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Summary 

 
During my studies to become a real estate agent, I have reached an increasingly higher knowledge 
of the meaning of working as a real estate agent. The impressions from this certain branch have 
been quite many. The strongest impression though is that from house sellers, being certain of the 
real estate agents commission as unreasonable. Based on my own experience from the education 
as well as experience from life itself, where I’ve been the seller as well as the buyer of a house, 
this understanding among customers seemed interesting enough to investigate. With the 
knowledge from my education, the work as a trainee and due to my life experiences, this 
circumstance gave me a hint of the source behind an eventual misunderstanding. 
 
My very own purpose with this investigation has been to try to gain more information about 
customer’s understanding about and knowledge of the service from a real estate agent. How 
extensive is the customer’s knowledge about this service and what is done from the company’s 
and the real estate agents side to increase this knowledge? 
 
This study represents a fragment of the existing real estate market from which this coming 
problem formulation has its origin. Parted from the coherence the investigation shows a quite 
unanimous result and the conclusion seems to be correct in the isolated form that this study has 
taken. I am convinced of that the result from this isolated study is applicable in the bigger 
coherence. 
 
It is my very own conclusion, that knowledge, as in many other situations, is the key to success 
and progress. A higher awareness and ability of understanding the context, is indeed a valuable 
help in interpreting the reality in which we live. This ability to interpret is also applicable and of 
great help in understanding the real estate agents commissions and fees. 
Based on the observations, it is my opinion that a well educated customer understands the real 
estate agents commission in a positive way, if he has the knowledge of its origin. 
 
In the same time as a company strives for an extended knowledge among their customers, it is 
easy to forget the knowledge that the company itself need within this very process. In this 
investigation I have been aware of the effect of an extern focusing, that is too single sided for the 
good of the company. Perhaps this investigation can contribute with a self insight in that 
particular focusing and the unused source of knowledge that seems to exist within a more intern 
focus. 
 
As a complementary to the existing theories that have been used, and due to the investigation, a 
brand new theory model have been developed. Hopefully this model will render an easier 
possibility to focus on this circumstance, from my point of view. 
 
 
 
 
 
 
Hudiksvall 2008-05-23 
 
 
---------------------------- 
Richard Tynér 
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Sammanfattning 
 

Under mina studier till fastighetsmäklare, har jag i allt högre grad blivit medveten om innebörden 
av att arbeta och verka som fastighetsmäklare. Det är ett flertal olika saker som gjort intryck på 
mig, då det gäller denna bransch. Det som dock gjort starkast intryck på mig personligen är en 
bestämd uppfattning från säljare av fastigheter att dessa refererar till arvodet som oskäligt. Utifrån 
min egen erfarenhet från dels min utbildning men även från mitt tidigare liv, där även jag agerat 
både säljare och köpare av hus, väckte denna uppfattning ett stort intresse. Tack vara utbildning, 
genomförd praktik och min egen livserfarenhet, väckte detta förhållande en aning om att ett 
missförstånd av något slag kanske ligger bakom denna uppfattning.  
 
Det har varit min avsikt att genom en undersökning försöka få reda på mer om säljarkundernas 
uppfattningar kring och kunskap om fastighetsmäklartjänsten. Hur stor kunskap har säljarkunden 
egentligen i denna tjänst och vad gör företaget och mäklarna för att öka denna kunskap? 
 
Denna studie representerar en mycket liten del av den existerande fastighetsmäklarmarknaden 
från vilken den kommande problemformuleringen har sitt ursprung. Tagen ur sitt sammanhang 
redovisar undersökningen dock ett ganska enhälligt resultat. Den slutsats som jag har kommit 
fram till stämmer i vart fall i hög grad i denna isolerade studie och det är också min övertygelse 
att resultatet är applicerbart även i det större sammanhanget.  
 
Det är min slutsats att kunskap, som i så många andra situationer, är nyckeln till framgång och 
framåtskridande. En högre medvetenhet och förståelse för sammanhangen hjälper oss alla att 
tolka den verklighet vi lever i, något som i högsta grad stämmer även i detta fall.  
Jag anser med stöd av denna undersökning att en välutbildad kund uppfattar fastighetsmäklarens 
arvode mer positivt om kunskapen för dess uppkomst är blottlagd.  
 
Samtidigt som ett företag eftersträvar en förhöjd kunskap hos sina kunder, är det lätt att glömma 
den kunskap som behövs för företagets egen del i denna process. Jag har i denna uppsats tyckt 
mig se en effekt av en allt för stark fokusering externt, varför det är min uppfattning att denna 
undersökning kan bidra med en självinsikt för företaget i just detta fall och den inte till fullo 
utnyttjade kunskapsbank som tycks finnas där.  
 
Som ett komplement till de existerande teorierna som jag använt mig av, har jag som ett resultat 
av undersökningen kunnat utveckla ytterligare en modell för att lättare kunna fokusera på detta 
förhållande, så som jag ser det. 
 
 
 
 
 
Hudiksvall 2008-05-23 
 
 
---------------------------- 
Richard Tynér 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer jag att gå igenom bakgrunden till mitt arbete och den 
problemformulering som jag önskar finna svar på. Jag kommer även att redovisa mitt syfte med 
uppsatsen. För att ytterligare skapa en förståelse för min ansats har jag även valt att presentera den 
avgränsning jag gjort inom ramen för uppsatsens storlek. Avslutningsvis redovisar jag en dispositionsguide 
för lättare navigation och förståelse för uppsatsen uppbyggnad. 
 

1.1 Bakgrund 

Förmedlingen av bostäder är en mångfasetterad tjänst som kan vara mycket svår att synliggöra för kunden. 
Fastighetsmäklaren gör dessutom ett arbete som inte alla kan klara av och är samtidigt en garant för att 
affären genomförs rättvist, lagligt och med omsorg om alla parter. Detta till trots så är det en utbredd 
uppfattning bland många säljarkunder att mäklarnas provisioner är för höga samtidigt som det i nuläget 
finns en tydlig tendens att mäklarnas provisioner sjunker. Under min utbildning och under genomförd 
praktik så har jag stött på de fördomar som finns om arvodets storlek. Kommentarer om arvodet som 
oskäligt och lättförtjänt har varit förvånansvärt många. 
Det är även min iakttagelse att fastighetsmäklare vid förfrågan sänker sin provision med motsvarande 25 
procent, något som i mina ögon kraftigt försämrar förutsättningarna för fastighetsmäklarens egen 
överlevnad samtidigt som handlandet stärker de kunder som är av den uppfattningen att mäklaren tar ett 
överpris.  
Jag har märkt att det finns ett flertal faktorer i branschen som påverkar denna sänkning och att försöka sig 
på att ge ett omfattande och heltäckande svar på denna fråga är en stor, för att inte säga omöjlig uppgift. 
Oavsett om sänkningen av provisionerna beror på ett utbrett missnöje från kunderna, där provisionen 
anses vara för hög, eller som ett resultat av den rådande konkurrenssituationen där andra aktörer påverkat 
detta, riskerar sänkningen enligt min mening att skapa en framtida situation som drabbar både branschen 
och den enskilde kunden negativt, med sänkt förmedlingskvalitet som följd.  
Ytterligare en observation som stärker mig i min uppfattning är uppkomsten av ett flertal 
fastighetsmäklare som erbjuder digitala alternativ till den traditionella tjänsten, och till ett mycket lågt pris. 
I ett fall erbjuds en ”Komplett fastighetsmäklartjänst” för 5000 kr. Ett helt orealsitiskt erbjudande som för 
den initierade framstår som ett skämt. Efterfrågan styr dock tillgången och graden av kunskap 
bedömningen av ett erbjudande som detta som realistiskt eller ej. Och som synes, tjänsten marknadsförs 
än i skrivande stund, varför den måste anses generera kunder till företaget i fråga. 
  
Det ligger i förmedlingstjänstens komplexa natur att en stor del av arbetet sker utanför kundens synfält 
och de fördelar kunden får genom att anlita en mäklare kan vara svåra att redovisa. Frågan är om kunden 
är fullt medveten om detta och har tillräckligt med kunskap för att förstå det? I en eventuell framtida 
marknad där fastigheterna är mer svårsålda och arbetskrävande än idag, är denna fundering än mer aktuell. 
Om, eller rättare sagt när, marknaden går in i ett nytt skede med ett minskat antal försäljningar, är en 
tillräcklig provision det enda som kan möjliggöra en förmedlingstjänst värd namnet. 
 
Det är min övertygelse att om en mäklare till fullo kan förmedla denna information till kunden, så ökar 
chanserna avsevärt att i samförstånd debitera ett arvode som är tillräckligt för att genomföra en modern 
och högkvalitativ förmedlingstjänst. Nu och i en kommande framtid. 
 
Det återstår att finna svar till de frågetecken som jag tycker mig se kring marknadsföringen av 
fastighetsmäklarens förmedlingstjänst. 
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1.2 Problemformulering 

En problemformulering har enligt min mening som främsta syfte, att på ett kärnfullt sätt beskriva det 
problem, eller i vardagligare tal, fundering som författaren önskar titta närmare på. Det har varit min 
strävan att lyckas med detta i så kortfattad form som möjligt. För att inte undgå att förmedla den 
nödvändiga förförståelsen för det jag vill studera närmare, har jag dessutom formulerat några delfrågor. 
Förhoppningsvis så väcker frågeställningarna jaktinstinkten hos dig som läsare, lika väl som hos mig i 
egenskap av författare. 
 
Huvudfråga 
Hur uppfattar säljarkunden mäklararvodet i förhållande till den upplevda tjänsten? 
 
Delfrågor 
Hur stor kunskap har kunden om mäklartjänsten? 
Varifrån härstammar denna kunskap? 
Hur är det nuvarande informationsmaterialet utformat? 
Hur distribueras materialet från ledning ner till kund? 
Hur pass bra fungerar det nuvarande informationsmaterialet? 
Är det rådande arvodet skäligt i förhållande till tjänsten?. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en större förståelse för säljarkundens uppfattning av 
fastighetsmäklarens arvode i förhållande till den upplevda tjänsten. Denna förståelse är viktig i 
den fortsatta undersökningen och det är min tro att en utökad förståelse för 
fastighetsmäklartjänsten kan skapa en förändrad och mer tolerant inställning till arvodet. Genom 
att förhoppningsvis få svar på de uppställda frågorna och med den kunskapen som utgångspunkt 
ska denna information och de informationsvägar som upplyser kunden idag granskas, för att här 
söka efter eventuella brister i kommunikationen.   
 
En studie av det här slaget kan vara en nyttig insikt i ett av de viktigaste momenten för en 
fastighetsmäklare, det så kallade intaget. Samtidigt kan den ökade förståelsen för kundens 
förväntningar och upplevelser ligga till grund för framtida förbättringar av informationsmaterial 
och liknande som är förknippat med det så viktiga intaget.1  
 
Det skall också påpekas att min egen vetgirighet inför detta fenomen, styrs av den fördel denna 
kunskap kan komma att ge mig i egenskap av fastighetsmäklare. Genom att sammanbinda mina 
tidigare teoretiska kunskaper med ett existerande verkligt fenomen, tror jag att min kompetens 
kan komma att höjas, till fördel för mig personligen men även för mina kunder och andra 
berörda parter. 
 

1.4 Avgränsning 

Det är min avsikt att med denna uppsats skapa en avgränsad förståelse för hur det existerande 
informationsmaterialet och mäklarens information, det vill säga den upplevda tjänsten, påverkar 
säljarens uppfattning av arvodet.  Jag kommer därför att ägna mindre tid åt att redovisa de rent 

                                                 
1 Ett i branschen använt uttryck som används då mäklaren träffar kunden inledningsvis och vid detta tillfälle försöker 
att bli den mäklare som får förmånen att förmedla fastigheten. 



  
 

 9 

personliga variationer som kan ligga till grund för uppfattningen av arvodet. Med anledning av 
uppsatsens omfattning så har jag även valt att undersöka förhållandena på endast en ort och 
endast i kontakten mellan en av ortens mäklarfirmor och deras kunder.  
 
En ytterligare begränsning inom ramen för detta arbete är att endast försäljning av hus i form av 
privatbostad kommer att behandlas. Detta beslut grundar jag på att arbetsinsatsen vid en 
bostadsrättsaffär skiljer sig markant från en fastighetsaffär, både innehållsmässigt och 
arbetstidsmässigt och att det på den aktuella orten är just fastighetsförsäljningar som dominerar. 
 

 

1.5 Disposition 

 
 
 

Inledning 
 
Metod 
 
Teori 
 
Empiri 
 
Analys och slutsatser 
 
Källförteckning 
 
Bilagor 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min kunskapsteoretiska förankring och förklara de 
bakomliggande faktorerna som påverkat mig i mitt val av arbetets utformning. Jag kommer att i tur och 
ordning redovisa tankar kring kvalitativ metod och ett hermeneutiskt synsätt,den teoretiska förankringen, 
en inblick i vad som kan skapa trovärdighet och avslutningsvis en förklaring av databearbeteningen av 
intervjumaterialet. 

 

2.1 Kvalitativ metod och hermenuetiskt perspektiv 

Vad är kvalitativ metod? Denna frågeställning har jag ställt mig själv inför denna uppsats. Jag har 
dock haft turen att medverka i en kurs om forskningsmetodik under slutet av min studietid. En 
kurs där jag ganska snart kom till insikt om min egen syn på forskning och vilket perspektiv som 
passade bättre för mig personligen. 
Det som är typiskt för kvalitativ forskning är just att det är studiesubjektens perspektiv som är de 
centrala2. Som jag tolkar detta så betyder det att jag som forskare har till uppgift att närma mig 
vissa fenomen med en öppen inställning till det som sker och med en tolerans för den 
obundenhet som resultatet får. Det är även nödvändigt att vid kvalitativ forskning begagna ett 
hermeneutiskt perspektiv. Typiskt för det hermeneutiska perspektivet är den unika förförståelsen 
som forskaren har och den nyansering som detta orsakar. Utifrån denna insikt är det av yttersta 
vikt att forskaren redovisar en öppenhet i datainsamling, analysering och tillvägagångssätt. Detta 
bidrar sedan i sin tur med den fördjupade förståelsen över området,3 i mitt tycke både för läsare 
och författaren.  
Det är min egen uppfattning att denna uppsats är beroende av en tolkande ansats där ett 
hermenuetiskt perspektiv är av stor vikt. Jag är medveten om att det i en uppsats av detta slag inte 
finns något egentligt rätt eller fel. Resultatet är i slutändan i mer eller mindre medveten grad 
beroende av min egen och andras olika tolkningar. Denna insikt är betydelsefull ur många olika 
perspektiv varför min egen, och intervjupersonernas tänkta, tolkningsgrunder presenteras 
närmare i kapitel 2.4.  
I den inledande ingressen nämner jag kunskapsteoretisk förankring. Den syn som jag själv har på 
vad detta innebär, är den teori på vilken min uppfattning av kunskap baserar sig. Inledningsvis 
kan nämnas att min forskning utgår från ett deduktivt perspektiv4. Med detta menas att min 
förförståelse utgår från en vedertagen teori, i detta fall en viss teori inom 
tjänstemarknadsföringen. Detta är ofrånkomligt i mitt fall och motsvarigheten, det induktiva 
perspektivet, blir i en uppsats av denna storlek och med denna tidsbegränsning, allt för 
omfattande. Det har dock varit min inställning att det induktiva perspektivet, mer eller mindre 
frivilligt, anammats i viss grad under arbetets gång. Likt en indian på prärien, en liknelse från min 
metodkurs på Gävle Högskola, syftar det induktiva synsättet till att studera fenomenen som de är, 
något som låtit sig göras automatiskt under arbetets gång och som i denna uppsats varit 
bidragande till de slutsatser jag kommit fram till. Det deduktiva perspektivet har i detta fall verkat 
begränsande med meningen att jag varit låst inom vissa modeller. Detta har dock inte hindrat en 
induktiv syn och vinkling av dessa vedertagna modeller, något som också lett fram till ett 
teoritillskott. Det går alltså att vara obegränsad inom begränsningarna! 

                                                 
2 Tolkning och reflektion. M Alvesson. K Sköldberg. S 10. 
3 Kunskapande metoder. Bengt Gustavsson (red.) S 13. 2002-2003. 
4 Kunskapande metoder. Bengt Gustavsson (red.) S 119. 2002-2003.. 
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2.2 Teoretisk förankring 

Denna studie har tagit sin början i ett personligt iakttagande av ett fenomen. Under min 
utbildning har jag studerat tjänstamarknadsföringens grunder och därmed uppnått en i min 
mening god förkunskap i de förhållanden som påverkar människor och deras uppfattningar. 
Ämnet tjänstemarknadsföring är dock stort och jag har därför gjort en begränsning i 
teorianvändningen genom att välja två vedertagna modeller.  
Det är med andra ord mitt val att i denna studie, genom utvalda existerande teoretiska modeller, 
närma mig ett förhållande där jag i vissa hänseenden redan har en uppfattning, baserat på tidigare 
erfarenhet och information.  
 
De modeller som jag fått tillfälle att studera under min utbildning har i mitt eget tycke varit 
lättförståeliga och informativa. Modellerna är dessutom vedertagna genom sin samtidighet5 och 
används flitigt inom just tjänstemarknadsföringen. Jag har valt att använda mig av två av dessa 
existerande modeller och som båda beskriver ungefär samma förhållande. Anledningen till detta 
är modellernas förmåga att beskriva fenomenet övergripande i den ena, och mer detaljerat och 
strukturerat i den andra. Tillsammans bildar modellerna en bas utifrån vilken både läsarens 
uppfattning och min empiriska förberedelse kan ha sin upprinnelse.  
 
Genom att den bakomliggande teorin studeras noggrant, kan en god uppfattning av verkligheten 
skapas, samtidigt som teorin skapar en fixpunkt att jämföra det empiriska materialet med. 
Fördelen med detta förhållningssätt, den så kallade trianguleringen,6 är att den teoretiska källan 
mer eller mindre direkt kan jämföras och överföras till de fenomen som framkommer i empirin. 
Det är min övertygelse att denna medvetna begränsning bidrar med en högre kvalitet till arbetet, 
inom en tydlig förutbestämd ram 
 
 

2.3 Intervjumaterialets utformning 

Jag har vid informationssamlingen av säljarkunder och mäklare förlitat mig på ett intervjumaterial 
som följt de kriterier som är signifikativa för just kvalitativt intervjuande.7 Urvalet av 
intervjupersoner skedde genom att ta del av registret för fastighetsaffärer under slutet av det 
föregående året. Det var i mitt fall och enligt eget tycke viktigt med samtida källor,8 det vill säga 
intervjupersoner som fortfarande hade fastighetsförsäljningen i färskt minne. De personer som 
accepterade att bli intervjuade var lätträknade, varför det verkligen blev en glad överaskning att 
spridningen på personerna blev så pass varierad som den blev. Det enda aktiva urval9 som jag 
personligen gjort är att intevjupersonerna alla kommer från det område som det aktuella 
fastighetsmäklarföretaget är verksam i. De intervjuade är i åldern 25-65 år. Utav säljarkunderna är 
tre av de fem män och två är kvinnor. Mäklarna representerar två äldre och en yngre mäklare 
varför erfarenheten i detta fall är skiftande. En av mäklarna är kvinna.  

                                                 
5 Kunskapande metoder. Bengt Gustavsson (red.) S 85. 2002-2003.. 
 
6 Kvalitativ metod och vetenskapsforskning. B Starrin. P-G Svensson. 2006. S 181. 
7 Kvalitativa intervjuer. J Trost. 2002. s 8. 
8 Tolkning och reflektion. M Alvesson. K Sköldberg. S 125 
9 Kvalitativa intervjuer. J Trost. 2002. s 118. 
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Intervjuerna med säljarkunderna har genomförts i hemmiljö och mäklarna har intervjuats på 
deras kontor. Detta är ett medvetet val10 för att i säljarkundernas fall skapa en känsla av trygghet 
och på så sätt få mer rättvisande svar. I fastighetsmäklarnas fall så är det känslan av rollen som 
fastighetsmäklare och inte privatperson som varit viktig, varför intervjuerna i detta fall förlagts till 
mäklarens kontor. Den intervju som företagits med företagets ledning har skett per telefon och 
mail. En förutsättning då avståndet till huvudkontoret omöjliggjort en personlig intervju.  
Det har i samtliga intervjuer varit mitt val att ej använda bandspelare. Jag har här satt tilltro till 
mitt eget korttidsminne då det är min övertygelse att frånvaron av bandspelare skapat en mer 
avslappnad och spontan intervju. Detta val medför både för- och nackdelar men jag anser ändå 
att det i detta fall var rätt val. Jag anser att dessa hänsynstaganden och förutsättningar är viktiga 
för utgången av intervjun och den trovärdighet som detta kan ge till studien.  
Intervjumaterialet har utformats efter de teoretiska modeller som jag använt och det har varit min 
avsikt att följa detta upplägg relativt strikt genom användandet av en intervjuguide11. En kvalitativ 
intervju låter sig dock inte styras, varför svarsordningen i originalanteckningarna kastats om. 
Detta är dock något som jag tillrätalagt inför sammanställning och renskrivning. Efter genomförd 
intervju har jag sammanställt intervjumaterialet omgående.  

 

2.4 Trovärdighet 

Mitt intresse för frågeställningen i denna uppsats har uppkommit genom en egen observation och 
en uppfattning om ett förhållande som inte verkar vara undersökt i någon större utsträckning. 
Det är med andra ord främst min egen iakttagelse som ligger till grund för det fenomen som jag 
studerat, varför det är av största vikt för uppsatsens trovärdighet att väga in den inriktning som 
min egen övertygelse har. Jag har som författare själv valt vilka händelser som skall undersökas 
och redovisas, och detta baserat på en existerande teoretisk modell. Detta är ett medvetet val med 
utgångspunkt från det begränsade perspektiv jag hade vid tillfället.  
 
Jag har själv både köpt och sålt hus vid flera tillfällen och har därför en förståelse och uppfattning 
av de bakomliggande faktorer som påverkar en säljare av ett hus eller lägenhet. Utöver detta så 
kommer jag att vid utbildningens slut att arbeta som fastighetsmäklare vid det kontor där 
undersökningen ägt rum. Det skall dock nämnas att valet är mitt eget och att de berörda 
mäklarna inte haft någon insyn i mitt arbete innan intervjuerna tagit vid. Det har varit viktigt att 
frågorna till de intervjuade utformats på ett sådant sätt att de svar som ges, kan belysas med den 
erfarenhet som den intervjuade har. Jag har valt att framställa frågorna på ett sådant sätt att det ej 
klart framgår att det är just förhållandet mellan arvodet och tjänsten som är studiens eftersökta 
svar. Det intervjustöd som jag framarbetat har dock haft för avsikt att leda svaren mot just den 
inställningen innan intervjun är över. Väl kommen dit så har det varit min avsikt att den 
intervjuade har en förståelse för vad som varit syftet med intervjun.  
 
Jag är dock väl medveten om att den förförståelse som de olika intervjuobjekten har, till stor del 
färgat de svar som dessa gett. En säljarkund som exempelvis själv sålt ett hus, har naturligtvis en 
större förståelse för förmedlingens komplexitet och styrs därav i sin uppfattning och värdering av 
arvodet.  En annan faktor att ta hänsyn till är den belåtenhet som kunden upplever med sin 
husaffär, exempelvis ett högt slutpris, och som på så sätt ökar toleransen gentemot arvodets 
storlek. Det ligger med andra ord i sakens natur att en kund som har god förståelse för den 
bakomliggande arbetsinsatsen eller att den kund som fått bra betalt för sitt hus, är mer tolerant 

                                                 
10 Kvalitativa intervjuer. J Trost. 2002. s 44. 
11 Kvalitativa intervjuer. J Trost. 2002. s 50. 
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gentemot arvodets storlek. På samma sätt kan en i övrigt väl genomförd förmedlingstjänst 
ändock få underkänt utav motsatta orsaker som de ovan nämnda. Detta kan skapa ett 
missvisande intervjusvar som i slutänden ej besvarar eller belyser den fråga som jag vill få svar på.  
Frågan hur kunden uppfattar mäklartjänsten i förhållande till arvodets storlek kommer inom 
ramarna för detta arbete att tolkas i ljuset av kundens intryck av rådande informationsmaterial 
och fastighetsmäklarens agerande och information.  
Svårigheten här har legat i utformningen och analysen av de frågor och svar som i slutänden legat 
till grund för analys och slutsats.  
 
Jag hoppas dock att en öppen deklarering av dessa förhållande kan skapa en förståelse för min 
egen ansats12 snarare än en trovärdighetskris och det är min övertygelse att dessa faktorer bidragit 
med en förhöjd kvalitativ aspekt före en kvalitetsförsämring på grund av eventuell bristande 
perspektivmedvetenhet eller önskan om ett visst resultat till fördel för min egen person. Nyckeln 
till bevarat förtroende har varit en fortlöpande och i möjligaste mån redovisad objektivitet. 
 

2.5 Databearbetning 

Under min databearbetning har det framkommit ett flertal intressanta observationer. De som 
direkt rör undersökningen som sådan redovisas, som sig bör, i det avslutande femte kapitlet 
Analys och slutsats. De observationer som jag har för avsikt att redovisa här, handlar mer om den 
metod jag använt och vilka erfarenheterna blivit för mig personligen. 
Då det gäller urval av intervjupersoner och teoretisk förankring så finns inte så mycket att 
tillägga, annat än att de intervjuade skulle ha varit fler. Jag har dock kommit till insikt med de 
begränsningar som ett i förväg bestämt urval av intervjufrågor orsakat. Frågornas uppkomst har 
styrts utefter den teori som jag använt och jag insåg i ett tidigt skede att dessa skulle bli allt för 
stela och slutna. Frågorna omformades därför till något som skulle likna mer en intervjuguide. 
Detta för att i mindre utsträckning styra de svar som intervjupersonerna skulle ge.  Under 
intervjuerna framkom svar som gav idéer till en revidering av den tidigare intervjuguiden. Dessa 
nya infallsvinklar hade jag velat utveckla mer, men insåg tidigt att tid till detta saknades. Det mest 
betydelsefulla inslaget var dock en aning som sakta växte sig starkare för varje intervju. När denna 
aning framstod i full dager var det dock för sent att ta tillvara denna idé. När jag sedan studerade 
det teoretiska materialet med intervjusvaren fortfarande klingande i huvudet, såg jag vad det var. 
Materialet hade i alldeles för liten omfattning kommit att handla om det som jag själv beskrivit 
som avgörande inom tjänstemarknadsföringen, nämligen Word of mouth. Denna miss tar jag 
med mig som en stor erfarenhet och utvecklar mina tankar ytterligare kring denna i avsnittet om 
fortsatt forskning. 
Databearbetning i övrigt har gått till på ett sådant sätt att jag genom intervjumaterialet sökt efter 
vissa uppställda frågeställningar, som i sin tur härstammar från de teoretiska modellerna. Då det 
ena materialet inte varit de andra likt, har detta varit en grannlaga uppgift där min egen tolkning 
och önskan om ett visst svar, har fått tuktas upprepade gånger. Vissa svar har dessutom helt 
enkelt valts bort, då de legat utanför det ramverk som varit nödvändigt för arbetets begränsning. 
Dessa ratade svar har dock inte varit i någon majoritet. 
 
Ovanstående kapitel är reflektioner som uppstått vid arbetets slut. Nu fortsätter vi där allt tar sin 
början -I teorin. 
 
 

                                                 
12 Kvalitativ metod och vetenskapsforskning. B Starrin. P-G Svensson. 2006. S 166. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer jag att presentera den litterära förankring som jag använt mig av. I mitt tycke så 
handlar tjänstemarknadsföring i högsta grad om kommunikation. De faktorer som påverkar 
människorna i deras uppfattning av kommunikation, sett ur ett mer antropologiskt perspektiv kommer 
dock inte att ägnas någon större uppmärksamhet, varför jag inledningsvis redovisar litteratur som 
beskriver kommunikationens och tjänstemarknadsföringens grunder, och därefter tjänstemarknadsföring 
ur ett kommunikationsperspektiv med tyngdpunkten på informationsvägar inom den interna, externa och 
interaktiva marknadsföringen. Avslutningsvis så knyter jag an dessa teorier med de karaktäristika som 
utmärker fastighetsförmedlingen, för att på så sätt belysa tjänstens särdrag. 

 

3.1 Kommunikation i allmänhet och inom tjänstemarknadsföring i synnerhet 

Det är min uppfattning att kommunikation i alla dess former fyller en viktig och nödvändig 
funktion i mötet mellan människor, varför jag tycker att grunderna för kommunikationen kan 
överföras till den interaktion som utspelar sig i tjänstemarknadsföringen och även inom de 
modeller som används där.  
 
För att kommunicera framgångsrikt är det nödvändigt att vara en aktiv lyssnare och i 
tjänstemarknadsföringen är den centrala inställningen att kommunikationen skall börja hos 
kunden13. Detta förutsätter att kommunikationen är horisontell, med meningen att 
informationsutbytet skall färdas åt båda håll mellan företag och kund. Syftet med detta är bland 
annat att uppnå ett samförstånd för kontakt och överföring av idéer och kunskap, men även för 
att möjliggöra påverkan och utveckling14.  
 
De modeller jag använt strävar mot en klarhet i hur kommunikationen kan utformas, vilka led 
den passerar och hur den senare presenteras identiskt av flera olika medarbetare. Modellerna 
beskriver också den horisontella kommunikationen och det ömsesidiga informationsutbytet som i 
tjänstemarknadsföringen beskrivs som återkoppling15.   
Dessa modeller tycker jag fungerar som bra hjälpmedel för företagsledning och marknadsförare. 
En modell kan dock inte beskriva en verklighet på ett fullgott sätt, utan skall ses som ett 
komplement och hjälpreda för att visualisera vissa viktiga skeden, utan att för den sakens skull 
vara tvungen att förklara alla kringliggande och bakomliggande faktorer. Samtidigt så är det 
viktigt att vara medveten om att en modell i lika hög grad vara en bergränsande faktor.  
Modellernas tillkortakommanden är som jag ser det dock fullt förklarliga på grund av den 
komplexitet de har för avsikt att beskriva och de otaliga variabler som utan förvarning tillsätts.  
I tjänstemarknadsföring är förhållandena verkligt komplicerade och det är min förhoppning att 
nästkommande kapitel kan skapa en förståelse för denna komplexitet. 
 

                                                 
13 Marknadsföring i tjänsteekonomin. Per Echeverri. Bo Edvardsson. 2002. s 230. 
14 Björn Nilsson. Anna-Karin Waldemarsson. Kommunikation mellan människor.1995. S 16. 
15 P Echeverri. B Edvardsson. 2002. s 230. 
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3.2 Tjänstemarknadsföringen och dess särdrag 

Det som skiljer tjänstemarknadsföring från traditionell marknadsföring är att den bygger på ett 
relationsperspektiv16. Vid produktion och leverans av en tjänst kommer företaget alltid i kontakt 
med kunderna där produktion och konsumtion uppstår samtidigt och i ett samarbete mellan 
företag och kund. Den relation som uppstår i tjänsteutövandet är mångskiftande och uppvisar 
några särdrag som är typiska för just tjänster och som beskrivs av bland andra Grönroos. Dessa 
särdrag indelas ofta i fyra karaktäristiska egenskaper som nedan redovisas var för sig. 

 

Samtidig produktion och konsumtion  

Olikhet mellan kunder bidrar till att var och en deltar som producent av den tjänst de åtnjuter. 
Varje tjänstetillfälle blir med andra ord unikt och är därför beroende av kunskap om hur 
samproduktionen kan utföras på bästa sätt. En bristfällig kunskap från kundens sida riskerar att 
spoliera chanserna till en tjänst som blir utförd på ett tillfredsställande sätt. Här ligger ett stort 
ansvar på företaget att rent praktiskt utbilda kunden inför eller under detta möte. 

 

Heterogenitet  

Tjänsten varierar från gång till gång genom kundens och tjänsteproducentens skiftande 
förutsättningar. På grund av den ovan nämnda samtida produktionen och konsumtionen, 
påverkas resultatet av faktorer som kundens erfarenhet och förkunskap.  
 

 

Förgänglighet  

Tjänsten ger inget bestående materiellt intryck och kan inte förvaras till ett senare tillfälle. En 
tjänsteutövning kan med andra ord inte omprövas och bedömas på nytt, utan resultatet är 
bestående i användarens medvetande. 
 

 

Immaterialitet  

En tjänst kan inte bedömas på ett sådant påtagligt sätt som ofta är fallet med olika produkter, 
exempelvis en möbel eller en bil. Utvärdering av tjänsten sker därför på andra sätt och genom 
andra kanaler än de som används vid utvärdering av traditionella produkter. Tidigare erfarenheter 
spelar en mycket stor roll och vid de tillfällen då tjänsten är ny för kunden, kan hörsägen, ”Word 
of mouth” och informationsmaterial spela en avgörande roll. 
 
Dessa särdrag, eller karaktäristika, medför att den svåraste utmaningen vid marknadsföring av en 
tjänst, ligger i att på ett riktigt sätt kommunicera och synliggöra tjänsten på ett påtagligt sätt. Rent 
praktiskt kan sägas att det som syns också existerar och därmed ligger svårigheten också i att 
skapa en trovärdighet i tjänsteutövandet. Inom fastighetsmäklaryrket är detta inget undantag och 
tjänsten som sådan uppvisar många av dessa typiska särdrag. 

                                                 
16 Christian Grönroos 1998. Marknadsföring i tjänsteföretag. S 48 
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3.3 Intern och extern marknadsföring 

Inom tjänstemarknadsföringen är den interna marknadsföringen minst lika viktig som den som 
sker ut till kunderna. ”Intern marknadsföring innebär att företagsledningen applicerar 
marknadsföringskunnande som ursprungligen utvecklats för extern marknadsföring på den 
interna marknaden, dvs personalen.”17 Detta innebär att ledningen av ett företag utarbetar 
information som marknadsförs till både kund och personal och som sedan skall överensstämma i 
den interaktiva kontakt som uppstår mellan personal och kund. Sättet detta görs på skiftar mellan 
kunder och anställda men slutresultatet skall bli detsamma: att kunden upplever en identisk 
information från både företagets reklam och personalens tjänstebemötande.  
Förutom denna kunskapsöverföring så fungerar den interna marknadsföringen också som ett 
stöd till personalen och den relation den har till kunderna18. Förutsättningen för att detta skall 
lyckas är bra interna säljhjälpmedel som exempelvis broschyrer, skrifter och andra 
utbildningsmaterial19. I litteraturen existerar den så kallade ”Services marketing triangle” och som 
åskådliggör detta samspel på ett bra sätt 
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Figure 11.2
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Syftet med den interna marknadsföringen är, som figuren visar, att den reklam som ledningen 
kommunicerat till kunderna genom exempelvis media, skall möjliggöras av företagets personal, i 
samförstånd mellan ledning, personal och kund. Svårigheten i detta samspel är ledningens 
bedömning av de behov som finns, skapandet av ett löfte som motsvarar behovet och slutligen 
att den nödvändiga kapaciteten finns, för att uppfylla den existerande förväntningen. Det är i 
detta skede som tjänsten uppstår i ett samspel mellan säljare och kund. Grönroos benämner detta 

                                                 
17 E Gummesson. Relastionsmarknadsföring: Från 4P till 30 R.. S 237. 
 
18 E Gummesson. S 47. 
19 C Grönroos. S 95.  
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möte som ”The moment of truth”. Uttrycket beskriver hur tjänsten uppstår i detta avgörande 
möte och där tidigare information och interaktion nu slutligen ställs på sin spets.  
Följande citat av professor David Bowen får sammanfatta tanken med intern marknadsföring och 
ge en uppfattning av den servicekultur och personalpolitik som anses vara en viktig 
bakomliggande förutsättning för en fungerande intern marknadsföring. ”Nyckeln till framgång 
för ett tjänsteföretag är att behandla sina kunder som medarbetare och sina medarbetare som 
kunder.”  
När vi nu förflyttar oss till modell nummer två, Gap-modellen så är det viktigt att veta att 
förhållande är gällande på samma sätt även här. Skillnaden mellan modellerna är som vi ska se, en 
noggrannare redovisning av varje del på vägen fram till den interna och externa 
marknadsföringen, och ger därmed chans till en noggrannare studie av de fallgropar som 
företaget kan stöta på.   
 

3.4 Gap- modellen 

Gap- modellen20 har till syfte att synliggöra de strategier och beslut som skall fattas inom 
tjänstemarknadsföringen. Utgångspunkten är kunden och hur organisationen förutsätts agera för att sluta 
de gap, eller källor till kvalitetsproblem, som uppstår med anledning av skillnaden mellan kundens 
förväntningar och upplevelser. Denna skillnad benämns i litteraturen som ”The customer gap”. Som 
modellen visar så är det en ganska komplicerad följd av funktioner som sammantaget skall fungera väl 
vid olika tidpunkter, för att tjänsten skall kunna levereras i tid och till rätt utförande, baserat på vad 
kunden utifrån tidigare information förväntar sig21.  
 
 
 

McGraw-Hill/Irwin ©2003. The McGraw-Hill Companies. All Rights Reserved
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Navigeringen i modellen kan med fördel göras utifrån de grundläggande tankarna kring intern, 
extern och interaktiv kommunikation som beskrivits ovan i ”The services marketing triangle”. 

                                                 
20 Services marketing. Valerie A Zeithaml. Mary Jo Britner. S 531. 2003. 
21 Marknadsföring i tjänsteekonomin. Per Echeverri. Bo Edvardsson. 2002. s 154. Kap 4.3 
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Denna modell är mer uppdelad varför sambandet inte framstår lika tydligt i denna modell som i 
triangeln. En noggrannare överblick är därför nödvändig.  
I de kommande avsnitten kommer jag att i tur och ordning beskriva de olika gapen, vad som är 
signifikativt för dessa och vad företaget ofta gör fel då det uppstår brister i respektive gap. Vi 
börjar nedan i det som är objektet för företagets ansträngningar, kunden, och de förutsättningar 
som denne skapar för tjänstemarknadsföringen. 

 

3.4.1 Kundens förväntade och upplevda tjänst 

Den förväntade tjänsten hos en kund styrs av ett flertal bakomliggande faktorer. I stora drag så 
kan de bakomliggande faktorerna indelas i kategorierna Word of mouth, det vill säga hörsägen, 
personliga behov och den tidigare erfarenheten och befintlig marknadskommunikation22. Just 
Word of mouth har en stark genomslagskraft när det gäller tjänstemarknadsföring och forskning 
gör gällande att ca 80% av köpbesluten fattas utifrån den reklam som kommit köparen tillhanda 
muntligen23. Tillsammans med företagets marknadsföring, rykte och image så skapas de 
förväntningar på kvaliteten som kunden sedan har med sig in i tjänstemötet. Detta betyder med 
andra ord att producenten av tjänsten har ett ansvar för att denna information förmedlas på ett 
sådant sätt att kunden i görligaste mån förväntar sig en tjänst som sedan också uppfyller, och 
helst överträffar, de förväntningar som informationen dittills skapat. Speciellt viktigt är detta i 
branscher där tjänstemötet sker mer sällan och där kunden har liten egen erfarenhet.  
Det informationsmaterial som finns i form av reklam och broschyrer, är med andra ord anpassat 
efter vad företaget tror att konsumenten efterfrågar. Ledningen av ett företag står här inför den 
svåra uppgiften att bedöma vilket budskap och vilken form av information som de skall förmedla 
till mottagaren. 
Kundens upplevda tjänst är den tjänsteproduktion och tjänsteöverföring som kunden får, dels 
genom extern kommunikation, och sedermera som mottagare av tjänsten. Det är med andra ord i 
detta sista skede som den totala upplevda kvaliteten skapas24. 
 

Modell från kotler25 
 

                                                 
22 P Echeverri. B Edvardsson. 2002. s 315. C Grönroos. S 95 
23 Kristensson, Per, 2005. Material från föreläsning.  
24 C Grönroos. S 35. 
25 Kotler. Philip. Marketing management. 2000. 
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Om kundens förväntningar överensstämmer eller rent av överträffas i tjänsteupplevelsen, så har 
företaget lyckats i sina antaganden om ett reklammaterial och en tjänsteutövning som upplyser 
och tillfredsställer kunden på ett riktigt sätt. 
 

3.4.2 Företagets uppfattning av kundens förväntningar. Gap 1. 

  
Som tidigare nämnts, så är en tillfredsställd kund inom tjänstesektorn, en många gånger väl 
informerad och kunnig mottagare av en tjänst som motsvarar eller överträffar de förväntningar 
som den hade redan från början. Det är med andra ord viktigt att erbjudandet av tjänsten 
kommuniceras så att dessa förväntningar är realistiska och tydliga26. I marknadsföringen av en 
tjänst är en avgörande faktor med andra ord, hur pass bra utbildningen av kunden lyckats.  
Att skapa denna kund är dock en svår och invecklad process som utspelar sig i en kedja av 
händelser. Utbildningen av kunden kan inte ske med mindre än att ledningen vet vad kunden 
efterfrågar. Insikten att även kunden kommunicerar med företaget är i detta fall avgörande för 
hur företaget tar tillvara denna information. Då ett företag misslyckas i detta gap, beror det oftast 
på  
 

 otillräcklig marknadsundersökning 

 bristande återkoppling i informationskedjan 

 otillräcklig fokus på relationerna  

 bristfälligt hanterande av tidigare misslyckanden. 
 

3.4.3 Tjänstens utförande i förhållande till ledningens önskemål. Gap 2. 

 
Efter det att företaget beslutat om den information som skall nå kunden, tar det interna arbetet 
med uppgiften vid. En idé har fötts och skall nu passera ett flertal led för att slutligen stämma 
överens med det slutliga önskvärda resultatet. Personal och distributionsvägar måste alla sträva åt 
samma håll för att uppnå ett enhetligt utförande. I detta skede framarbetas exempelvis 
informationsmaterial, radioreklam och regler för personalens uppförande. Företaget har fram till 
detta stadie, utifrån en egen uppfattning om kundens förväntningar, utarbetat standarder och 
designer som skall skapa en enhetlig tjänst. I det här stadiet ställs ledningens duglighet på stora 
prov. De fallgropar företaget kan stöta på i detta gap är 
 

 
 

 bristfällig design  

 bristfällig standard 

 missvisande fysiska bevis 

 interna restriktioner på hur tjänsten skall utföras som berövar personalens möjligheter att 
möta kundens förväntningar på tjänsten. 

 
 

                                                 
26 P Echeverri. B Edvardsson. 2002. s 154. Kap 4.3 
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3.4.4 Tjänstens kvalitet i förhållande till existerande specifikationer. Gap 3. 

 
I detta skede skall teori omvandlas till praktik. Tjänsten skall levereras enhetligt utefter givna 
direktiv och detta utan allt för stora skillnader i den kvalitet som specifikationerna utlovat. 
Tjänsteutövandets komplexitet kommer här fram i dagen för första gången. Mötet mellan 
fastighetsmäklare och kund sker på tjänstemarknadsföringens arena där svårigheten ligger i att 
regissera händelserna i förväg. Konsumtion och produktion äger rum samtidigt och som ett 
resultat av parternas interaktion skapas antingen ett framgångsrikt eller mindre framgångsrikt 
möte. I detta gap kan misslyckanden härröra till 
 

 oförmåga att motsvara efterfrågan  

 bristfällig utbildning av kunderna 

 dålig personalpolitik. 
 
 

3.4.5 Företagets kommunikation till säljarkunden. Gap 4 

 
Detta är det viktigaste mötet mellan företag och kund. Kundens tidigare förväntningar skall här 
stämma in med den upplevelse som medarbetaren levererar. Framgången här ligger inte 
nödvändigtvis i att vara den som levererar det som är mest prisvärt eller till högsta kvalitet. Det 
som är viktigt och verkligen spelar någon roll är om kunden mottar en tjänst som motsvarar de 
förväntningar som skapats. Samtidigt är det viktigt att företaget informerar kunderna om de 
ansträngningar som görs för att höja kvaliteten, vilka annars är osynliga för kunden.  
Om detta uppnås kan tjänsten anses vara lyckad. Överträffas kundens förväntningar så har 
företaget gjort en realistisk bedömning av sin egen kapacitet. 
Detta sista gap kan förvärras av att 
 

 

 företaget har utlovat för mycket 

 den horisontella kommunikationen är bristfällig  

 utbildningen av kunderna är felaktig 

 den interna marknadsföringen är otillräcklig. 
 
I och med denna redovisning närmar vi oss slutet på det teoretiska kapitlet. Vi har färdats från att 
förklara vad som utmärker just en tjänst och den komplicerade kommunikationen i 
tjänsteutövandet, för att därefter ta del av två vedertagna modeller som beskriver detta förlopp. 
Inledningsvis övergripande, ”The services marketing triangle” och därefter mer i detalj i ”The 
gap-model”. Det skall förtydligas att den ovan sammanställda informationen av Gap-modellen är 
en godtycklig översättningen av mig personligen. 
Då detta arbete skall studera ett fenomen som utspelar sig i just fastighetsmäklarbranschen, 
avslutas detta teorikapitel med en sammanställning av det som typiskt utmärker 
fastighetsmäklarens tjänsteutövande. 
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3.5 Fastighetsmäklarjänstens särdrag 

 
Vi har ovan sett förslag på vad det är som kännetecknar en tjänst i allmänhet. Vad är det då som 
kännetecknar just fastighetsmäklarens utförda tjänst? Det är svårt att finna ett entydigt svar på 
denna fråga. Tjänsten uppfyller dock de ovan nämnda kriterier som krävs för att bedömas vara en 
tjänst. Som modellen nedan också visar så är de olika momenten kring försäljningen många och 
av vilka de flesta sker utan säljarens insyn. Det är endast i vissa av de moment som modellen 
beskriver där säljaren är personligen närvarande. Min egen erfarenhet av denna kedja av händelser 
är att en säljarkund är personligt närvarande vid främst tre stycken moment, nämligen vid 
insamling av objektsdata, köpekontrakt och tillträde. I många fall deltar också kunden vid en 
deklaration tillsammans med mäklaren och som utspelar sig det nästkommande året. Detta 
redovisas dock inte i denna modell. Det förekommer naturligtvis en variation på denna min egen 
utsaga men det viktiga med denna illustration är att här kan en ökad insyn skapas hur pass 
påtaglig immaterialiteten verkligen är . Då en husförsäljning dessutom äger rum endast en eller ett 
par gånger under en livstid, så är säljarens förkunskaper ofta begränsade.  
 
 
 

 

 
 

Modell från mäklarsamfundet.27 
 
 

 
Utöver detta så är de förutsättningar som ligger till grund för säljarens beslut och val skiftande, 
där stora och ibland känsliga beslut skall fattas, samtidigt som de ekonomiska aspekterna kan vara 
en källa till både glädje och oro. Det finns med andra ord många faktorer som kan ställa saker på 
sin spets när det gäller tjänstemötet mellan fastighetsmäklare och kund i det så kallade 
”sanningens ögonblick”. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 www.forsell.nu/information/vadingar.html - 2k 
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4. Empiri  

I detta kapitel kommer jag att redovisa de intervjuer som genomförts med säljarkunder, mäklare och 
företagsledningen. Förutom dessa intervjuer presenterar jag även i detta kapitel det befintliga 
informationsmaterial angående just fastighetsmäklartjänsten som finns tillgängligt i dagsläget. Först av 
allt så redovisar jag hur provisionslönen fungerar och den aktuella lagstiftningen kring denna. 

 

4.1 Provision 

Provisionslön är en vedertagen betalningsform i många branscher och i dagsläget är 
provisionslön den vanligaste ersättningsformen för Sveriges mäklare.28 
 
 
21§ Fastighetsmäklarlagen. Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss 
procent på köpeskillingen (provision). 
       Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan 
uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren. 
       Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmedling avtal om överlåtelse inom den tid 
som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet hade förmedlats av honom.29 
 

I just fastighetsmäklarbranschen följer denna den lagregel som delvis redovisats ovan och som 
reglerar förhållandet från både fastighetsmäklarens och kundens synvinkel. Bestämmelserna kring 
mäklarens provision återfinns i sin helhet i Fastighetsmäklarlagen.  
Grundidén med en provisionslön är att en i förväg bestämd procentsats löper på den köpeskilling 
som senare uppstår vid försäljningen. Detta gör att ersättningens storlek inte kan bedömas exakt 
förrän vid avslutad affär. Det som dock fastslås innan förmedlingsavtalet börjar gälla är 
procentsatsens storlek. Denna är skiftande i landet och styrs av olika faktorer, så som konkurrens 
och den bedömda köpeskillingens storlek. Överenskommelser om olika procentsatser vid 
förutbestämda trösklar förekommer också. Det är med andra ord ingen standardiserad 
betalningsform och variationerna är många. Inom fastighetsbyrån så regleras inte provisionen 
utan detta bestäms genom lokala företagarbeslut.30 
 
Det är min erfarenhet att det i de flesta fall också förekommer en undre gräns för 
fastighetsmäklarens ersättning. Denna varierar utefter fastighetstyp, exempelvis fritidshus eller 
villa, eller om objektet är en bostadsrätt. Tanken med minimiprovisionen är att 
fastighetsmäklaren skall vara tryggad en ersättning som i sin tur skall täcka de fasta utgifter som 
förmedlingsuppdraget genererar. 
 

4.2 Aktuellt informationsmaterial angående fastighetsmäklartjänsten 

I det företag jag studerat finns det olika informationsmaterial att tillgå. Ett av dessa är en grafisk 
beskrivning av förmedlingens gång,31 ett så kallat intagsmaterial. I detta material ges 

                                                 
28 Fastighetsmäklarnämnden. 
29 T Gregow. Sveriges rikes lag. S 736. 2006. 
30 Telefonintervju med Lars-Erik Nykvist. Fastighetsbyrån. 2008-05-05. 
31 Se bilaga. 
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fastighetsmäklaren de verktyg som behövs för att ta reda på vad det är som kunden är mest 
intresserad av. Till sin hjälp har fastighetsmäklaren här en lista i början av broschyren där ett antal 
frågor i möjligaste mån skall ligga till grund för en tjänst som är anpassad efter den specifika 
kunden. Förutom detta så finns det i detta material en guide där en säljare kan se vad som sker 
och i vilken ordning. Beskrivningen är överskådlig och tar upp totalt 17 moment som normalt 
passeras vid en förmedling De moment som visas är i tur och ordning: kundmöte- säljuppdrag- 
objektsbeskrivning- matchning av objekt- annonsering- skyltning på kontor och bank- övrig 
marknadsföring- annonsering i press- visningar- uppföljning av spekulanter- budgivning- 
kontrakt- tillträde- uppföljning säljare och köpare- deklaration. Förutom denna information så 
finns det också material som belyser vilket ansvar som faller på både säljare och köpare då det 
gäller upplysnings- och undersökningsplikt, juridisk information, tips och råd inför visning samt 
statistik som påvisar fördelarna med att sälja med mäklare. Det som framhålls i 
informationsmaterialet är just kunskapen som förmedlas från mäklarens sida och en förfrågan om 
vilka förväntningar som säljaren har inför just sin försäljning32. 
Förutom den skriftliga informationen så har företaget en hemsida där upplysningar om 
fastighetsmäklartjänsten kan studeras och där samtliga broschyrer finns att tillgå i Pdf- format33. 
Förutom detta så finns det statistik och annan information om fastighetsmarknaden i stort. Det 
finns dock på hemsidan ingen motsvarighet till det sammanställda intagsmaterial som en 
säljarkund får ta del av.  
 
 
 

                                                 
32 Befintligt informationsmateria från fastighetsbyrån AB. 
33 http://www.fastighetsbyran.se/se/salja/Vara_tjanster/ 



  
 

 24 

4.3 Intervjuer med säljare 

I detta kapitel kommer jag att redovisa säljarnas intervjusvar. Detta sker i den ungefärliga ordning som 
frågorna ställdes men i löpande text. Intervjumaterialet är uppbyggt på ett sätt där jag försökt att få reda 
på säljarens förväntningar, upplevelser och kunskap före, under och efter tjänstemötet. Det har varit min 
förhoppning att detta kunnat ge bevis för huruvida mäklarens information varit avgörande för en större 
förståelse och kunskap för tjänsten, och om detta medfört en ökad tolerans för arvodets storlek. För att 
levandegöra intervjusammanställningen har jag namngivit de intervjuade. Namnen är dock fingerade som 
ett hänsynstagande till personernas integritet. 
 

4.3.1 Säljare 1 

 
Anders har gjort en fastighetsaffär tidigare i sitt liv. Denna sköttes utan inblandning av mäklare 
och administrationen sköttes av banken.  
Anders hade en förväntning på fastighetsmäklartjänsten som en helhetslösning där mäklaren 
skötte så gott som allt. Den tid som skulle tas i anspråk hade bedömts på förhand av honom och 
uppfattades även av mäklaren som realistisk. Förväntningen kring arvodet var att detta var högt i 
förhållande till tjänsten. Den egenskap hos fastighetsmäklaren som Anders värderade högst var 
tryggheten vid kontakt med banker, myndigheter och presumtiva kunder och syftet med att låta 
anlita en fastighetsmäklare var att slippa dessa kontakter. Anders uppfattning av sitt eget 
deltagande var att bistå mäklaren med information, iordningställa inför visning och fotografering. 

Anders värderade en helhetslösning högt med motivationen att ”slippa osäkerheten och 
funderingarna kring bankkontakter och att själv prata med köpare”. 
 
Den egna uppfattningen och kunskapen om mäklaren begränsade sig till muntlig information 
genom vänner och bekanta och ett antagande om vad tjänsten skulle kunna innebära. Någon 
skriftlig kunskap genom reklam eller liknande fanns ej sedan tidigare. 
Den information Anders fick under tjänstemötet då det gäller tjänsteutövandet var muntlig.  
Informationen fyllde sin funktion och upplyste honom på ett bra sätt om tjänsteutövandet, 
mäklarens arbetstider, kostnader och liknande.  
 
Anders förhandlade om arvodet och fick efter denna förhandling en rabatt som var lite lägre än 
den efterfrågade. Anledningen till att Anders förhandla om arvodet var förutom känslan om att 
det var dyrt, också en uppfattning att mäklaren skulle prestera bättre om arvodets storlek skulle 
följa en ökning utefter köpeskillingens ökning, vad som i branschen kallas trappstegsprovision.  
 
Mäklaren motsvarade de frågor och funderingar som Anders hade men då det gällde vissa 
önskemål så tillgodosågs ej dessa. Främst var det mäklarens sparsamma telefonkontakt som blev 
en källa till oro och irritation. Ej heller så förbättrades vissa, enligt Anders, dåliga fotografier 
 
Efter avslutad affär så var det Anders uppfattning att de förväntningar som denne haft innan 
tjänstemötet, stämde väl överens då det gällde mäklarens och den egna arbetsinsatsen. 
Tidsmässigt så tog fastighetsaffären lite längre tid än förväntat men orsakerna till detta tycker han 
är förklarliga. 
 
Beträffande Anders kunskap så anser denne att kunskapen ökat under tjänstemötet, mycket tack 
vare mäklarens information men även genom det egna deltagandet. Han hade dock gärna sett att 
han haft denna kunskap tidigare i tjänstemötet.  
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Anders har efter avslutad affär omvärderat sin uppfattning om arvodet som dyrt och anser att 

”det har varit värt priset, speciellt med tanke på om försäljningen hade skötts av mig själv”.  

4.3.2 Säljare 2 

Bengt har gjort en fastighetsaffärer tidigare. Denna skötte av honom själv. Bengt hade därmed en 
kunskap om vad en fastighetsförmedling innebär och en praktisk uppfattning om arbetets 
omfattning.  
 
Till skillnad från Anders, så var denna säljare försedd med en lite större förståelse och kunskap 
för fastighetsmäklartjänsten när han företog sig den andra husförsäljningen, och denna gång med 
hjälp av fastighetsmäklare. De förväntningar som fanns på fastighetsmäklarens tjänst var en 
komplett tjänst med chans på ett högre försäljningspris genom det förtroende fastighetsmäklaren 
skulle förmedla till intressenterna. De förväntningar som Bengt hade på fastighetsmäklaren var en 
gedigen arbetsinsats som skulle borga för en trygg och professionell affär för alla parter. Att ett 
eget deltagande och samarbete var viktigt för tjänsten var även denne säljare medveten om. 
Bengt hade erfarenhet från tidigare privat försäljning och uttryckte sig med tydlighet kring 

uppfattningen av presumtiva kunders misstänksamhet mot privatsäljare. ”Har man varit med om 
en privat visning och den misstänksamhet som man möter där, då vill man inte vara med om det en gång 
till.”  
Tidsmässigt så hade Bengt en uppfattning om en maxtid innan försäljningen skulle vara klar. 
Det uppskattade arvodet uppfattades av honom som skäligt främst i förhållande till den möjlighet 
förmedlingen gav till ett högre slutpris. 
 
Den egenskap som Bengt värdesätter högst med fastighetsmäklartjänsten är det förtroende denna 
förmedlar till presumtiva köpare och den egna kunskapen om fastighetsmäklartjänsten anser 
säljaren vara stor. Detta mycket med anledning av den bransch som han själv arbetar i och i 
vilken denne kan se vissa likheter.  
 
Någon tidigare kunskap om fastighetsmäklartjänsten genom reklam eller liknande fanns ej hos 
denna säljare. Dock hade en viss kunskap kommit honom tillhanda genom allmän statistik och 
liknande information i dagspress. Bland annat kunskapen om ett högre försäljningspris om 

affären sköts av en etablerad mäklare. ”Jag hade ju sett att statistik kring försäljning med mäklare och 
att en mäklare ofta får ut ett högre pris.” 
Bengt fick under tjänstemötet en muntlig information kring tjänsten och en överblick av vad som 
skulle komma att ske under de kommande veckorna. Den muntliga informationen gav säljaren en 
bra bild av mäklarens arbetsinsats som skapade förväntningar om den kommande tjänsten. Den 
skriftliga informationen uteblev även i detta fall. 
 
Bengt förhandlade om arvodet och lyckades med en sänkning av procentsatsen. Anledningen till 
detta är att han på så sätt ville ha en större del av vinsten för egen del. 
 
Mäklaren motsvarade säljarens frågor och funderingar och gav ett intryck av att vara kunnig och 
påläst. Önskemål om annonsering och liknande motsvarades på ett bra sätt.  
Även tidsmässigt så överensstämde verkligheten med vad säljaren uppskattat. 
 
Bengt anser att den kunskap som denne hade i början av tjänstemötet var oförändrad efter 
tjänsteutövandet. Visserligen så var säljarens kunskap, enligt honom själv, ganska stor från början 
men det är säljarens uppfattning att det under tjänstemötet inte gavs information med avsikt att 
höja Bengts kunskapsnivå om mäklarens tjänst i någon högre utsträckning.  
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Efter avslutad affär är Bengts positiva uppfattning kring arvodets storlek oförändrad, mycket tack 

vare att försäljningspriset överensstämde med det förväntade. ”Jag fick ju det pris jag ville ha, och 
det var högre än jag hoppats, och mitt netto blev därför högre.” 

4.3.3 Säljare 3 

Calle har gjort två fastighetsaffärer tidigare med hjälp av mäklare, varför en god förståelse ligger 
till grund för fastighetsförmedlingen som sådan.  
 
De förväntningar som fanns på mäklarens arbetsinsats var att mäklaren skulle genomföra ett 
arbete som innebar att allt från till värdering till fotografering, beskrivning, annonsering, kontakt 
med köpare och myndigheter och budgivning skulle utföras av mäklaren. Tidsmässigt så hade 
denna säljare en uppfattning om hur lång tid försäljningen skulle komma att ta. Calle hade även 
en uppfattning om att det egna deltagandet var mycket viktigt. Denna säljare var mycket bestämd 

i sin uppfattning till arvodet och utbrast vid intervjuns början med ”Hur kan det vara befogat att ta 
ett så högt arvode! Ingen kan säga till mig att mäklaren gör rätt för dom där pengarna!” Calles 

inledande uppfattning var med andra ord minst sagt, att arvodet var högt. 
 
Anledningen till att Calle anlitade en mäklare var att den totala arbetsbelastningen blev för stor, 
varför denna hjälp var nödvändig. Samtidigt så kändes det tryggt med en person som skulle sköta 
kontakten med myndigheter och banker. Just tryggheten nämner han som den viktigaste 
egenskapen vid denna fastighetsförmedling. 
Calle hade trots tidigare kontakt med mäklare, begränsad kunskap om fastighetsmäklarens tjänst 
men skaffade sig en kunskap genom företagets hemsida. Detta var något som han tog reda på då 
han beslutat om försäljningen. Denna skriftliga information uppfattades som lättförstådd och bra. 
Under tjänstemötet fick säljaren kompletterande information i muntlig form. Denna information 
överensstämde med den som han fått tidigare. Någon skriftlig information om mäklarens tjänst 
utgick dock ej. Calle försökte att förhandla om provisionen, dock utan framgång trots upprepade 
försök. 
 
Säljaren tycker att de frågor och funderingar som den haft, besvarades kunnigt och korrekt och 
de önskemål som han haft tillgodosågs snabbt. Intrycket från kontakten med mäklaren är att 
dennes information stämde väl överens med den tidigare informationen. 
 
Efter avslutad tjänst så tycker Calle att de förväntningar som funnits på mäklarens arbetsinsats 
överensstämde med upplevelsen av dennes tjänsteutövande. I vissa frågor överträffade även 
mäklaren förväntningarna, något som uppskattades av Calle. Det egna tidsperspektivet 
överensstämde också. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Calle upplever den egna kunskapen om tjänsten som större 
efter tjänstens avslut och kommenterar också den egna kunskapen som ett mycket viktigt inslag 

för att uppfatta tjänsten som lyckad. ”Den kunskap som jag fick genom hemsidan var helviktig för 
mig. Jag tycker att information är jätteviktigt.” Detta till trots så anser han fortfarande att arvodet är 

alldeles för dyrt och hade gärna sett att mäklaren kunnat motivera den enligt honom höga 
summan. Gärna genom en specifikation eller liknande. Som en avslutande reflektion så tycker 
Calle att en privat försäljning hade varit att föredra, om bara förutsättningarna i övrigt möjliggjort 

detta. Jag kan inte se att det arbete som mäklaren gjorde behöver kosta så mycket. Jag hade gjort det lika 
bra själv.” 
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4.3.4 Säljare 4 

Dagny har vid ett tidigare tillfälle köpt ett hus privat, varför ingen tidigare kontakt med mäklare 
varit aktuell. Den tidigare kunskapen om fastighetsmäklartjänsten begränsade sig i detta fall till 
det som hon hört och blivit tipsad om genom vänner och bekanta.  
De främsta förväntningar som Dagny hade på mäklarens tjänst var en helhetslösning där känslan 

av trygghet var viktig. Jag ville träffa en mäklare som såg det som jag tycker var säljande för just det här 
huset och hade liksom den rätta känslan. Och det gjorde den här mäklaren.” Mäklarens arbetsinsats 

förväntades vara proffessionell och innefatta momenten värdering, fotografering, myndighets- 
och kundkontakt, budgivning och administrativt arbete. Säljaren hade en god egen uppfattning 
om den tid försäljningen skulle ta, något som också diskuterades med mäklaren och som 
bedömdes som rimlig. Inför försäljningen hade Dagny en uppfattning av vad som skulle komma 
att krävas av henne i form av informationslämning, fotografering och liknande. 
Beträffande arvodet så tycker denna säljare redan inledningsvis att arvodet är skäligt i förhållande 
till arbetsinsatsen. Denna inställning är delvis beroende på information som hon fått av bekanta 

som har erfarenhet av en nylig privat försäljning. ”Vi tänkte sälja själv först men blev avrådda av de 
vi känner.” 
Det som denna säljare värdesätter högst med fastighetsmäklarens tjänst, är trygghet och att 
tjänsten ger henne en chans att slippa personligt engagemang i en bitvis känslig affär. 
Anledningen till att anlita en mäklare var i detta fall även medvetenheten om att en 
fastighetsförsäljning var mycket arbetsam och skulle kräva mycket tid av henne. Genom att anlita 
en mäklare behövde inte heller Dagny hålla kontakt med presumtiva köpare vid visningar och 
liknande, något som hade varit känsligt för just henne. 
Dagny hade ingen direkt kunskap om fastighetsmäklarens tjänst innan tjänstemötet, annat än det 
som hon fått reda på genom vänner och bekanta. Under mötet med mäklaren fick hon dock 
muntlig information om tjänsten. En information som uppfattades som informativ och 
lättförstådd. Den skriftliga informationen angående just tjänsten uteblev dock. Det som 
presenterades i skriftlig form var mer information som begränsade sig till juridiska frågor. 
I detta fall så förhandlade säljaren inte om arvodet. 
 
De frågor som uppstod under tjänstemötet besvarades professionellt och kunnigt och även vid 
framförandet av olika önskemål så tillgodosågs även dessa önskningar.  
 
Dagny tycker att de förväntningar som funnits angående mäklarens arbetsinsats överensstämde 
med upplevelsen så när som utebliven information om att även annan personal skulle kunna vara 
med vid visning av huset. Något som hon gärna sett att mäklaren informerat om inledningsvis. 
Fastigheten såldes inom den tid som säljarna förutsatt även i detta fall, varför även dessa 
förväntningar stämde väl in. Rent ekonomiskt sett så överensstämde arvodets storlek utefter de 
förväntningar som funnits från början. 
 
Efter avslutad affär så tycker Dagny att den egna kunskapen kring fastighetsmäklartjänsten är 
fördjupad och är av den uppfattningen att denna kunskap är något som varit bra att få ta del av. 
Säljaren tycker att den arbetsinsats som mäklaren gjort är mycket omfattande och nämner bland 
annat budgivningsförfarandet och visningarna som något som hade uppfattats som påfrestande 

att göra själv. ”Jag sa till X (mäklaren) att: herregud vilket jobb det måste ha varit med budgivning!. 
Vad jobbigt det hade varit att sköta själv.” 

 
Dagny tycker efter försäljningen att arvodet är ytterligare motiverat och anser visserligen att det 
är mycket pengar men att fastighetsmäklartjänsten verkligen gett valuta för pengarna. Dessutom 
så blev försäljningspriset högre än vad säljaren tänkt. 
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4.3.5 Säljare 5 

Erika har en tidigare erfarenhet av en fastighetsaffär där en mäklare varit inblandad.  
De förväntningar som Erika hade på mäklarens tjänst var att mäklaren skulle fungera som en 
drivande motor med ett fungerande nätverk då det gäller annonsering. Denna säljare ser inte 
mäklarens tjänst som en helhetslösning utan som ett komplement till helheten där hon själv har 
ansvar för vissa saker, exempelvis städning och uppfräschning inför försäljningen. Huvudorsaken 
till att anlita en mäklare var ett slippa kontakten med presumtiva köpare och den 
myndighetskontakt som uppstår i och med försäljningen. De förväntningar som fanns på 
mäklarens arbetsinsats var att denne skulle ta ansvar för fotografering, annonsering, budgivning 
och beskrivning. Erika hade ingen egentlig uppfattning om den tid som försäljningen skulle ta 
men ser sig som en optimist då det gäller tidsåtgången. Det fanns ett förtroende att mäklaren 
skulle göra det arbete som behövdes inom en viss tid. 
 
Då det gäller arvodet så hade Erika inte någon uppfattning om detta heller, utan ansåg att det 
enda alternativ som fanns var att anlita mäklare. Erika blev dock erbjuden en rabatt inför 
försäljningen varför det fanns en uppfattning om att arvodet skulle löpa på en procentsats 
beräknad på försäljningspriset. 
Det som Erika bedömde som den viktigaste egenskapen med fastighetsmäklarens tjänst var, efter 
en stunds eftertanke, tryggheten som hon anser att mäklaren ger. 
Erikas tidigare kunskap kommer från den tidigare försäljningen men även det som hon tagit del 
av genom media och vänner. Erika tycker att det hon fått reda på genom vänner har stor 

betydelse i valet av mäklare. ”Jag skulle inte anlita en mäklare om någon jag känner inte 
rekommenderade honom.”  

Under detta tjänstemöte blev Erika informerad om tjänsten muntligt och svarar jakande på frågan 

om det förekom någon skriftlig information ”Det kanske jag fick? Jag minns faktiskt inte,” men 

anser att den muntliga informationen var bra och skedde under hela förmedlingstidens gång. 
 
Erika anser också att mäklarens bemötande var professionellt och de frågor som uppstod under 
tiden besvarades kunnigt. Då det gäller önskemål om ytterligare annonsering så uppfylldes även 
dessa, om än i mindre omfattning än vad som varit önskvärt. 
 
Då det gäller Erikas inledande förväntningar så tycker hon att dessa varit överensstämmande med 
det som hon upplevde efter försäljningen. Det som hon dock hade förväntat sig var att den 
ansvarige mäklaren skulle ha visat huset varje gång, och inte som nu med olika personer vid de 
olika visningarna. Det fanns också vissa moment som överträffade de hon förväntat sig och som 

gjorde henne mycket nöjd. ”Jag skulle rekommendera mäklaren för mina vänner.” 

Tidsmässigt så tycker Erika att tidsåtgången överensstämde, även fast detta inte ägnats någon 
noggrannare tanke inledningsvis. Även vid slutet av affären så var arvodet något som Erika 

ägnade mindre tanke och någon direkt uppfattning kring arvodet finns inte. ”Jag tror att jag 
resonerat så, att har man gett sig in i leken får man leken tåla.” 

 
Efter avslutad tjänst så tycker Erika att hennes kunskap ökat genom den pågående processen. 
Något som hon inte tänkt tidigare på var mäklarens lugna attityd till intressenterna och rådet att 
vänta in ytterligare kunder. Även i slutskedet så var mäklarens råd avgörande i en fråga, något 
som Erika inte tidigare tänkt på. Denna kunskap om mäklarens tjänst var ny för henne. 
  
Det avslutande omdömet angående arvodet var att detta var svårbedömt. Erika tycker att det 
kanske är lite konstigt med en procentsats på försäljningspriset. 
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4.4 Intervjuer med mäklare 

I detta kapitel kommer jag att redovisa fastighetsmäklarnas intervjusvar. Detta sker i den ungefärliga 
ordning som frågorna ställdes men i löpande text. Intervjumaterialet för denna intervju är uppbyggt efter 
samma struktur som användes för säljarna. Skillnaden ligger i att jag i denna intervju försökt få reda på 
mäklarens uppfattning kring säljarnas förväntningar, upplevelser och kunskap före, under och efter 
tjänstemötet. Det har varit min förhoppning att belysa om mäklarnas uppfattning överensstämmer med 
den uppfattning som säljarna har. De namn som givits mäklarna är i likhet med tidigare namn  högst 
fiktiva. 

4.4.1 Mäklare 1 

Anna är yngst av de intervjuade mäklarna och ahr arbetat som mäklare i fem år.  
Anna är av den uppfattningen att säljarkundernas tidigare erfarenheter är begränsade. Detta beror 
främst på att en husförsäljning sker en eller ett par gånger under en livstid. De flesta säljarkunder 
vill inte heller ha någon ytterligare kunskap enligt mäklaren, utan ser fastighetsmäklartjänsten som 
en helhetslösning med liten egen inblandning. 
Då det gäller säljarkundens förväntning på fastighetsmäklartjänsten och mäklarens arbetsinsats så 
är det Annas uppfattning att ett genuint engagemang från början, är mycket viktigt. Detta styr 
säljarkundens tro på att fastighetsmäklaren skall utföra en bra och riktig arbetsinsats. 
Medvetenheten om arbetets omfattning är dock begränsad. Detta är dock något som Anna 
upplyser om i det inledande tjänstemötet.  Med anledning av den begränsade medvetenheten så 
anser mäklaren i detta fall att det är ganska enkelt att uppfylla och överträffa säljarkundernas 
förväntningar. 

”Det kan va bra att informera om sånt som säljarna tycker är svårt. Då tycker de genast att man kan 
mycket som dom inte kan.” Säljarkundens förväntningar på tidsåtgången skiftar mycket men de 

flesta är toleranta mot en skiftning i tidsåtgång och accepterar den tid det tar. Detta är något som 
mäklaren informerar om under tidens gång. 
Beträffande arvodet och den rent ekonomiska aspekten av tjänsten, så förhandlar de flesta 
säljarkunderna om arvodet. Detta är enligt Anna något som blivit vanligare under de gångna två 

åren. ”För ett och ett halvt år sedan hände det nästan aldrig. Nu är det varenda en som gör det.” 

Säljarkunderna har enligt mäklaren dock ingen egentlig argumentation till orsaken, utan försöker 
att sänka arvodet på grund av den rådande inställningen bland andra säljarkunder, grannar och 
liknande.  
Anna anser att den egenskap som säljarkunderna värderar högst är att mäklaren är tillgänglig och 
förtroendeingivande. Detta är en uppfattning som baserar sig både på egen uppfattning men även 
genom marknadsföringsmaterial och kundundersökningar från företagsledningen. Inom företaget 
finns det givna regler och ramar som styr hur fastighetsmäklartjänsten skall utföras. Materialet 
som beställs från marknadsavdelningen riktar sig till både mäklare, säljarkunder och köpare. Anna 
anser att den egna kunskapen om materialet är god. Dessutom så fyller materialet enligt mäklaren 
en viktig funktion för många säljarkunder. Det finns enligt mäklaren säljarkunder som är både 
mer och mindre vetgiriga, varför det är viktigt med en bedömning i varje enskilt fall.  
Den information som riktar sig till de anställda, upplever Anna som ett bra stöd och 
förberedelsen inför kundmötet är därför god. Anna tycker sig ha god kunskap och har inte 
upplevt att det varit svårt med att motsvara de frågor och funderingar som kunderna haft. Inte 
heller har hon upplevt att rikstäckande information och reklam varit missvisande för 
säljarkundernas del.  
Efter avslutad tjänsteutövning så är det Annas uppfattning att kundernas förväntningar stämmer 
väl överens med de som de hade innan, då det gäller mäklarens arbetsinsats och den tid som 
tjänsten tagit i anspråk. Säljarkunderna påpekar ofta att mäklarens arbetsinsats varit stor och 
överraskas av det hårda arbete som utförts. Detta är dock något som mäklaren för det mesta får 
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höra genom sina kollegor eller andra. Säljarkunderna säger sällan detta personligen till mäklaren. 
Detta ser hon dock som ett bevis för att säljarkunderna fått en större kunskap om 
fastighetsmäklartjänsten. Beträffande arvodet så är det Annas uppfattning att de flesta har en 
större förståelse för dess storlek efter tjänsteutövandet. 

4.4.2 Mäklare 2 

Björn är den mäklare som arbetat längst tid av de intervjuade mäklarna. 
Björn tycker sig märka att säljarkunderna har en ökad kunskap jämfört med hur det var när han 
började sin mäklartjänst. Detta tror Björn främst beror på tv-program och liknande. De flesta 
känner till begreppen i branschen men det är enligt honom tveksamt om de riktigt vet 

innebörden av dessa. ”Det där med dolda fel och så, det pratar alla om men vet dom vad dom pratar 
om?” 
Enligt Björn så är säljarkundernas kunskap om mäklarens arbetsinsats liten eller obefintlig och en 
förståelse för arbetes omfattning existerar knappast. Undantag finns men dessa är ovanliga. De 
flesta säljarkunder har en realistisk uppfattning om den tid som förmedlingen kommer att ta i 
anspråk. Då det gäller de rent ekonomiska aspekterna så är det enligt Björn en allmän uppfattning 
att de flesta uppfattar arvodet som dyrt, och inflikar att detta inte hände förut, helt enkelt på 
grund av att försäljningspriserna på orten inte blev lika höga som nu. Denna inställning tycker 
Björn dessutom är mer spridd bland de som har en större förståelse för och inblick i 
fastighetsmäklartjänsten. Så gott som alla försöker att förhandla om arvodet, något som enligt 

mäklaren var mycket ovanligt för några år sedan. ”Och det är klart, säljer man en villa för ett högt 
pris och provisionen blir 75000, då tycker man nästan själv att det är för mycket.” 

Björn anser att den egenskap som säljarkunderna värdesätter högst är förtroende. Denna 
uppfattning grundar han på en egen iakttagelse framför information från undersökningar, 
kundenkäter och liknande. 
Även denna mäklare är medveten om de direktiv och ramar som finns för 
fastighetsmäklartjänstens utövande och nämner främst kurser, marknadsdagar och kickoffer som 
det vanligaste. Det finns också broschyrer och liknande som bidrar till denna upplysning. 
Mäklaren anser att denna information från ledningen är viktig och fyller en funktion men nämner 
svårigheterna att hinna med denna information, särskilt under högsäsong. Mäklaren erkänner att 
den muntliga informationen lättare hinns med och att den skriftliga därför mer sällan delas ut. 

”Men information är allt!” påpekar han och fortsätter med en reflektion om att heltäckande 

information i varje enskilt fall skulle få stora fördelar. 
Vid något enstaka tillfälle har det hänt att Björn inte kunnat motsvara de frågor som kunderna 
haft. Detta är dock mycket ovanligt och i dessa fall har han funnit bra stöd i organisationen och 
de experter som denna tillhandahåller. 
Då det gäller företagets rikstäckande information så tycker Björn att denna varit bra. Endast vid 
något enstaka tillfälle har det skett rena missförstånd mellan mäklare och kund. I dessa fall så 
tycker Björn att detta mer berott på mottagarnas felaktiga tolkning än materialets utformning. 
Efter avslutad tjänsteutövning är det även denna mäklares uppfattning att säljarkunderna har en 
upplevelse som totalt sett stämmer överens med de inledande förväntningarna. Det år dock lite 
svårt att ge en korrekt återgivning då de flesta kunder är fåordiga och sällan uttalar sig om 
tjänstemötet, negativt liksom positivt. Då det gäller mäklarens arbetsinsats så förhåller det sig på 
liknande sätt. Björn tolkar att en tystnad från kundernas sida är positivt. Sett ur en ekonomisk 
synvinkel så verkar de flesta säljarkunder vara nöjda enligt Björn, men påpekar, ”det är lätt att 
sälja nu. Affärerna går fort och de flesta får ut mer än vad de räknat med. Det blir annorlunda när 
det kommer andra tider.” 
Sammanfattningsvis så tycker Björn att kundernas samlade kunskap kring tjänsten har ökat efter 
det att tjänsten levererats. Mycket av den inforamtion som förmedlats i och under 
tjänsteutövandet sammanfattas vid de avslutande mötena, vid exempelvis tillträdet, och då finns 
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det enligt honom en större förståelse. Björn tycker dock att säljarkundernas uppfattning kring 
arvodet är oförändrat och motiverar detta med att kunderna ofta blivit nöjda från början om de 

lyckats i förhandlingen om arvodets storlek. ”Säger dom inte något och verkar nöjda, så tror i varje 
fall jag att dom är nöjda.” 
Björn understryker vid slutet av vår intervju att information är det viktigaste vid kontakten med 
kunder och att han är av den uppfattningen att en välinformerad kund också blir en nöjd kund.  

4.4.3 Mäklare 3 

Conrad har varit verksam näst längst i företaget. 
Inte helt förvånande så anser även Conrad att säljarkundernas tidigare erfarenhet är låg och 
bedömer att cirka 70 % är mycket okunniga och utav de resterande så är 15 % mycket kunniga. 
Enligt Conrad så har de flesta säljarkunderna låga förväntningar på grund av den okunskap de har 
men inflikar att det i motsats till dessa också finns en liten del, ca 15%, som har orealistiska 
förväntningar. Vad gäller säljarkundernas uppfattning av hur lång tid uppdraget skall ta, så är det 
ungefär lika i uppfattningen om att uppdraget skall ta lång respektive kort tid. Conrad tycker sig 
märka att de flesta säljarkunderna är toleranta till arvodet och att de har en förståelse för detta. 
Det finns dock de som förhandlar om arvodet och jämför olika mäklare med varandra. Dessa är i 
de flesta fall de som utgör de 15 % som har stor kunskap. 
Conrad tror att den egenskap som säljarkunden värdesätter högst är mäklarens förmåga att få 
kunden att känna förtroende. 
Som de övriga två fastighetsmäklarna så har även Conrad en god kunskap om de direktiv som 
finns kring tjänstens utövande och nämner även han broschyrer, möten, kick-off och liknande för 
att skapa samma typ av tjänst över hela landet. Conrad anser att den skriftliga information som 
finns till säljarkunderna är viktig i de fall då kunderna är mycket kräsna, den del som enligt 
honom utgör cirka 15 %. Informationen är dock i första hand muntlig men den skriftliga är ett 

bra komplement i vissa fall säger Conrad och inflikar ”Frågar kunden om exempelvis homestyling, då 
kan man ta fram det pappret. Men det skulle bli för mycket att presentera all information på en gång. 
Kunderna har ju anlitat oss för att slippa ta beslut själva.” 

På frågan om det någon gång uppstår missförstånd mellan fastighetsmäklare och säljarkund så 
tycker Conrad att detta kanske kan hända någon gång, vid exempelvis introduktionen av en ny 
produkt. Detta hör dock inte till vanligheterna. Med om det händer, så finns det ett väl 
fungerande stöd för de anställda, både fortlöpande och vid enskilda frågor från mäklarna. Ett 
exempel är företagets jurist som kan tillfrågas om det skulle behövas. Conrad påpekar dock 
företagets kunskapsdagar där det ges utbildning och introduktion till nya produkter och liknande. 
Efter avslutad tjänsteutövning är det Conrads uppfattning att säljarkunderna haft realistiska 
förväntningar som överensstämmer med de slutliga upplevelserna. Inte helt sällan så tycker 
säljarna att mäklarna utfört ett långt mer omfattande arbete än vad de trodde från början. 
Uppfattningarna kring uppdragets längd varierar men de flesta förstår varför ett uppdrag 
exempelvis dragit ut på tiden.  
Conrad tycker också att kunderna har en större kunskap efteråt, men vidhåller att många inte vill 
ha kunskapen, något som varit en av förutsättningarna för att anlita en mäklare. Han tror också 
att de flesta uppfattar arvodet annorlunda efter tjänstens slut och gör bedömningen att de flesta 
då tycker att arvodet är skäligt i förhållande till tjänsten.
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4.5 Intervjusvar från företagsledning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa företagsledningens intervjusvar. Även i denna intervju är 
strukturen överensstämmande med den som använts till säljare och fastighetsmäklare. Avsikten med 
denna intervju har varit att finna något som tyder på hur ledningens uppfattning av säljarkundernas 
förväntningar, upplevelser och kunskap överensstämmer med verkligheten. Det är också min förhoppning 
att genom denna intervju se om det finns någon gemensam nämnare mellan den information som ledningen 
förser säljarkunder och fastighetsmäklare med. Ytterligare en intressant fråga som jag försökt att finna 
svar till har här varit hur ledningen återknyter kundernas uppfattning och hur detta i sådana fall skett.  
Då intervjufrågorna rör två olika områden har dessa besvarats av två personer som behärskar var sitt 
område. 
 
Dessa två intervjuer ägde rum per telefon och via e-post.  
Företaget bygger på ett franschisekoncept där lokala företagarbeslut i många fall råder. Då det 
gäller företagets provision så finns inga egentliga direktiv från ledningen kring provisionens 
storlek och  utförande annat är kravet på lagenligt och etiskt utförande. 
Fastighetsföretaget centralt kontrollerar att tjänsten fullföljs på ett flertal olika sätt. Främst så är 
det företagets informationsskrift som ligger till grund för hur tjänsten skall utföras. I denna skrift 
finns ett nytt koncept där fastighetsmäklaren skall ta reda på kundens behov innan 
tjänsteutövandet tar vid. Syftet med detta är att kunna styra den information som kunden vill ha 
och att på så sätt uppfylla den specifika kundens önskemål.  
 
I och med franchisetagandet förbinder sig företagaren att följa dessa bestämmelser. Det anordnas 
även utbildningsmöten och vad som benämns framgångsdagar, där nya idéer och tankar kan 
skapas. För att tillse att rekommendationerna följs, görs kontorsrevisioner, där gångna affärer 
kontrolleras så att allt gått rätt till.  
Företagets uppfattning om de förväntningar som säljarkunderna har, grundar sig på 
omvärldsanalyser, marknadsundersökningar och kundenkäter. Vid vissa av dessa undersökningar 
återkopplas resultaten och de idéer dessa gett, med de mäklare som deltar vid dessa möten. 
Resultatet av undersökningarna visar att det som säljarkunderna värderar högst är ett högt pris 
som kommer sig av individuella lösningar, rådgivning och tillgänglighet. 
 
Resultatet av enkäterna har visat att svarsfrekvensen är beroende på målgrupp och det har visat 
sig att informationen har varit användbar i framtagandet av den framtida tjänsteutvecklingen. Ett 
resultat av detta är det nyligt framtagna intagsmaterialet som tar tillvara på vilken information 
som den specifika kunden efterfrågar. Detta i syfte att tillfredsställa varje individuell önskan med 
en mer målstyrd information.  
Vid de undersökningar som gjorts framkommer det att kundnöjdheten är så hög som 90 %. 
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5 Analys och slutsats 

I detta kapitel kommer jag att sammanställa det empiriska materialet i syfte att försöka besvara de 
uppställda frågorna i början av detta arbete. Jag kommer inledningsvis att sammanfatta varje moment för 
sig, för att på så sätt skapa en överblick. och därefter sammankoppla studien med den information som 
getts. På samma sätt som mitt intervjumaterial utformats utefter den använda teorin och den följd som 
beskrivits där, så har även analyserna gjorts i denna följd. Beträffande dispositionen i nedanstående 
kapital, så har det varit min avsikt att i största möjliga grad även här följa detta ramverk. Rubrikerna 
kan dock avvika ordmässigt då jag eftersträvat en mer illustrativ vokabulär. 
 

5.1 Tidigare erfarenhet 

Det har varit min inställning att de intervjuades tidigare erfarenhet varit viktig att kartlägga. 
Genom denna inblick har en uppfattning kunnat skapas kring vad som kan ligga bakom en 
uppfattning i en fråga. En säljare med liten erfarenhet av fastighetsförsäljning måste då enligt 
uteslutningsmetoden ha skapat eller fått denna uppfattning från annat håll. Det är min tro att 
detta kan utesluta vissa funderingar kring vad som ligger bakom uppfattningen.   
Det skulle visa sig att majoriteten av de intervjuade hade just liten eller ingen tidigare erfarenhet 
av fastighetsmäklartjänsten rent personligt. Denna observation styrks av att samtliga intervjuade 
mäklare var utav samma uppfattning. En av de intervjuade hade tidigare sålt en fastighet på egen 
hand och endast en hade tidigare varit inblandad i en försäljning med hjälp av fastighetsmäklare. 
Visserligen så tycker en av mäklarna att den allmänna kunskapen är högre nu än förut, men att 
kunskapen kanske är mer i form av uppfattningar utan verklig substans. Gemensamt för de 
intervjuade var att samtliga fått information från vänner och bekanta. Något som också framkom 
var vikten av rekommendationer från vänner och bekanta.  

 

5.2 Kundernas förväntningar 

Som beskrivits i tidigare teoriavsnitt så utgår tjänstemarknadsföringen ofta från kunden och 
dennes förväntningar. Det har varit min avsikt att genom mina intervjuer ta reda på de 
förväntningar kunderna verkligen haft, för att därefter höra mig för om vad fastighetsmäklare och 
ledningen tror att dessa förväntningar är. Som en påminnelse kan nämnas att de faktorer som 
främst ligger till grund för en kunds förväntningar, enligt de existerande teorierna, är tidigare 
erfarenhet, ”Word of mouth” (hörsägen) och personliga behov.  
I den tolkning som jag gjort framkommer det att uppfattningar som fanns kring 
fastighetsmäklarens arbetsinsats var i stort sett samstämmiga för de intervjuade säljarkunderna. 
Samtliga hade en uppfattning om att tjänsten skulle innebära en helhetslösning. Merparten tyckte 
sig dessutom ha en god uppfattning om vad arbetet innefattade för mäklaren när det gällde 
informationsinsamling, fotografering, annonsering och kontakt med köpare. Förväntningarna på 
tidsåtgången var också de ganska samstämmiga och även vad den egna insatsen skulle innefatta. 
Denna relativt goda förförståelse är intressant med tanke på att den tidigare rent personliga 
erfarenheten i de undersökta fallen varit liten. Som det visade sig i intervjuerna så uppgav de 
intervjuade att just information från vänner och bekanta varit viktig. Denna reflektion sätter 
fingret på vikten av den information som sprids genom ”Word of mouth” och hur stor inverkan 
denna information har på kundens förväntning.  
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Då det gäller de rent ekonomiska förväntningarna så tycker majoriteten att arvodet vid en första 
anblick är högt och i detta fall så förhandlade tre av de fem intervjuade om arvodet, en anlitade 
mäklaren på grund av utlovad rabatt, och en försökte inte att förhandla arvodet, utan tyckte detta 
var prisvärt redan från början.  
Bland de intervjuade så framkom ett flertal egenskaper hos fastighetsmäklaren som de intervjuade 
framhöll som de viktigaste. Den samstämmiga uppfattningen av mäklarens viktigaste egenskap 
var dock förtroende.  
Vid intervjun med mäklarna så framkom det att den uppfattning som de hade av säljarkundernas 
förväntningar på många punkter överensstämde med kundernas verkliga uppfattning. Enligt 
mäklarna så är den allmänna uppfattningen från säljaren just leveransen av en helhetslösning som 
skall utföras tryggt och med förtroende mellan parterna.  
Företagsledningens uppfattning av kundernas förväntningar är ett högt slutpris som baseras på 
individuella lösningar, rådgivning och tillgänglighet. Detta är något som också låter sig visas i det 
material och den reklam som blivit framtagen.  
Just denna uppfattning från ledningen är det första gapet som beskrivs i ovanstående modell. 
Som intervjuerna visar så delas inte denna uppfattning fullständigt av mäklarna. Detta kan ha sin 
förklaring i att detta är en avvikelse som är beroende av olika uppfattningar på olika orter. 
Det kan också vara så att detta är ett tecken på bristande intern marknadsföring, och en frånvaro 
av återkoppling med mäklarna. I endera fallet så skiljer uppfattningarna sig åt och i just detta fall 
verkar informationskällan fungera lite hackigt i just detta isolerade fall.  

 

5.3 Säljarkundernas kunskapsnivå  

Hur stor kunskap har kunden och vilken är ledningens och mäklarnas uppfattning om denna 
kunskap?  
Enligt den genomförda intervjun så tycker jag mig se att det hos säljarna finns en klar uppfattning 
av arbetets och tjänstens art. Detta till trots så anser sig säljarkunderna ha mer kunskap efter 
tjänstens utövande, något som enligt mig tyder på att den inledande uppfattningen av tjänsten är 
just uppfattningar. Detta är också uppfattningen hos de intervjuade mäklarna som anser att 
kunskapen generellt är liten i inledningsskedet. Företagsledningen har också en bestämd 
uppfattning om att detta är fallet, därav det nyproducerade materialet. 
Vid sammanställningen av intervjumaterialet, verkade det inte som att det funnits någon reklam 
som nått ut till personerna, med avsikt att utbilda kunderna om tjänsten innan tjänstemötet. 
Denna observation visade sig vara befogad då det efter min intervju med marknadsavdelningen 
framkom att det i dagsläget ej finns något reklammaterial med syfte att höja kunskapen av 
fastighetsmäklartjänsten för de presumtiva säljare och köpare som befinner sig i skedet innan 
beslutet att sälja eller köpa.  
Under tjänstemötet så är svaret från samtliga intervjuade att den skriftliga informationen kring 
tjänsten lyser med sin frånvaro. I motsats till detta så uppger samtliga intervjuade att de fått en 
bra muntlig information både inledningsvis och under tidens gång. I det inledande skedet tycker 
de flesta av de intervjuade att denna muntliga information varit informativ och till hjälp för 
förståelsen av tjänsten. En av de intervjuade hade försett sig med information genom företagets 
hemsida och detta var en information som uppskattades för sin lättförståeliga utformning. 
Vid intervjun med mäklarna så var uppfattningen av säljarkundernas kunskapsnivå att denna var 
låg, speciellt då det gäller mäklarens arbetsinsats. Det är dessutom en uppfattning bland mäklarna 
att säljarkunderna i regel inte heller vill ha någon nämnvärt stor kunskap om tjänsten, då beslutet 
att anlita fastighetsmäklare föregås av en känsla för helhetstjänst. 
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5.4 Fastighetsmäklaren som spridare av kunskap 

Lyckas mäklaren i rollen som kunskapsförmedlare och får han den hjälp han behöver?  
Som tidigare nämnts så ökar förutsättningarna för en lyckad tjänsteproduktion i de fall då kunden 
är väl informerad och kunnig och därför försedd med en realistisk förväntning. Det finns i 
dagsläget ett skriftligt informativt material som i de undersökta fallen används i begränsad 
omfattning. Ambitionen från ledningen är dock den motsatta och här brister det i antingen den 
interna marknadsföringen, förutsatt att mäklarna inte struntar i de direktiv som finns. Det skulle 
visa sig vid intervjun med mäklarna, att detta inte är fallet utan att tidsbristen ofta sätter 
begränsningar för tjänsteutövandet. Denna tidsbrist påverkar det faktum att en muntlig 
information oftast är vad mäklaren hinner med. En annan viktig observation är att mäklarna i 
många fall gör bedömningen att ett skriftligt material belastar säljarkunderna. Enligt mäklarna kan 
detta förta känslan av helhetslösning, varför det i dessa fall vore olämpligt med krävande 
pappersinformation.  
Den muntliga utbildningen är enligt de intervjuade dock god och det visade sig också att samtliga 
intervjuade mäklare upplyser kunderna på detta vis. Den muntliga informationen är en process 
som utspelar sig under hela tjänstemötet och de intervjuade säljarkunderna är i stort sett nöjda 
med den. De intervjuade fastighetsmäklarna tycker därför att de fått en uppfattning av att 
säljarkunderna fått ökad kunskap efter avslutad tjänst.  
Hur påverkar då denna iakttagelse användandet av det befintliga informationsmaterialet? Vid 
närmare granskning så är den nya broschyren utformad på ett sådant sätt att informationen kan 
anpassas individuellt. På så sätt kan informationen målstyras genom att rikta in sig på ett fåtal, för 
kunden, viktiga faktorer.  
 
 

5.5 Säljarkundens upplevelse- the moment of truth 

Överensstämde förväntningarna med den upplevda tjänsten? I de undersökta fallen så 
framkommer det att de förväntningar som kunderna har inte i första hand skapats genom 
medveten reklam från företagsledningen. I vart fall så är inte detta något som de intervjuade har 
nämnt som ett alternativ. Det har dock funnits en förväntan som verkar vara grundad på en egen 
uppskattning och som är ungefär lika för alla de intervjuade. I de fall där säljarkunderna varit 
oerfarna är detta tydligt och det finns en bestämd uppfattning som visar sig överensstämma 
ganska väl med verkligheten. Vad denna kunskap kommer från är svårt att precisera, men det 
verkar som att ”Word of mouth” spelar en stor roll i denna process. Denna observation stämmer 
väl med den vedertagna teorin kring just denna typ av informationsspridning och som enligt 
tidigare forskning utgör en så pass stor del som 80 % av den information som leder kunden till 
ett köpbeslut. 
Det som är viktigt att uppmärksamma i denna studie är att kundernas förväntningar 
överensstämmer då det gäller det egna deltagandet och den tid som försäljningen tagit i anspråk. 
Då det gäller mäklarens arbetsinsats så har även denna varit överensstämmig med vad som 
förväntats.  Så gott som samtliga överraskas av den intensitet som omgärdar tjänsten och det  är 
endast en av de intervjuade som framhåller att arbetsinsatsen från mäklarens sida inte imponerat 
nämnvärt. 
Utav de fem intervjuade säljarkunderna är det endast en som efter avslutad affär fortfarande 
tycker att arvodet är oskäligt. Inte helt förvånande så är detta samma persons åsikt. Tre av de 
övriga har omvärderat sin uppfattning till att anse arvodet som skäligt och en kund anser sig ha 
samma positiva uppfattning till arvodet både före som efter avslutad affär. Sammantaget så tyder 
resultatet på att säljarkundens upplevelse motsvarar de förväntningar som funnits.  
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Då merparten av de intervjuade omvärderat sin inställning till arvodet anser jag att 
förväntningarna också blivit delvis överträffade.  
Denna uppfattning delas också av mäklarna som efter avslutad affär tycker sig se mestadels nöjda 
och tillfredsställda kunder. I det sammanställda enkätmaterialet från företagsledningen så 
framkommer det också att kundnöjdheten är stor, närmare bestämt 90%. 
Då både fastighetsmäklare anser att de i merparten av fallen kunnat leverera till efterfrågan och 
säljarkunderna att de fått sina önskemål tillfredsställde, är jag av den uppfattningen att företaget ej 
utlovat för mycket angående tjänstens utförande. Detta är också ett bevis som kan tyda på att 
reklam och liknande varit väl avvägt och att företaget inte utlovat mer än vad de kunnat hålla. 
Den totala upplevda kvaliteten, som den åskådliggjorts i modellen i teoriavsnittet, kan därför 
anses vara bra bland majoriteten av de intervjuade säljarkunderna.  
Det som är viktigt är att säljarkundernas förändrade inställning sker i takt med att upplevelserna 
av tjänsten förändras under uppdragets gång. Det är eftersträvansvärt att försöka skapa denna 
tolerans redan inledningsvis för att därmed möjliggöra ett arvode som är tillräcklig för att utöva 
tjänsten professionellt 
 

5.6 Ökad kunskap- ett framgångskoncept i mäklarbranschen? 

Jag har tre observationer som bildar utgångspunkt och stöd för en tendens som jag tycker är 
tydlig. Min personliga tolkning av det intervjumaterial som jag arbetat fram är att en låg 
kunskapsnivå i inledningsskedet i nästan samtliga fall förbytts till en i olika grad mer utökad 
kunskap avslutningsvis. Detta har i nästan samtliga fall bidragit till en utökad förståelse för 
arvodets storlek. Den uppfattning som mäklarna har i denna undersökning är också den, att 
kunskapen ökar under tjänstemötets gång och att en ökad tolerans kan skönjas efter avslutad 
affär.  
 
Med ovanstående information är det min åsikt att ökad kunskap är ett framgångskoncept inom 
fastighetsmäklarbranschen. Det är dock viktigt att kunskapen förmedlas till kunden i rätt stadie 
och i rätt omfattning, något som mäklarna har en bestämd uppfattning om. Detta är en 
uppfattning som fastighetsmäklarna baserar på i hur stor grad kunden vill vara delaktig och vad 
som ryms inom den tidsram som finns. Att kunskapen är förhöjd i slutskedet är enligt mig 
positivt och ett bevis för att spridningen av kunskapen och utbildningen av kunden, är möjlig 
rent praktiskt. Än bättre är det då om denna kunskap kommer kunden tillhanda i 
inledningsskedet, då både arvodets storlek som kundens förväntningar tar sin början där.  
 
Det informationsmaterial som jag under undersökningens slutfas tyckte mig sakna, visade sig 
under arbetets gång vara under framtagning parallellt med mitt arbete och distribueras i skrivande 
stund som bäst på landets kontor. Ledningen för företaget bedriver dessutom i nuläget en 
kampanj som i både reklam och tryckt informationsmaterial baserar sig på och kretsar kring 
värdet av kunskap. Detta faktum är upphov till mer glädje än snopenhet då det ger mig ett bevis 
på att min grundtanke med detta arbete visade sig vara väl grundad. Jag tycker mig även se ett 
mönster i detta där jag personligen anar en modell skymta fram, inte helt olik den jag själv använt 
i min undersökning. Ordbruket är det samma med fokus kring förväntningar, kunskap och 
önskemål.  
Det vikiga med detta material, som jag ser det, är närmandet till varje individuell kund och de 
unika förväntningar denna har. Kundernas skiftande vetgirighet kan här kartläggas och materialet 
anpassas efter dessa. Detta innebär att fastighetsmäklaren i ett inledande skede kan skapa en 
kunnig kund redan i inledningsskedet av tjänsteutövningen genom att den nuvarande traditionen 
av muntlig information kanske kan överföras till denna broschyr på ett naturligt sätt. Materialet 
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skulle på så sätt fungera som ett uppslagsverk för säljarkunderna, där svar på inledande frågor kan 
sökas. 
Ett förbättrat informationsmaterial med syfte att höja kundens kunskapsnivå och på så sätt 
överträffa dennes förväntningar, har med andra ord alla chanser att bli ett kraftfullt verktyg för att 
skapa fler och mer nöjda kunder. Kunniga kunder som är toleranta mot arvodet och som genom 
detta skapar kvalitet och lönsamhet inom företaget. En förutsättning för detta är dock enligt min 
mening att företaget får en god återkoppling med mäklarna angående hur detta skall utföras på 
bästa sätt. 
 

5.7 Avslutande reflektioner 

Det är min högst personliga uppfattning att oavsett i hur stor grad en säljare vill ha kunskap eller 
ej, så är det av yttersta vikt att säljaren får denna kunskap i alla fall. Den undersökning som jag nu 
gjort i ämnet stärker min egen uppfattning ytterligare. Jag tror att information och kunskap är det 
enda sättet att ändra de attityder som finns till arvodet och den uppfattning som finns av detta 
som dyrt och oskäligt, speciellt i ett samhälle där just fastighetsmäklartjänsten väcker så mycket 
debatt och uppmärksamhet på de faktorer som skapar en trovärdighetskris för yrket.  
Det är dock avgörande att denna information anpassas utefter varje enskild kund och dennes 
förutsättningar och önskemål. Detta är något som de etablerade och erfarna mäklarna säkert 
redan vet och den muntliga informationen de sprider fyller säkert sin funktion på ett fullgott sätt. 
Det skriftliga informationsmaterialet kommer att vara främst mig till stor hjälp i mitt kommande 
tjänsteutövande. 
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5.8 Teoretiskt tillskott och förslag på fortsatt forskning 

I detta sista kapitel är det min avsikt att redovisa hur denna uppsats lett mig in på alternativa 
funderingar kring den existerande teorin. I arbetets slutskede gick det upp ett ljus och i nedanstående text 
kommer jag att försöka mig på att redovisa den födsloprocess som lett fram till  
The extended Gap-including services marketing triangle.© 
 
Under arbetets gång så har jag tyckt mig märka att det saknats en viktig ingrediens i den teori som 
jag studerat. Denna känsla dröjde sig kvar även under den empiriska delen av arbetet.  
Då intervjusvaren sammanställdes i den avslutande analysen, framkom det att företaget inte 
återkopplar det praktiska kunnandet med den befintliga personalen på fältet, i vart fall inte i 
tillräckligt hög grad. Detta låter sig också visas av att jag i min intervju med marknadskontoret 
fick en inblick i att företaget har en annan uppfattning av kundernas förväntningar av 
fastighetsmäklarens tjänst, än vad som angetts av både kunder och mäklare. Jag är medveten att 
detta kan vara en avvikelse som är gällande för kontakten mellan ledningen och just detta kontor. 
En orsak kan vara en avvikelse som i är ortstypisk. Jag lämnar dock inte denna observation vid 
detta konstaterande utan fortsätter på linjen om att min iakttagelse är allmängiltig. Det blir 
dessutom roligare så.  
Denna iakttagelse i kombination med att den befintliga Gap-modellen, i mitt tycke, inte på ett 
tillräckligt logiskt sätt visar alla steg i processen, och att The services marketing triangle är alldeles 
för enkel i sitt ursprungsutförande, fick mig att se på de båda modellerna med nya ögon. I detta 
ögonblick föddes idén om en kombinerad modell där de båda samverkar.  
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Figure 11.2

The Services Marketing Triangle
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Den ursprungliga services marketing triangle har fått stå modell till både den grafiska 
formgivningen men även för att illustrera den interna, externa och interaktiva marknadsföringen. 
Gap-modellens tre inledande gap har indelats i triangelns mitt och det fjärde gapet får beskrivas 
genom den externa illustrationen. På nästa sida finns modellen uppställd med en mer ingående 
förklaring till hur jag tänkt mig att en läsare skall navigera sig i modellen. 
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The extenden Gap-including services marketing triangle©. R Tynér. 

 
 
Som nämnts, Gap-modellens tre inledande gap har placerats i triangelns mitt. Tanken med detta 
är att företagets förväntningar av kundernas förväntningar kommer sig ur det interaktiva mötet, 
den centralt placerade pilen, och hämtas från resultatet som uppstått i ”The moment of truth”. 
Kundernas information men även värdefulla observationer från anställda återkopplas sedan och 
ligger därmed till grund för företagets tjänsteutövning. Med en god uppfattning om kundernas 
förväntningar kan den externa och interna marknadsföringen sedan utvecklas mer effektivt. 
Viktigt i detta moment är just den inverkan på marknadsföringsmaterialet som de anställda kan 
ge. Genom att ta tillvara på åsikterna från både kunder och anställda kan en mer effektiv 
marknadsföring utvecklas. Både för kunder och anställda. 
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Jag vet inte om teoritillskottet framgått med önskvärd tydlighet, så jag tar mig därför tid att 
förtydliga detta ytterligare. Det nya bidraget i denna modell är den återkoppling som företaget har 

med de anställda och som benämns ”Employee driven designs and standards.”  

Modellen beskriver ett kretslopp så som jag ser det och som tar sin början i ett redan etablerat 
företag där kommunikationsvägarna är mer eller mindre etablerade. Mitt förslag har med andra 
ord inte för avsikt att ersätta de befintliga modellerna, som i sig är mycket användbara, utan att 
bidra med ytterligare en modell i förståelsen av något så svårförstått som just 
tjänstemarknadsföring. 
 

5.8.1 Förslag på fortsatt forskning 

Med anledning av den modell som jag utvecklat utifrån detta arbete, ligger det nära till hands att 
som förslag på fortsatt forskning, föreslå en mer noggrann studie i hur hög grad ledningen 
återkopplar just personalens erfarenheter och förslag i den existerande internmarknadsföringen, 
det som i denna nya modell benämns ”Employee driven service designs and standards”och vad detta kan 
skapa för effekter. 
Ett ytterligare intressant förslag på fortsatt forskning kommer sig av det som jag nämnde i 
metodavsnittet, word of mouth. Mina intervjuer fokuserade i alldeles för liten grad på fenomenet 
Word of mouth. Det känns snopet att detta gick mig förbi, då jag i och med intervjuerna hade 
kunnat få en bra inblick i just detta fenomen. En undersökning i vad som påverkar spridningen 
av Word of mouth, eller hur företaget skulle kunna påverka just detta, skulle i mina ögon vara en 
intressant och nödvändig studie.  
Kan det vara så att en förändrad värdering av de anställdas inflytande också kan utgöra en nyckel 
till det outforskade rummet kring word of mouth? 
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Fem år av hårt arbete är så slutligen över. Med en bakgrund som husmålare och med tvåårigt gymnasium 
som enda utbildning, var det en till synes oöverstiglig uppgift att börja studera igen. Den studievana som 
jag hade i bagaget var dessutom väldigt bristfällig, ja rent av obefintlig. Osäkerheten var därför stor då jag 
tog mina första stapplande steg som student på Lernia i Hudiksvall. Vilken lättnad som istället infann 
sig då jag insåg att det där med att studera, det var helt i min stil. Saknades tron någon gång, så kunde 
jag vara säker på att stödet fanns där, hos den fantastiska personalen i Lernias lokaler. En lång 
arbetslivserfarenhet gjorde dessutom sitt till med allt vad det medför i erfarenhet, uthållighet och en känsla 
för tingens ordning.  
 
Vad gäller mitt tidigare arbetsliv så har detta varit mångskiftande och brokigt. Nittiotalet var inget 
drömscenario för en arbetssökande och den ena anställningen följde efter den andra. Väl i händelsernas 
centrum kan en sådan situation te sig minst sagt omtumlande och rotlös men med facit i hand så inser jag 
att jag haft tur. Förutom en period som husmålare har jag fått förmånen att pröva på arbetet som egen 
företagare, Au-pair, FN-soldat, vaktmästare och däremellan varit verksam på ett flertal av de stora 
industrier som är min hemstads hjärta. Detta yrkesliv har sannerligen varit en lärorik och 
allmänbildande tid som tillsammans med mitt avgångsbetyg från Gävle Högskola, bildar en färggrann 
och innehållsrik fond till min nya roll som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Hudiksvall. 
 
Under studietiden har jag haft glädjen att studera tillsammans med min fru Helena som också har 
utbildat sig till fastighetsmäklare. Bättre studiekamrat och livskamrat finns inte. Helena har varit ett 
otroligt stort stöd för mig och den fasta punkten i tillvaron. Du är mitt allt! 
 
Jag är nu åter bosatt i Hudiksvall, min kära barndomsstad, där jag har fått förmånen att arbeta inom 
det yrke som jag utbildat mig till. Vår Studentlya har bytts ut mot ett centralt beläget kedjehus och 
boktravarna har fått ge vika för blöjpaket, skötbord och barnvagn. Elvira- min lilla livsstudent. 
 
Jag känner stor tacksamhet till livet, min familj och mina vänner. Tack för att ni trott på mig! 
 
 

 
 


