erfarenheter vidare till andra kunder och intressenter (Echeverri, Edvardsson, 2002 
s.75).  

 

3.3 Kommunikation 
Kommunikation är ett centralt begrepp i tjänsteverksamheter. Två relationer som ofta berörs i 
tjänsteverksamheter är interaktiv kommunikation som sker i mötet mellan personal och kund, 
och extern kommunikation som sker bortom företagets väggar (Echeverri, Edvardsson, 2002 
s. 217).  

3.3.1 Interaktiv kommunikation 
Alla som i någon form har kundkontakt påverkar hur kunden upplever tjänsten. Förre SAS-
chefen Jan Carlzon var något av en föregångare då han på 70-talet framhöll hur viktig 
frontpersonalen är för slutresultatet och kundens totala upplevelse (Carlzon, 1985 s.64). I 
många studier har det påvisats att frontpersonalens bemötande är viktigt för att kunder ska 
uppleva en känsla av tillfredsställelse. Uttryck för empati, villighet att serva, vänlighet och 
professionalitet har visat sig vara betydelsefullt i kundkontakten (Echeverri, Edvardsson, 2002 
s. 229 ff). 
 
Kunden bedömer tjänsteproducenten varje gång han eller hon har kontakt med någon del av 
den tjänsteproducerande verksamheten. Mötet mellan kunden och tjänsteproducenten 
benämns därför i marknadsföringskretsar som sanningens ögonblick. Det är samtidigt många 
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gånger först då man har möjligheter att infria upparbetade förväntningar och vid det tillfället 
kvaliteten realiseras (Bergman, Klefsjö, 1995 s.283). Att skapa goda förutsättningar för att 
tjänstemötet ska förknippas med kvalitet är en central del av tjänstemarknadsföringen 
(Arnerup-Cooper, Edvardsson, 1997 s.34 ff).  
 
Sanningens ögonblick ger också tillfälle och möjlighet att argumentera för en tjänsts positiva 
egenskaper. Många försöker hitta så många argument som möjligt, men det handlar om att 
hitta rätt argument och förmedla detta. Vad som är rätt beror på situationen och vem som är 
kunden (Dahlin, 2006 s.121).  

3.3.2 Extern kommunikation 
Kunden interagerar med tjänsten även på distans, bortom företagets väggar, bland annat för 
att tala om att företaget finns och har något att erbjuda. Andra företeelser kommunicerar 
tjänstens innebörd och ses som ett komplement till den interaktiva kommunikationen. Det kan 
till exempel handla om mediebaserad kommunikation såsom annonsering, kontorets interiör 
med mera. Men den externa kommunikationens betydelse kan inte underskattas när det inte 
tydligt framgår vad kunden faktiskt erhåller. Ett problem består i att produkten inte existerar 
vid tidpunkten när kommunikationen äger rum vilket gör att slutresultatet är svårt att värdera. 
I litteraturen belyser man ofta att tjänstens abstrakta del ska kommuniceras med hjälp av 
materiella komponenter (Echeverri, Edvardsson, 2002 s.247).  
 
Ett viktigt verktyg för extern kommunikation är Internet. Vi behöver idag inte gå in på ett 
mäklarkontor för att få information om vilka bostäder som är ute till försäljning11. Hemsidan 
på webben ersätter mer och mer personliga möten och blir en del av organisationens identitet. 
Englund och Guldbrand (2004 s.63 ff) anser att sättet att bearbeta texter och bilder är mycket 
viktiga instrument att nå fram med sitt budskap på Internet. Det gäller att inge förtroende, visa 
att man är seriös och lyfta fram det som är intressant för ”besökaren”.  

Rekommendationer 
På grund av tjänsters speciella särdrag12 kan vi konsumenter behöva all hjälp vi kan få av 
andra innan vi köper en tjänst. Människor tenderar att lita på omdömen de hör från vänner och 
bekanta i högre omfattning än budskapet i en traditionell reklamkampanj. Nöjda kunder är på 
detta sätt mycket viktiga marknadsförare och traditionell reklam spelar här en mindre roll 
(Echeverri, Edvardsson, 2002 s.250). Det menar också Arnerup-Cooper, Edvardsson (1997 
s.40) som visar att en majoritet av nya kunder hos ett tjänsteföretag väljer genom 
rekommendationer. Ju mer abstrakt en tjänst är desto mer litar kunder till rekommendationer 
från personer de har förtroende för (Arnerup-Cooper, Edvardsson, 1997 s.23). Det engelska 
uttrycket för detta är word-of-mouth marketing. 

Varumärke 
Ett känt varumärke kan också bidra till att minska osäkerheten. Varumärket är en symbol för 
ett företag och ett redskap för att bygga och kommunicera dess förtroende och rykte. Eriksson 
och Åkerman (1999 s.49) menar att ett varumärke är ett företags största tillgång då det 
associerar till vad företaget står för och kan göra valet enklare för kunderna som tack vare 
produktnamnet förväntar en tjänst av bra kvalitet. Det kan alltså vara en viktig funktion för en 
kvalitetsgaranti.  
 

                                                 
11 På www.hemnet.se (den 13 september 2007) visas cirka 800 000 bostadsbeskrivningar per dygn och varje 
månad besöker omkring en miljon människor hemsidan. 
12 Se avsnitt 3.1. 
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Patent- och Registreringsverket (PRV) definierar ett varumärke som ett kännetecken vilket ett 
företag nyttjar för att särskilja sina varor eller tjänster från andras. Det kan till exempel vara 
en logo, ett ord eller ett koncept som är utmärkande för firmans tjänst eller vara och är ofta av 
mycket högt värde för ägaren13. Det företagsidentiteten ska förmedla brukar beskrivas som 
"kärnvärden". Varumärkets kärnvärde skall vara lätt att kommunicera till konsumenter och 
svårt att imitera för konkurrenter (Kotler, 2005 s.539 ff). 

Image 
Ett företags identitet är inte samma sak som dess image. Image är ett mått på hur väl företaget 
lyckats förmedla varumärkets identitet till konsumenterna. Vidare är image hur kunden 
uppfattar varumärket som en följd av de associationer de har till varumärket. Image har 
kommit att stå för det diffusa extra som har en sådan enorm betydelse är bara värdefull så 
länge kunden uppfattar den som värdefull (Echeverri, Edvardsson, 2002 s.250). 
 

3.4 Kvalitet 
Uppfattningen av kvalitet skapas i samband med konsumtionen av tjänsten. Kundernas 
upplevelse av totalkvalitet är det viktigaste konkurrensmedlet. Deras upplevelse av tjänsten 
formar kvalitetsuppfattningen och påverkar det framtida köpbeteendet då god kvalitet 
stimulerar till efterköp (Echeverri, Edvardsson, 2002 s.25 och s.307).  
 
Tjänsteföretag som inte har faktiska produkter att sälja lever huvudsakligen på relationen till 
kunderna. Personer som köper tjänster köper i stor omfattning förväntningar. Vid 
förstagångsköpet av en tjänst är kundens upplevelse så avgörande för att få tillstånd en 
bestående och vinstgivande affärsförbindelse, att företaget måste försäkra sig om att allt 
fungerar. ”Första gången krävs nämligen att kundens förväntningar blir uppfyllda till 
100 %, ibland till och med att förväntningarna överträffas. Man får inte en andra chans att ge 
ett första gott intryck” (Echeverri, Edvardsson, 2002 s.249).  
 
Lyckas man förmedla en tjänst av hög klass belönas företaget med nöjda kunder och nöjda 
kunder är lojala kunder vilket även Kotler anser vara grunden för lönsamhet och 
konkurrenskraft. Bristande kvalitet däremot, kostar och är dåligt för affärerna. Kunder som 
har blivit besvikna på företaget kommer inte tillbaka och sprider sitt missnöje vidare. Men 
vad som är att anse som god kvalitet är knutet till kunden och betyder en rad olika saker och 
varierar från person till person. Det gör definitionen av kvalitet svårbestämd (Kotler, 2002 
s.18). 

3.4.1 Teknisk och funktionell kvalitet 
Echeverri och Edvardsson (2002 s.298) framhåller att ett erbjudande består av två aspekter, 
teknisk och funktionell kvalitet:  
 
Med teknisk kvalitet menas, enkelt utryckt, vad kunden erbjuds eller får. Med funktionell 
kvalitet avses hur kunden erhåller tjänsten. Teknisk kvalitet är hur objektsbeskrivningen 
utformas, hemsidans utformning, sakkunskap hos personalen mm. Funktionell kvalitet är 
fastighetsmäklarens professionalism och skicklighet, dennes trovärdighet, engagemang och 
rykte. Funktionell kvalitet kan vidare innebära att tillgängligheten är god, till exempel att 
tjänsten är lätt att nå för kunden. Ett exempel är att objektsbeskrivningar finns utlagda på 
Internet och därmed tillgängliga över hela världen och dygnet runt (författarnas tillägg).  
 
                                                 
13 http://www.prv.se den 15 september 2007. 
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I begreppet funktionell kvalitet ingår också fastighetsmäklarens interaktion med kunden, 
attityder, beteende, servicekänsla och så vidare. Att den tekniska kvaliteten är bristfällig 
behöver inte betyda att den upplevda kvaliteten är låg så länge serviceleveransen motsvarar 
kundens förväntningar. Om mäklarkontorens erbjudanden är likartade blir den funktionella 
kvaliteten en viktig konkurrensfaktor. 

3.4.2 Kvalitetsfaktorer  
Det finns många faktorer som påverkar kundens upplevelse av tjänsten. Echeverri och 
Edvardsson (2002 s.303) har grupperat särskilt betydelsefulla faktorer i sex kategorier. Dessa 
anser vi vara relevanta också för mäklarbranschen. Attributen samspelar med varandra och 
avgör hur tjänstens kvalitet uppfattas. 
 

• Professionalism och skicklighet. Avser att verksamheten sköts på ett professionellt 
sätt, att de har de tekniska och fysiska resurser som krävs för att tillgodose kundernas 
önskemål och behov på bästa sätt. 

 
• Attityder och beteende. För kunderna är upplevelsen av en tjänsts kvalitet nära knuten 

till den service och det bemötande som de får. De vill känna sig välkomna och att man 
bryr sig om dem. Faktorn avser deras uppfattning av att kontaktpersonen är intresserad 
av att lösa deras problem. Kunderna vill helt enkelt att det ska finnas en fungerande 
och bra relation.  

 
• Tillgänglighet och flexibilitet. Att det är enkelt att ha att göra med företaget och dess 

representanter. Det kan vara flexibilitet och anpassning till kundernas varierande 
önskemål när det gäller visningar samt hur lätt det är att komma i kontakt med rätt 
person.  
 

• Pålitlighet och tillförlitlighet. Villkor och prisuppgörelser ska uppfyllas och tider ska 
hållas. Kunderna ska känna att företaget arbetar med deras bästa för ögonen och att 
företaget har kunskapen och förmågan att leverera avtalad tjänst. Med andra ord att 
förväntningar infrias. 

 
• Återhämtningsförmåga/återställningsförmåga. Det gäller att hitta bra lösningar om 

något oförutsett inträffar. Faktorn handlar om effektiv och snabb hantering av 
missnöje, att man har förmågan att ställa saker till rätta i kritiska situationer. Rätt 
hanterat kan ett klagomål rentav stärka kundrelationen och leda till att kundnöjdheten 
ökar. 

 
• Rykte och trovärdighet. Kunderna ska känna att företaget levererar en tjänst värd 

pengarna och att företaget är att lita på och lever upp till sitt rykte och image. 
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3.5 Kundtillfredsställelse 
Förmågan att tillfredsställa behov hänger nära samman med kvalitet. En vanlig definition på 
kvalitet är:  
 

”En produkts eller tjänsts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa kundens behov och 
förväntningar” (Albertsson, Lundqvist, 1997 s.393). 

 
För att få nöjda kunder krävs att man förstår deras behov och infriar deras förväntningar men 
för att åstadkomma lojala, återkommande kunder måste man sträva efter att överträffa deras 
förväntningar. Bergman och Klefsjö (1995 s.300) nämner tre olika typer av behov: 
 

• Basbehov avser basen för verksamheten och kärnan i erbjudandet och självklara för 
kunderna. När man bokar ett hotellrum är det till exempel så naturligt att sängen är 
bäddad att man inte efterfrågar det. Det krävs att dessa behov tillfredställs för att 
kunderna ska bli nöjda.  

 
• Uttalade behov syftar till vad kunderna förväntar sig och upplever som viktigt. 

Informationen kan erhållas med hjälp av kundundersökningar. Till uttalade behov kan 
räknas TV, skrivbord, fåtölj, tvål och schampo. Genom att överträffa dessa 
förväntningar kan företaget vinna lojala kunder. 
 

• Omedvetna behov ger tjänsten ett attraktivt värde. Det handlar om att erbjuda tjänster 
som kunderna inte känner till för att möta ett behov som de inte är medvetna om att de 
har. Omedvetna, dolda behov kan vara en fruktskål, minibar eller morgonrock och 
leder många gånger till att kunderna blir trogna mot företaget. 

 
Kvalitet bygger således på att förstå kundens och verksamhetens behov. En viktig del i 
marknadsföring handlar om att veta vad som skapar värde för kunden och sedan lyfta fram 
detta. Men som vi konstaterat under rubriken ”Tjänsters karaktäristiker”14, är det komplicerat 
att kommunicera konkreta attribut och att förmedla positiva effekter av utnyttjandet av en 
tjänst.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002 s.249) anser att det är viktigt att inte lägga ribban för högt 
eller för lågt vad det gäller kundens förväntningar. Om tjänsteföretaget exakt möter kundens 
förväntningar och ibland överträffar dem, kan kunden acceptera att tjänsteföretaget någon 
gång inte lever upp till sitt rykte.  
 

                                                 
14 Se avsnitt 3.1. 
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4 Empiri  
I detta kapitel berör vi resultaten från enkätundersökningarna och redovisar 
sammanställningar från personliga intervjuer15.  
 

4.1 Erhållet resultat från enkäterna 
Totalt har 60 personer i Hudiksvall och Stockholm tillfrågats och tackat ja till att delta i vår 
undersökning. Av dessa svarade totalt 54 personer, varav 29 i Hudiksvall och 25 i Stockholm. 
 

1. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens trovärdighet?
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Mäklarens trovärdighet värderas mycket högt både i Hudiksvall och Stockholm. 
 
 

2. Hur viktigt är fastighetsmäklarens engagemang?
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Fastighetsmäklarens engagemang framstår också som mycket viktigt. 
 

                                                 
15 Vår enkät finns i sin helhet under avsnittet bilagor. 
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3. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens information om 
säljarens/köparens skyldigheter och rättigheter?
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Information till säljare/köpare rangordnas högt både i Hudiksvall och Stockholm men 
betoningen hur viktigt det är skiljer sig något. 
 
 

4. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens kön, man eller 
kvinna?
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Mäklarens kön verkar inte ha någon avgörande betydelse. Majoriteten lägger ingen betydelse 
vid detta. En viss skillnad kan utläsas mellan städerna då flertalet i Hudiksvall svarat Inte alls 
viktigt.  
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5. Hur viktigt är det med en rutinerad fastighetsmäklare?
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Desto viktigare förefaller en rutinerad fastighetsmäklare. Lite drygt hälften i Stockholm anser 
det vara Mycket viktigt. Samma andel i Hudiksvall har svarat Ganska viktigt. 
 
 
 

6. Att fastighetsmäklaren har rekommenderats av släkt och 
vänner?
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Varken i Hudiksvall eller i Stockholm framstår rekommendationer som lika betydelsefullt 
som en rutinerad mäklare. Diagrammet indikerar att fler lägger betoningen på Inte särskilt 
viktigt. 
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7. Hur viktigt är ev. tidigare erfarenheter av fastighetsmäklaren?
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Tidigare erfarenhet av mäklaren har haft en större betydelse för kunderna i Hudiksvall än för 
de i Stockholm där cirka hälften svarat att det är Inte särskilt eller Inte alls viktigt. 
 
 
 

8. Mäklarkontorets ålder, dvs. hur länge de varit verksamma på 
orten?
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38 procent i Stockholm och 7 procent i Hudiksvall anser att tiden mäklarkontoret varit 
verksam på orten är Mycket viktig16. 
 
 

                                                 
16 En person i Stockholm har valt att inte svara på fråga nr 8. 
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9. Hur viktigt är mäklarkontorets rykte och image?
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Majoriteten av kunderna har rangordnat rykte och image högt men faktorerna förefaller 
viktigare i Hudiksvall17. 
 
 
 

10. Hur stor betydelse har ett välkänt och väletablerat 
varumärke?
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Resultatet tyder på att ett väletablerat varumärke rangordnas högre i Stockholm än i 
Hudiksvall. 
 
 
 
 

                                                 
17 En person i Stockholm har valt att inte svara på fråga nr 9. 
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11. Är det viktigt hur fastighetsmäklaren beskriver fastigheten i 
objektsbeskrivning? (Den som läggs ut på nätet)
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Hur fastighetsmäklaren beskriver fastigheten/villan på Internet har av samtliga kunder i 
Stockholm angetts som Mycket viktigt. Ingen har svarat att faktorn är Ganska viktig eller Inte 
särskilt viktig. 
 
 
 

12. Hur viktigt är att bilderna av fastigheten är tilltalande och 
tydliga på Internet?
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Även att bilderna av objekten är tilltalande och tydliga anses som mycket betydelsefullt. Det 
har ett mycket högt värde, men inte fullt lika högt som objektsbeskrivningens utformning. 
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13. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens 
värdering/prissättning av din villa?
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Värderingen/prissättningen av villan ter sig nästan lika viktig på båda orterna, med en viss 
skillnad då totalt 24 procent svarat Inte särskilt eller Inte alls viktigt i Stockholm. 
 
 
 
 

14. Hur stor betydelse har mäklararvodet?
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Sista faktorn mäklararvodets storlek rangordnas relativt högt, men framstår inte lika 
betydelsefull som de två föregående faktorerna. 
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Hudiksvall 

Stockholm 

 
Fråga 15 var en öppen fråga. Svaren har vi försökt kategorisera genom att dela in dem utifrån 
återkommande teman (Ejlertsson, 2005 s.111). 
 

15. Vad gjorde att du anlitade just "din" fastighetsmäklare?
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15. Vad gjorde att du anlitade just "din" 
fastighetsmäklare?
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16. Spekulera i att du ska sälja en villa igen och vänder dig till en fastighetsmäklare. 
Vilken faktor väger tyngst och avgör valet av fastighetsmäklare? (Välj någon ovan eller 
annat alternativ) 
 
Vår förhoppning om att få konkreta svar på denna fråga infriades inte till fullo då många 
respondenter valde att ignorera fråga 16. Det visade sig att den var för hypotetiskt ställd och 
att svaren blev desamma som i fråga 15. Vi har därför valt att inte redovisa resultatet på fråga 
16. 

1. Tidigare erfarenhet av mäklaren 
2. Mäklaren har ett positivt rykte 
3. Trovärdighet och engagemang 
4. Rekommendationer från vänner och 

bekanta 
5. Väletablerat varumärke 
6. Bekant med mäklaren 
7. Marknadsföring i dagspress 
8. Den första mäklaren lyckades inte 

 
En person i Hudiksvall har valt att inte svara 
 på denna fråga. 

1. Tidigare erfarenhet av mäklaren 
2. Trovärdighet och engagemang 
3. Lokalkännedom 
4. Lämnade det bästa offertförslaget 
5. Bekant med mäklaren 
6. Slumpen 
7. Rekommendationer från vänner 

och bekanta 
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4.2 Intervjuer 
Vi har intervjuat Claudia Wörmann, utredare på Mäklarsamfundet Bransch. Mäklarsamfundet 
har varit verksamt i mer än 85 år och har både nationella och internationella kontakter. 
Mäklarsamfundet bransch ger ut egna rapporter, statistik och lämnar remissvar åt 
myndigheter. 
 
Vi har även intervjuat tre verksamma fastighetsmäklare, två manliga i Hudiksvall och en 
kvinnlig i Stockholm. I deras arbetsuppgifter ingår att förmedla villor, fritidshus och 
bostadsrätter. Deras bakgrund och mäklarkontor kommer inte att presenteras något närmare, 
utan materialet är anonymiserat eftersom mäklarna bidragit med sina egna personliga åsikter 
och uppfattningar.  

4.2.1 Claudia Wörmann - Mäklarsamfundet Bransch 
I sin roll som utredare kan Claudia se att det varit oerhört mycket skriverier i Stockholm om 
bostadsmarknaden och fastighetsmäklare den senaste tiden, vilket hon tror kan vara en orsak 
till att informationen till säljare och köpare rangordnas högre i Hudiksvall än i Stockholm. 
Claudia berättar att Mäklarsamfundet också har sin kundombudsmannakrönika som går ut i 
Metro i Stockholm. Det kan göra att många känner sig mer pålästa i Stockholm och är mer 
bekväma i vad som är ens skyldigheter och rättigheter.  
 
Det förvånar henne något att man lägger en större vikt vid mäklarens kön i Stockholm. Att det 
är så pass stor skillnad tror hon kan ha att göra med hur kvinnor uttrycker sig och att kvinnor 
tänker mer på vilken betydelse bilderna har. Claudia säger vidare att i yrket som sådant finns 
det inga könsspecifika skillnader som tunga lyft eller så, utan det är någonting som alla som 
har gått utbildningen kan göra. Det är också ett stort mått av social kompetens. Där kan hon 
tänka sig att kvinnor många gånger kan ha en mjukare framtoning och lyssnar av kunden. 
 
Att lite drygt hälften i Stockholm anser att det är mycket viktigt med en rutinerad mäklare kan 
bero på att det finns många nyutexaminerade mäklare, och det är i första hand tre orter som de 
vill börja arbeta i: Stockholm, Malmö och Göteborg. Det kan ha att göra med att man vill ha 
en äldre mäklare för att det ger ett seriösare intryck. Men hon känner att hon egentligen inte 
har något riktigt bra svar.  
 
Det är samma sak med mäklarkontorets ålder, hur länge de varit verksamma på orten. Media 
har hjälpt till att spä på nidbilden av mäklaren som glassar omkring i en BMW och tjänar 
stora, snabba pengar och Claudia blir inte förvånad att många i Stockholm har valt utifrån hur 
länge mäklarkontoret varit verksam på orten. Där blir mäklarkontorets ålder en ”seriositet”. 
Man har att göra med ett etablerat företag. 
 
Orsaken till att rekommendationer inte värderas högt tror hon är att människor i allmänhet 
väljer sin mäklare på grundval av personlighet. Den mäklare som våra goda vänner fungerade 
bra med och rekommenderar kanske inte känns rätt för oss.  
 
Enda förklaringen hon har till att en tidigare erfarenhet av fastighetsmäklaren framstår som 
viktigare i Hudiksvall är att Hudiksvall är en liten ort. Det finns så många fler mäklare i 
Stockholm, och där är rörligheten större mellan byråerna. Den mäklare man hade tidigare 
arbetade förut hos till exempel Husman Hagberg är nu anställd hos Skandiamäklarna. ”Men 
jag inbillar mig och jag tror att det är lite sanning i att det är en mer tröghet på marknaden i 
Hudiksvall bland fastighetsmäklarna. Man har sin mäklarbyrå och det har man ganska länge. 
Så sannolikheten för att hitta rätt igen med varandra är ganska stor”, säger Claudia. 
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I Hudiksvall har man lagt stor vikt vid rykte och image. Hon tror att på den lilla orten har man 
en större chans att känna till fler mäklare än i Stockholm.  
 
Ett väletablerat varumärke rangordnas högre i Stockholm. Claudia drar en liknelse mellan 
varumärket och kontorets ålder och menar att varumärket också blir en ”seriositet”. 
Mäklarsamfundet märker att de stora kedjorna tar mer och mer marknadsandelar. De har 
mycket verksamhet vilket gör att många känner till dem. Fler säljare väljer ett väletablerat 
kontor och det blir svårare och svårare för de små. 
 
Faktorn värderingen/prissättningen av villan betyder nästan lika mycket på båda orterna, men 
en skillnad föreligger då fler tycker att det inte är särskilt eller inte alls viktigt i Stockholm. 
Anledningen tror hon är att många människor har bra koll och vet vad grannen fick för sin 
villa. I Hudiksvall har nästan 60 procent svarat att värderingen är mycket viktig. Claudia 
menar att det har att göra med att det inte blir en lika häftig budgivning där. Man tar inte in i 
beräkningen att priset går upp så mycket, vilket Claudia anser är helt rätt.  
 
Hon berättar att Mäklarsamfundet får in många frågor till kundombudsmannen angående 
utgångspris, slutpris och eventuella lockpriser. Samfundets rekommendationer är att säljaren 
ska vara beredd att sälja till utgångspris och mäklaren ska sätta ut en annons med ett pris som 
säljaren är villig att acceptera. Även säljaren kan alltså ha del i att det blir lockpriser.  
 
Att objektsbeskrivningen/bra bilder på Internet värderas så högt kopplar Claudia till 
konkurrens. Det ligger i tiden att en mäklare ska förmedla ett objekt på ett bra sätt med snygg 
grafik, bra textflöde, utan stavfel och framförallt bra bilder. Det är det som kommer att 
komma mer och mer! 

4.2.2 Fastighetsmäklare Anders - Hudiksvall 
Anders anser att folk är medvetna på landsbygden. En hel del hus säljs utan besiktning vilket 
tyder på att man är insatt i reglerna om dolda fel, eller känner någon egen sakkunnig person 
som kan hjälpa till med undersökningen. Han berättar att kontoret anordnar ”husträffar” med 
banken och presumtiva kunder för att informera om just säljarens respektive köparens 
rättigheter och skyldigheter.  
 
Han konstaterar att jämställdheten är större på landsbygden vilket är bra. 
 
Överlag tror Anders att det är viktigt med en rutinerad fastighetsmäklare, oavsett småstad 
eller storstad. En möjlig orsak till att fler värderat det högt i Stockholm är att huspriserna 
ligger betydligt högre där än i Hudiksvall och att det är fler kunder att hantera.  
 
Han har känslan av att det råder en ”lagom-mentalitet” i Hudiksvall vilket kan vara en möjlig 
orsak till att fler kryssat Ganska viktigt istället för Mycket viktigt på mäklarkontorets ålder, 
hur länge de varit verksamma på orten. Då framstår däremot mäklarkontorets rykte och image 
som viktigare i Hudiksvall. Han förklarar skillnaden med att ett dåligt rykte sprider sig 
mycket fortare på en liten ort jämfört med en storstad. 
 
Resultatet tyder på att ett väletablerat varumärke rangordnas högre i Stockholm vilket 
förvånar honom. Här tror han att ”lagom-mentaliteten” träder in igen och anser att Ganska 
viktigt är en hög värdegrad. När det gäller värderingen/prissättningen av villan är Anders 
spontana reaktion att marknaden bestämmer och menar att marknaden sätter priset. I 
Hudiksvall kan det ibland vara svårt att sätta priser på objekt då priserna har stigit så markant.  
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Han upplever att människor har olika uppfattning om pengarnas värde. Det framkommer då 
människor bjuder över varandra så mycket att slutpriset ibland stiger över utgångspriset med 
300 000 – 400 000 kronor, ibland ännu mer.  
 
I Hudiksvall vill man ha en så hög värdering av villan som möjligt. Det är nämligen det priset 
man går ut med vid en försäljning, och samtidigt det lägsta man kan tänka sig att få för 
fastigheten. Men det kan vara svårt att sätta ett rätt pris på en fastighet om den ligger vid sjö, 
hav eller är strandnära. Han tror att det inte är lika viktigt i Stockholm då man vet att 
slutpriset blir högre än utgångspriset. 
 
Anders nämner vidare att det blir allt vanligare att kunderna tar in offertförslag och utifrån 
dessa väljer mäklare. Dessa förslag behöver inte vara skriftliga utan det räcker att de är 
muntliga. Han upplever att kunden väljer offert efter högsta värderingen och lägsta arvodet. 
Avslutningsvis har han märkt att säljare som har fastigheter över en miljon allt mer kommer 
med förslaget att de ska använda en provisionsstege. Det normala är annars en fast procent av 
försäljningspriset som provision. 

4.2.3 Fastighetsmäklare Anna - Stockholm 
Anna tror att det kan vara viktigare att det går rätt och riktigt till på en liten ort på grund av att 
det finns en annan öppenhet och ärlighet. I Stockholm finns det en annan möjlighet att vara 
anonym, man behöver inte stöta ihop med folk i kassakön. Rörligheten är också större i 
Stockholm där man flyttar lite oftare. Det är kanske inte första gången man säljer eller köper 
och är bättre insatt. Anna påpekar att det kan vara fördomar som hon har men att det kan vara 
några skäl. 
 
Hon kan inte se varför mäklarens kön verkar ha en större betydelse i Stockholm. Hon tror att 
det är mer och mer kvinnor som blir mäklare och att det uppskattas. Det är mycket en 
personlig inställning om man vill ha en kvinnlig alternativt manlig mäklare och är olika i 
olika åldersgrupper.  
 
Som rutinerad tror Anna att man kanske kan få ett snabbare avslut, men har svårt att hitta en 
förklaring till varför fler värderat det högt i Stockholm. I Hudiksvall kanske det inte är så 
farligt att det är två till tre visningar och att man jobbar med personliga visningar. I 
Stockholm har man sitt tillfälle och sin show och då är det viktigt att det går bra. Folk är i 
allmänhet rädda för att villan ska ligga länge på nätet. Har man inte den rädslan så kanske det 
inte är lika viktigt. Engagemang och energi kan väga upp och kompensera en avsaknad av 
rutin.  
 
Anna hade väntat sig att rekommendationer från släkt och vänner skulle vara av större 
betydelse i Hudiksvall. Hon tror att folk vill bilda sig en egen uppfattning. Får man en 
rekommendation så träffar man den mäklaren. Men uppstår inte rätt känsla så går man ändå 
inte vidare.  
 
Visst är det många som tycker att en tidigare erfarenhet av mäklaren är viktig men inte så 
viktig som hon trodde det skulle vara. I Hudiksvall är man kanske mer trogen sin mäklare och 
har en annan relation. Är man nöjd sen tidigare så väljer man att anlita den mäklaren igen. I 
Stockholm finns ett mer kortsiktigt tänkande - det är de stora pengarna som räknas. Just nu är 
det en viss mäklare som har mest försäljningar i ett visst område. Som till exempel i en 
bostadsrättförening där en annan mäklare precis sålt en lägenhet och sitter på alla kunder 
medan den mäklaren du hade sålde där för fyra månader sen.  
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Det förvånar henne lite att mäklarkontorets ålder rankats så högt i Stockholm och kopplar det 
till det hon nämnde tidigare, det vill säga att man har ett tillfälle och att folk är rädda att 
objekten ska ligga ute till försäljning en längre tid. Då är det viktigt att det blir bra. Finns det 
verksamma mäklare på orten är det dit folk vänder sig. Dessa mäklare har oftast kontakt med 
fler kunder, kan marknaden och vet att de går ut med rätt pris vid rätt tillfälle.  
 
Att det värderats lägre i Hudiksvall kan eventuellt ligga i om det kommit någon ny mäklare 
som folk känner igen för vilken det går jättebra. Det kan påverka resultatet av enkäten. 
Detsamma gäller ett väletablerat varumärke som också värderats lägre i Hudiksvall. Kan det 
vara så att det finns en uppstickare där? Då tror hon att trovärdighet och personkemi är 
viktigare och mer avgörande. 
 
Förklaringen till att mäklarkontoret rykte och image fick ett högre värde i Hudiksvall tror hon 
är att när man känner folk mer och mer så vill man kanske liera sig med dem som har ett gott 
rykte. Medan det är lättare att komma undan i Stockholm. Rykte och image framstår 
fortfarande som mycket viktigt i Stockholm, men det finns de som väljer mäklare som är 
oseriösa för de vet att det gör ingenting. I Hudiksvall är det viktigt att mäklaren har ett gott 
rykte och är känd för att göra bra affärer. Hon jämför det med rättigheter/skyldigheter som 
värderats lägre i Stockholm. Där finns en högre grad av säljare som bara ser till pengarna, och 
bryr sig mindre om konsekvenserna. Anna möter kunder där hon inte är aktuell därför att hon 
är för seriös i vissa lägen.  
 
Anledningen till att prissättningen värderats lägre i Stockholm har nog att göra med 
lockpriser. Man går ut alldeles för lågt och så speedar det iväg. Marknaden sätter priset ändå 
och därför resonerar man som så att det inte är lika viktigt. I Hudiksvall går försäljningen 
kanske inte lika snabbt. Anna drar en parallell mellan Hudiksvall och förorten utanför 
Stockholm där hon arbetar. Det är en något annorlunda marknad där en husförsäljning kan ta 
från en vecka till ett halvår. Därför är det viktigt att man går ut med rätt pris från början. 
Hennes mäklarkontor väljer att ha realistiska priser men vet att de kanske inte säljer till det 
priset på första visningen. Det kan leda till en, två eller tre visningar. Anna menar att det 
gäller att få kunder på visningarna.  

4.2.4 Fastighetsmäklare Gustav - Hudiksvall 
Gustav anser att det är viktigt att informera och vara tydlig med säljarens och köparens 
skyldigheter, framför allt till unga personer som köper sitt första hus och inte har någon 
tidigare erfarenhet av att köpa och äga. Han märker att de som köper billigare hus sällan 
använder sig av en besiktningsman. Ju dyrare hus desto oftare anlitas en besiktningsman. 
Han kan tänka sig att skillnaden mellan orterna ligger i att man i Stockholm ”lägger över” 
ansvaret på fackmännen, och känner sig trygg när man har anlitat en fackman för besiktning. 
Till sin hjälp använder Gustav en frågelista där säljaren får skriva ner de fel och brister som 
han/hon känner till. 
 
Han tror att yrket kommer att bli mer kvinnodominerat än det har varit tidigare och blir inte 
förvånad av resultatet18 då yrket passar lika bra för en kvinna som för en man. Idag utbildar 
sig fler kvinnor än män till fastighetsmäklare. Han anser vidare att en kvinnlig mäklare pratar 
mjuka ämnen och som manlig fastighetsmäklare pratar man mer tekniska detaljer rörande 
fastigheten. 
 

                                                 
18 Majoriteten lägger ingen betydelse vid mäklarens kön. 
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På hans mäklarkontor har man alltid trott att gör man ett bra jobb så blir man rekommenderad 
till släkt och vänner. Enkäten indikerar att rekommendationer inte väger så tungt som han 
tidigare trodde. 
 
Att tidigare erfarenhet av fastighetsmäklaren inte framstår som lika viktigt i Stockholm kan 
bero på att man är mer anonym och försvinner i mängden i en stor stad. Gustav tror att det 
underlättar om man har egen erfarenhet av mäklaren och upplever att kunderna oftast kommer 
tillbaka efter cirka 10-15 år om han har gjort ett bra arbete. I Hudiksvall har kontoren funnits 
alltifrån 25-50 år på orten. Därför gissade han att mäklarkontorets ålder skulle ha större 
betydelse.  
 
Rykte och image verkar vara viktigare i Hudiksvall. Där pratas det mycket på stan om 
försäljningar och ett rykte sprider sig snabbt. Av den anledningen anser Gustav att det är 
bättre att avstå en affär som inte känns rätt än att det ska uppstå ett dåligt rykte. Det är också 
viktigt att försöka vända en missnöjd kund till nöjd kund. Ett alternativ kan vara att sänka 
provisionen. 
 
Att varumärket förefaller ha större betydelse i Stockholm tror han beror på att man känner 
sina kontor och sina mäklare på en mindre ort. Det leder till att ett etablerat varumärke kanske 
inte väger så tungt. Gustav upplever vissa fördelar med att vara ansluten till en kedja. En 
positiv erfarenhet av ett visst varumärke/kedja kan leda till att man anlitar samma kedja i en 
annan stad. Av egen erfarenhet har han märkt att säljare anlitat honom efter tidigare kontakter 
med samma kedja. Han tror också att det är lättare att etablera sig som ny fastighetsmäklare 
på en mindre ort än i Stockholm och menar att det är enklare att synas och sticka ut.  
 
Att värderingen/prissättningen av villan totalt sett framträder som viktigare i Hudiksvall kan 
bero på att stockholmarna förväntar sig en budgivning. Prissättningen blir därför inte lika 
viktig. Ofta är säljaren inte beredd att sälja till utgångspris för man vet att det inte slutar på 
det. Gustav sätter alltid ett pris som kan accepteras som försäljningspris, men tycker att det 
har blivit betydligt svårare att sätta ett pris på ”udda” objekt. Då syftar han på fastigheter med 
sjö- eller havskontakt. Köparna till dessa kommer ofta från Stockholm eller Uppsala och 
priset kan lätt skena iväg.  
 
Vidare känner han en framtidstro i Hudiksvall. Många företag och privatpersoner satsar mer i 
staden vilket leder till en positiv känsla. Han märker också att det köps dyrare objekt idag än 
för fem år sedan. Idag satsar man mer på sitt boende och vill inte köpa ett renoveringsobjekt 
utan lägger hellre till lite extra pengar och slipper arbetet med att rusta fastigheten. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar vi erhållna resultat från enkäter och intervjuer med branschen och 
återkopplar dessa till valda teorier. 
 
 
Syftet med uppsatsen var att ge oss en ökad kunskap om vilka faktorer privatpersoner anser 
viktiga vid valet av fastighetsmäklare vid en villaförsäljning. Vi ställde också frågan om vi 
kan se några skillnader mellan en storstad och småstad och utförde två parallella 
undersökningar, en i Hudiksvall och en i Stockholm.  
 
Det som framstår som mest framträdande i både Stockholm och Hudiksvall är 
fastighetsmäklarens uppträdande, dennes trovärdighet, kunskap och engagemang. Det 
bekräftar även tidigare undersökningar där mäklarens uppträdande och trovärdighet19 samt 
personkemin med mäklaren20 var några faktorer som hamnade i topp. Det är också något vi 
finner stöd för i teorin. Flera författare menar att det mest utmärkande för tjänsteföretagets 
erbjudande är att det är abstrakt, och många gånger är det frontpersonalens egenskaper, 
dennes kompetens och engagemang som utvärderas då kunden står i begrepp att välja 
tjänsteleverantör.  
 
I analysen kommer vi att koncentrera oss på de olikheter vi uppfattar mellan orterna. Vi 
fokuserar på resultatet Mycket viktigt och Ganska viktigt vilket vi finner mest intressant att 
diskutera. Det känns för lite att analysera en skillnad på en eller två personer och har därför 
dragit en gräns vid fyra personer eller fler där en trend kan anas.  
 
Vi reflekterar också över både vår egen och branschens förförståelse och tidigare uppfattning 
där svaren från studien i vissa avseenden pekar på något annat.  
 

5.1 Diagram 3 – Informationen om skyldigheter och rättigheter 
Informationen värderas högt på båda orterna men betoningen hur viktigt det är skiljer sig dem 
emellan. Enligt Claudia kan skillnaden bero på att Mäklarsamfundet ger ut sin 
kundombudsmannakrönika i Metro, vilket kan leda till att man är mer påläst i Stockholm och 
mer bekväm i vad som är ens rättigheter och skyldigheter. 
 
Anna menar att människorna i Stockholm flyttar lite oftare och är därför mer insatta i ämnet. 
Samtidigt som hon tror att det är viktigt att informationen till säljare och köpare är tydlig då 
det på en mindre ort finns en annan öppenhet och ärlighet. En fastighetsmäklare är inte lika 
anonym som i en storstad. 
 
Anders bedömer att folk på landsbygden är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. 
Att flertalet hus säljs utan besiktning tyder på att människor är insatta i reglerna om dolda fel 
eller har någon sakkunnig i bekantskapskretsen. Vi författare tror att det kan bero på att 
huspriserna generellt är lägre i Hudiksvall. Därför väljer man att inte kontakta en 
besiktningsman utan förlitar sig på sin egen eller vänskapskretsens kunskap.  

                                                 
19 Utvärdering och val av fastighetsmäklare – Villasäljarnas urvalskriterier, Jessica Häggström och Malin 
Sjöström, 2002. 
20 Bostadsrättssäljarens kriterier vid val av fastighetsmäklare, Sandra Bengtsson och Rebecca Lindbäck, 2006. 
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Gustav är inne på samma företeelse. Han har märkt att ju billigare ett hus är desto mer sällan 
anlitas en besiktningsman. Vidare tror han att skillnaden mellan städerna kan ligga i att man i 
Stockholm lägger över ansvaret på fackmän. 
 

5.2 Diagram 5 – Rutinerad fastighetsmäklare 
Slår vi ihop staplarna mycket viktigt och ganska viktigt på båda orterna så är skillnaden inte 
särskilt stor. Men tittar vi på dem var och en för sig så anser fler i Stockholm att det är mycket 
viktigt med en rutinerad fastighetsmäklare. Anders tror att det kan bero på att villapriserna i 
Stockholm ligger avsevärt högre än i Hudiksvall. Det är också fler kunder att hantera. Claudia 
menar att det större flertalet nyutexaminerade studenterna hamnar i en storstad där priserna är 
högre. Då kan kanske en rutinerad mäklare ge ett seriösare intryck. 
 
I Stockholm menar Anna att det känns viktigt att objektet inte ligger ute för länge på nätet. 
Här tror hon att den rutinerade fastighetsmäklaren kan komma till ett snabbare avslut, men att 
det kan uppvägas av ett större engagemang och energi hos en nyutexaminerad mäklare.  
Det kan också skönjas av resultatet då flera personer svarat att det inte är särskilt viktigt med 
en rutinerad fastighetsmäklare.  
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är tjänsten abstrakt och svår att definiera och värdera 
på förhand. Då blir erfarenheten något påtagligt. Vi frågar oss om fastighetsmäklartjänsten är 
så diffus? Vi menar att man idag vet vad man kan förvänta sig när man anlitar en 
fastighetsmäklare och att tjänsten inte längre är ogripbar. Däremot kan man som kund värdera 
erfarenheten hos mäklaren vilket kan kännas tryggt när man kanske gör sitt livs affär. 
 

5.3 Diagram 7 och 15 – Tidigare erfarenhet av fastighetsmäklaren 
Vi frågade oss hur tungt väger en tidigare erfarenhet av fastighetsmäklaren? Vår uppfattning 
var att en tidigare erfarenhet har en stor betydelse för villasäljare men resultatet från enkäten 
tyder på att det inte värderas så högt21, att andra faktorer är viktigare vid kundens val. Men 
hur kommer det sig att fler svarat mycket viktigt och ganska viktigt i Hudiksvall jämfört med 
Stockholm? Vi finner inte något svar i teorin.  
 
Enda förklaringen Claudia har är att det finns så många fler mäklare i Stockholm och där är 
också rörligheten större mellan byråerna. Gustav tror att man är mer anonym i en storstad 
vilket även Anna är inne på. Hon förklarar det med att man kanske har en annan relation och 
är mer trogen sin mäklare i Hudiksvall. Är man nöjd sen tidigare väljer man att anlita den 
mäklaren igen. I Stockholm ser man mer till pengarna och har ett mer kortsiktigt tänkande och 
vänder sig till den mäklare som har ett dagsaktuellt spekulantregister för ett visst område. 
 
När vi tittar på hur kunden valde just ”sin” mäklare22 kan vi samtidigt se att en tidigare 
erfarenhet är utmärkande och vanligt förekommande på båda orterna. Mest tydligt är detta i 
Hudiksvall där lite drygt hälften haft erfarenhet av mäklaren sen förut. Vad anses som en 
tidigare erfarenhet?  
 

                                                 
21 Se diagram 7. 
22 Se diagram 15. 
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Det kan handla om möten i olika sammanhang. På frågan hur man valde sin mäklare har man 
svarat att man kommit i kontakt med mäklaren vid visningar, sålt med honom/henne förut, 
alternativt köpt en lägenhet av honom/henne och varit nöjd. När det sen blev aktuellt med 
försäljning av villan har de valt att anlita den mäklare som de tidigare haft kontakt med. Det 
tyder på att gör mäklaren ett gott intryck är det han eller hon som får uppdraget att sälja, 
vilket kan bekräftas av teorin.  
 
Ett flertal kunder hade träffat mäklaren på en visning och fått ett gott intryck. Då han kändes 
trovärdig var det han som senare fick uppdraget att sälja villan. Cialdini (2005) menar att 
kunderna påverkas av, och har lättare att säja ja till personer som man känner att man tycker 
om/får sympati för. Echeverri och Edvardsson (2002) framhåller att kundens förväntningar 
ska uppfyllas till 100 procent och säger att man inte får en andra chans att ge ett första gott 
intryck.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) betonar också vikten av den funktionella kvalitén om 
mäklarkontorens erbjudanden är likartade, vilket även Gummesson (1992) gör. Han menar att 
kunden utvärderar det som är påtagligt hos tjänsteföretaget, och många gånger består 
resurserna av personalens egenskaper vilket gör att intrycket av honom spelar en avgörande 
roll. Det kan vi se genom att mäklarens trovärdighet och engagemang visade sig ha en stor 
betydelse i vår enkätundersökning. Vi anser att det är dessa ”mjuka värden” som har gjort 
intryck på kunden vid deras möte med mäklaren på till exempel visningar.  
 
Bergman och Klefsjö (1995) anser att kunden värderar tjänsteproducenten varje gång han 
kommer i kontakt med verksamheten samt att det är i detta möte som kvaliteten realiseras. 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1997) framhåller att man därför ska skapa de bästa 
förutsättningarna för att mötet ska förknippas med kvalitet. Företaget ska visa att de är en 
pålitlig leverantör och har förmågan att leverera en tjänst av kvalitet. Där är uttryck för 
empati, villighet att serva, vänlighet och professionalism enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002) betydelsefullt. Men dessa värden är svåra att kommunicera vilket gör dem också 
svårare att jämföra.  
 
Flera säljare har anlitat samma mäklare som de köpt, alternativt sålt med tidigare och varit 
nöjda med. Cialdini (2005) menar att man gärna väljer samma tjänsteproducent om tidigare 
samarbete fungerat bra. Kotlers (2002) åsikt är att grunden för lönsamhet och konkurrenskraft 
är att leverera en tjänst av hög kvalitet. Företaget belönas då med nöjda kunder och nöjda 
kunder stimulerar till efterköp. Det konstaterar även Echeverri och Edvardsson (2002). 
Bergman och Klefsjö (1995) framhåller att förutsättningen för att få nöjda kunder är att förstå 
deras basbehov och infria kundernas förväntningar. Men lojala, återkommande kunder 
förutsätter att omedvetna behov och förväntningar överträffats.  
 
Att man valt samma mäklare som man tidigare varit i kontakt med kan också vara som Bakka 
med flera (2001) påpekar att man kanske inte strävar efter en maximering utan nöjer sig med 
ett godtagbart alternativ. Har man mött en mäklare och fått förtroende för honom/henne går 
man kanske inte vidare och jämför honom eller henne med andra. Det räcker med att man 
upplever att mäklaren har kunskapen och förmågan att leverera förväntad tjänst och 
eftersträvar inte en totalbild över alternativen.  
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5.4 Diagram 8 – Mäklarkontorets ålder  
Om vi återigen slår ihop staplarna mycket viktigt och ganska viktigt är skillnaden inte stor. 
Tittar vi enbart på stapeln mycket viktigt finner vi en betydande skillnad mellan orterna. 
Avvikelsen tror Claudia kan bero på att man i Stockholm uppfattar mäklarkontorets ålder som 
en ”seriositet”. Även Anna menar att kontorets ålder kan vara en funktion för kvalitetsgaranti.  
Hon tror att den lokala mäklaren oftast har kontakt med fler kunder, kan marknaden och går 
ut med rätt pris vid rätt tillfälle, den så kallade tekniska kvalitén (Echeverri och Edvardsson, 
2002).  
 
Tittar vi på staplarna inte särskilt viktigt och inte alls viktigt har man svarat att det inte är 
speciellt viktigt att nödvändigtvis vända sig till ett mäklarkontor som varit aktivt på orten 
under en lång tid. Gustav i Hudiksvall trodde att det skulle ha en större betydelse än vad 
diagrammen visar då mäklarkontoren i Hudiksvall varit verksamma i cirka 25-50 år. Anna har 
rätt i sitt antagande när hon tror att ett nytt mäklarkontor har etablerat sig i Hudiksvall. Kan 
det vara därför det inte anses lika viktigt där? 
 

5.5 Diagram 9 – Rykte och image 
Majoriteten har värderat rykte och image högt, men vi kan se en viss skillnad då resultatet 
tyder på att det är viktigare i Hudiksvall. Ett flertal faktorer samspelar och påverkar kundens 
upplevelse av tjänsten. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är det betydelsefullt att 
kunden känner att företaget levererar en tjänst som motsvarar dess rykte och image.  
 
Något han också nämner är företagets förmåga att hantera missnöje. Rätt hanterat kan ett 
klagomål stärka relationen till kunden och bidra till en ökad kundnöjdhet. Författarna menar 
att kunderna sprider sina erfarenheter vidare och är på så sätt viktiga marknadsförare. Det är 
även Gustav inne på. För honom är det viktigt att vända en missnöjd kund till nöjd kund då ett 
rykte förflyttar sig snabbt på stan.  
 
Anders förklarar skillnaden mellan orterna med att ett dåligt anseende sprider sig mycket 
fortare i en liten stad. Claudia nämner att media har bidragit till att ge mäklaren ett allmänt 
dåligt rykte i Stockholm. Hon menar också att man är mer anonym som mäklare i en större 
stad och tror därför att det inte är lika viktigt med ryktet i Stockholm.  
 
Kan det vara så att mäklarna har ett positivt rykte i Hudiksvall? Det framstår även som att 
man väljer samma mäklare igen i en större omfattning i Hudiksvall23. Är det ett tecken på att 
mäklarna är mer måna om, och lever upp till sitt anseende i större omfattning på en mindre 
ort? 
 

5.6 Diagram 10 – Väletablerat varumärke 
I Stockholm framstår varumärket och hur länge mäklarkontoret varit verksamt på orten 
viktigare än i Hudiksvall. Axelsson och Agndal (2005) belyser problemet med att 
kommunicera tjänstens innebörd och att förmedla vilka positiva effekter kunderna kan 
förvänta sig. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är tjänstens kvalitet svår att bedöma på 
förhand eftersom produkten inte existerar när kommunikationen äger rum. 
 

                                                 
23 Se diagram 15. 
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Ett känt varumärke kan enligt Eriksson och Åkerman (1999) minska osäkerheten och 
underlätta valet för kunderna och menar att produktnamnet kan vara en form av 
kvalitetsgaranti och associerar till vad företaget står för. Varumärket är således ett redskap för 
att bygga och kommunicera företagets förtroende och rykte.  
 
Claudia tror att media har hjälpt till att spä på nidbilden av mäklaren som glider omkring i en 
BMW och tjänar stora, snabba pengar. Därför tror hon att varumärket och mäklarkontorets 
ålder blir en ”seriositet”, man har att göra med ett etablerat företag. På den lilla orten har man 
har en större chans att känna till fler mäklare än i Stockholm vilket både Gustav och Anna 
nämner.  
 
Gustav i Hudiksvall upplever vissa fördelar med att vara ansluten till en kedja. Han har märkt 
att säljare anlitat honom efter tidigare positiva kontakter med samma kedja. Mäklarsamfundet 
har också märkt att de stora kedjorna utökar sina marknadsandelar. Kedjorna har mycket 
verksamhet vilket gör att de känns igen av många.  
 

5.7 Diagram 11 – Objektsbeskrivningens utformning 
Samtliga i Stockholm har svarat att utformningen av objektsbeskrivningen är mycket viktigt. 
När objektsbeskrivningarna finns utlagda på Internet kan man på sätt och vis säga att den 
funktionella kvaliteten ökar. Tillgängligheten är god och tjänsten är lätt att nå för kunden 
(Echeverri, Edvardsson, 2002).  
 
En annan viktig aspekt är att mäklaren ska förmedla fastigheten på bästa möjliga sätt 
samtidigt som säljaren vill få ut så mycket pengar som möjligt. Claudia på Mäklarsamfundet 
menar att objektsbeskrivningen är ett kraftfullt konkurrensverktyg och tror att detta kommer 
mer och mer. När villan exponeras på Internet når man en vidare krets av spekulanter. 
 
Samtidigt har kunden en större möjlighet att utvärdera den tekniska kvalitén och jämföra 
mäklarens tjänster såväl som hans eller hennes marknadsföring av objekten (Echeverri, 
Edvardsson, 2002). Bakka med flera (2001) beskriver personer som vill ha en fullständig 
överblick över alternativen. För dessa tror vi att objektsbeskrivningen har en viktig funktion 
vid valet av fastighetsmäklare.  
 
Hur kommer det sig att det inte verkar lika viktigt i Hudiksvall? Vår spontana reaktion är att 
kunderna i regel vet vilken villa som avses och är redan väl bekanta med omgivningen. 
Samtidigt ”känner” de sina mäklare ganska väl och kan ringa och fråga om något är oklart. 
 

5.8 Diagram 13 – Värdering/prissättning av villan 
Den gemensamma känslan vi hade avseende värderingen/prissättningen av villan visade sig 
stämma. Staplarna mycket viktigt och ganska viktigt tyder på en hög värdegrad på båda 
orterna. När det gäller prissättningen i Hudiksvall tror de intervjuade att den har en större 
betydelse där än i Stockholm. På en mindre ort är det viktigt att gå ut med rätt marknadspris 
från början. 
 
I Stockholm anser fler att det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt med 
värderingen/prissättningen av villan, kanske på grund av att man i en storstad förväntar sig att 
det ska bli en budgivning. Enligt Claudia går Mäklarsamfundet ut med rekommendationen att 
man ska vara beredd att sälja till utgångspris och inte använda ett lockpris.  
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Fastighetsmäklaren ska gå ut med ett pris som säljaren är beredd att acceptera som 
försäljningspris. Den erfarenhet som vi har är att det inte lika ofta blir en budgivning på en 
mindre ort, såvida det inte är ett speciellt objekt vilket även Gustav och Anders nämner. 
 

5.9  Diagram 6 – Rekommendationer från vänner 
Varken i Hudiksvall eller i Stockholm förefaller rekommendationer ha så stor betydelse. Vi 
ser ingen större skillnad mellan orterna men då resultatet förvånat både oss och branschen 
finner vi det ändå intressant att diskutera. 
 
På Gustavs kontor har man alltid trott att rekommendationer väger tungt. Mäklarsamfundets 
sommarenkät från 2004 visade att fastighetsmäklarna fortfarande trodde att 
rekommendationer hade stor betydelse fast tidigare forskning visade motsatsen24. 
 
Anna väntade sig att faktorn skulle vara av större vikt på en liten ort som Hudiksvall. Både 
Claudia och Anna tolkar svaren med att människor vill bilda sin egen uppfattning. Visst kan 
det vara så att man träffar en mäklare som rekommenderats, men känns det inte rätt går man 
ändå inte vidare. 
 
Vi har noterat att tjänsters speciella särdrag innebär flera källor till osäkerhet för kunderna vid 
valet av fastighetsmäklare. Av den anledningen kan konsumenterna enligt Echeverri och 
Edvardsson (2002) behöva ta hjälp från andra. Författarna säjer att människor har en tendens 
att lita mer på rekommendationer från personer de har förtroende för i högre grad än 
budskapet i en reklamkampanj. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1997) har funnit att större 
delen av tjänsteföretagens nya kunder väljer med hjälp av rekommendationer. Ju abstraktare 
en tjänst är desto mer tenderar man att lita på rekommendationer från vänner och bekanta. 
 
Vår enkätundersökning visar att varken i Hudiksvall eller i Stockholm framstår 
rekommendationer som speciellt betydelsefullt då fler lägger tonvikten på inte särskilt viktigt. 
Kan det vara så att mäklartjänsten inte är särskilt abstrakt till sin natur och därför anses inte 
rekommendationer som speciellt viktigt? 

                                                 
24 Se bilaga 1. 
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6 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som kan dras från studien.  
 
 
Något som förefaller viktigt och är framträdande på båda orterna är mäklarens engagemang 
och trovärdighet. Samma resultat går också att utläsas i tidigare undersökningar. Även där har 
mäklarens trovärdighet och uppträdande rankats högt.  
 
Slutsatserna vi kan dra är att mäklarens personliga egenskaper och kvaliteter ligger i fokus då 
villasäljaren utvärderar och väljer mäklare. Vid en jämförelse mellan Hudiksvall och 
Stockholm noterar vi också vissa skillnader i resultatet. Utan inbördes ordning har vi 
grupperat de olikheter vi kan skönja på respektive ort. 
 
I Hudiksvall tycks dessa faktorer 
viktigare än i Stockholm 

• Information om säljarens/köparens 
skyldigheter och rättigheter 

• Mäklarkontorets rykte och image 
• Fastighetsmäklarens 

värdering/prissättning av villan 
• Tidigare erfarenhet av 

fastighetsmäklaren 

I Stockholm tycks dessa faktorer 
viktigare än i Hudiksvall 

• Objektsbeskrivningens utformning 
• Hur rutinerad fastighetsmäklaren är 
• Väletablerat varumärke 
• Mäklarkontorets ålder 

 
Ovanstående resultat ger oss följande information och vägledning om vad som är särskilt 
viktigt när vi ska söka arbete i Hudiksvall eller Stockholm.  
 
Hudiksvall  
Vi kan med fördel öppna ett eget mäklarkontor eller söka oss till en redan etablerad 
mäklarfirma med ett seriöst rykte och starkt koncept. Informationen till köpare och säljare 
avseende deras skyldigheter och rättigheter har stor betydelse. Vi ska uppträda och agera på 
ett positivt sätt och arbeta aktivt med kundtillfredsställelse. Motsatsen kan annars lätt leda till 
ett negativt rykte. Budgivning förekommer inte i samma utsträckning som i en storstad. 
Därför är det betydelsefullt att gå ut med ett marknadsmässigt utgångspris. 
 
Stockholm  
Vi ska vända oss till ett mäklarkontor som är ansluten till en kedja med ett väletablerat 
varumärke och bra renommé, gärna ett kontor som varit verksamt under en längre tid. Att vi 
inte är rutinerade fastighetsmäklare kan kompenseras med att vi är engagerade och ger ett 
trovärdigt intryck. Vi måste tänka på att vara noggranna med att utforma en felfri 
objektsbeskrivning med proffsiga, tilltalande bilder då det troligtvis kommer att bli ett allt 
kraftfullare konkurrensverktyg i framtiden. 
 
Avslutningsvis är det personliga mötet och upplevelsen av fastighetsmäklaren något som 
framstår som några av de främsta anledningarna till att en mäklare väljs framför en annan. Det 
är viktigt att leverera ett bra intryck. Det kan vara det enda kunden har att gå efter och kan 
också leda till följdaffärer. Som en person i Stockholm skriver: 
 

”Vi valde mellan tre olika mäklare och anlitade den som hade bästa handslaget,  
alltså kändes mest trovärdig och pålitlig”. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att spegla ett genusperspektiv och undersöka om det föreligger 
någon skillnad mellan män och kvinnor och deras val av fastighetsmäklare. Ett annat 
perspektiv är om några olikheter kan relateras till ålder. Då vårt material är för litet kan vi inte 
skönja någon tydlig trend vare sig hur män och kvinnor väljer eller vilka faktorer som har 
störst betydelse för olika åldersgrupper. 
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7.1 Källkritik 
En del av de böcker vi har använt oss av är inte helt dagsfärska, vilket kanske gör de mindre 
tillförlitliga om nya fakta och teorier trätt i kraft sedan de utgavs. Vi anser dock att våra källor 
är tillräckliga och tillförlitliga utifrån vad vi lärt oss i denna uppsats. Vidare anser vi att 
intervjuerna med branschfolk stärker trovärdigheten av fakta. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Mäklarsamfundet Bransch 2004 
 
Utvärdering och val av fastighetsmäklare, villasäljares urvalskriterier 
 
I ett examensarbete från Luleå Tekniska Universitet, ekonomiprogrammet c-nivå, år 2002 
har två studenter, Jessica Häggström och Malin Sjöström försökt beskriva vilka kriterier 
privatpersoner, som ska sälja sin villa, använder sig av för att utvärdera och välja 
fastighetsmäklare.  
Vilka kriterier är viktiga när en villaägare väljer fastighetsmäklare vid försäljning? 
Vilka är de avgörande urvalskriterierna för villasäljaren vid val av fastighetsmäklare? 
Undersökningen baseras på enkät- och intervjusvar med villaägare som hade sin villa till 
försäljning under våren 2002 i Piteå kommun.  
Bland annat kommer de till följande slutsats: Det som framträdde som det avgörande i valet 
av mäklare var dennes uppträdande och inställning,. Det var viktigt att mäklaren visade 
intresse och att vilja sälja, hade ett professionellt bemötande samt visade vänlighet. Det var 
viktigt att mäklaren var ärlig vad gäller det hus som skulle säljas, det vill säga chansen att 
sälja snabbt och vad som kunde förväntas. Vidare ansågs mäklarens trovärdighet vara en av 
de viktigaste vid valet./…./ 
 
Uppsatsen kommer fram till att det var följande faktorer, listade i rangordning med den 
viktigaste först som var avgörande vid valet av fastighetsmäklare: 
 

1. Mäklarens uppträdande 
2. Trovärdigheten 
3. Rykte 
4. Tidigare erfarenhet av mäklaren 
5. Priset på mäklartjänsten samt personlig kännedom 
6. Personkemi, mäklarens sakkunskap och kompetens, samt att objektet visas på 

Internet 
7. Att mäklaren inger tillit och förtroende, engagerad i exponeringen av huset, 

mäklarens erfarenhet, dennes förståelse för kundens behov och intressen, 
tillgängligheten samt om mäklarfirman är stor, etablerad och har en hög omsättning 
på hus 

8. Att mäklaren sköter kontakter med eventuella köpare, annonseringen, 
rekommendationer från vänner, att mäklaren gör en korrekt värdering av huset, att 
mäklaren ger råd och tips på hur man ska handla vid kontakt med köpare samt att 
mäklaren har god kännedom om den lokala marknaden.  

 
Mäklarsamfundets sommarenkät 2004 innehöll en fråga om varför du tror att dina kunder 
väljer dig och dina tjänster i konkurrens med andra. Det är intressant att jämföra svaren 
med ovanstående undersökning som har ett kundperspektiv. Jag har valt att summera alla 
svar från samtliga enkäter, och inte som i tidigare utskick dela upp det efter verksamhetsort 
och då blir resultatet detta: 
 

1. Rykte/anseende 
2. Rekommendationer 
3. Min erfarenhet 
4. Personkemi 
5. Annonsering (tidning och Internet) 
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6. Företagets ålder och erfarenhet 
7. Lokalisering 
8. Tillgänglighet 
9. Priset på tjänsten 
 
Du kan beställa ett exemplar av undersökningen genom att skicka ett mail till 
claudia.wormann@maklarsamfundet.se 



 
 

  46

 
Bilaga 2: Enkät 
 
 
1. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens Mycket viktigt  
    trovärdighet? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt   
 
2. Hur viktigt är fastighetsmäklarens  Mycket viktigt  
    engagemang? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
3. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens Mycket viktigt  
    information om säljarens/köparens Ganska viktigt  
    skyldigheter och rättigheter? Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
4. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens Mycket viktigt  
    kön, man eller kvinna? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
5. Hur viktigt är det med en rutinerad  Mycket viktigt  
    fastighetsmäklare? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
6. Att fastighetsmäklaren har rekommenderats  Mycket viktigt  
    av släkt och vänner? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
7. Hur viktigt är ev. tidigare erfarenhet av  Mycket viktigt  
    fastighetsmäklaren? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
8. Mäklarkontorets ålder, dvs hur länge de Mycket viktigt  
    varit verksamma på orten? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt   
  
9. Hur viktigt är mäklarkontorets rykte och Mycket viktigt   
image? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls vikigt  
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10. Hur stor betydelse har ett välkänt och Mycket viktigt  
      väletablerat varumärke? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
11. Är det viktigt hur Mycket viktigt  
      fastighetsmäklaren beskriver Ganska viktigt  
      fastigheten i objektsbeskrivningen?  Inte särskilt viktigt  
      (Den som läggs ut på Internet). Inte alls viktigt  
 
12. Hur viktigt är det att bilderna av  Mycket viktigt  
      fastigheten är tilltalande och tydliga Ganska viktigt  
      på Internet? Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
13. Hur stor betydelse har fastighetsmäklarens Mycket viktigt  
      värdering/prissättning av din villa? Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
       Inte alls viktigt  
 
14. Hur stor betydelse har mäklararvodet? Mycket viktigt   
 Ganska viktigt  
 Inte särskilt viktigt  
 Inte alls viktigt  
 
Är du Kvinna   
 Man  
Födelseår         ………………    
 
Bostadsort Hudiksvall med  
 omnejd  
 Stockholm  
 
15. Vad gjorde att du anlitade just ”din” fastighetsmäklare? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
16. Spekulera i att du ska sälja en villa igen och vänder dig till en fastighetsmäklare. Vilken 
faktor väger tyngst och avgör valet av fastighetsmäklare? (Välj någon ovan eller annat 
alternativ). 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3:  Missivbrev 
 
 
 
Tack för vårt samtal! 
 
Vi är tacksamma att du vill ta dig tid att besvara vår enkät. Vi som ansvarar för 
undersökningen heter Petra Jonsson och Lena Rönn och läser till fastighetsmäklare vid 
Högskolan i Gävle. En avslutande del av utbildningen är att skriva en C-uppsats. 
 
Vi är intresserade av att titta närmare på villasäljarens urvalsfaktorer vid valet av 
fastighetsmäklare och om det finns något mönster eller samband i valet av fastighetsmäklare i 
en storstad jämfört med en småstad. 
 
Syftet med uppsatsen är att ge oss bra kunskap om vilka faktorer som är avgörande när du 
som privatperson ska välja fastighetsmäklare och ge henne/honom förtroendet att presentera 
och sälja ditt hem.  
 
Under de närmaste veckorna kommer vi att genomföra en enkätundersökning i Hudiksvall 
och Stockholm i samarbete med etablerade fastighetsmäklarföretag. I undersökningen deltar 
ca 60 villaägare som de senaste två åren har sålt sin bostad. Urvalet har skett slumpmässigt 
och svaren kommer att behandlas anonymt.  
 
Vi är tacksamma att du vill dela med dig av dina erfarenheter och åsikter - de är av stor 
betydelse för undersökningens resultat. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta 
oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Petra Jonsson och Lena Rönn 
 
 

Petra Jonsson 
Tfn. 070-277 84 57 
E-post: hhp04pjn@student.hig.se 

Lena Rönn 
Tfn. 070-999 39 93 
E-post: eef04lrn@student.hig.se 

 
 
 


