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– Förord –  

 

Härmed vill jag passa på att tacka de personer som hjälpt mig att genomföra 

denna studie. Jag vill varmt tacka de två fastighetsmäklare på Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling, som gav mig råd och tips angående val av ämne och som 

även hjälpte mig att välja ut passande säljare som jag sedan kunde intervjua. Ett 

stort tack även till de säljare som ställde upp på att dela med sig av sina 

berättelser och åsikter, utan er skulle jag inte kunnat fullfölja denna studie. Jag 

vill också tacka min handledare Jonas Kågström för alla intressanta idéer han 

gett mig under arbetets gång. 
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Abstract 

 

Titel: Säljarens val av fastighetsmäklare baserat på det första intrycket 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Angelica Sjölander 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2011 - juni 

Syfte: Uppsatsen undersöker det första fysiska mötet mellan kunden och 

fastighetsmäklaren. Hur påverkar första intrycket kundens beslut och fortsatta relation 

med fastighetsmäklaren? 

Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ metod då jag anser att det är en passande 

metod för denna studie då den är baserad på elva stycken telefonintervjuer med 

människor som har sålt med en fastighetsmäklare. Teorier om första intrycket har 

studerats och dessa teorier jämförs sedan med empirin för att dra slutsatser 

Resultat & slutsats: Valet av fastighetsmäklare varierar från säljare till säljare då de 

lägger fokus på olika saker. Däremot verkar de vara överens om att det är positivt om 

mäklaren ser välvårdad ut, är noggrann och tydlig i sitt sätt att tala och inte är ”för på”. 

Om fastighetsmäklaren inte gör ett bra första intryck så väljer kunden en annan mäklare. 

Förslag till fortsatt forskning: Kan vara att ta reda på hur kunden väljer 

fastighetsmäklare redan i ett tidigare skede än det första fysiska mötet. Förslag till fortsatt 

forskning kan även vara att undersöka andra områden än Sollentuna och kunder som varit 

i kontakt med andra företag än Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Uppsatsens bidrag: Examensarbetet har bidragit till ökad förståelse för hur säljaren går 

tillväga när han/hon skall välja fastighetsmäklare samt vad säljaren lägger märke till och 

värdesätter mest vid det första mötet gällande mäklarens beteende. 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, Val, Första intrycket, DiSC-modellen, Röd- Gul- Grön & 

Blå person 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Abstract 

 

 

Title: The customer’s choice of real estate agent based on the first impression  

 

Level: C-level in Business 

 

Author: Angelica Sjölander 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2011 – June 

 

Aim: The essay examines the first physical meeting between the client and the real estate 

agent. How does the first impression effect the customer’s decision and continued 

relationship with the real estate agent? 

 

Method: I have used a qualitative approach because I believe that it is a suitable method for 

this study since it is based on eleven telephone interviews with people who have sold their 

home with a real estate agent. Theories of first impression have been studied and these 

theories are then compared with the empirical data to draw conclusions. 

 

Result & Conclusions: The choice of real estate agent varies from customer to customer 

because they are focusing on different things. However, they seem to agree that it’s positive 

if the broker looks well groomed, and that he/she is accurate and distinct in the way that 

he/she speaks and not too sales-oriented. If the real estate agent does not make a good first 

impression the customer probably chooses a different broker. 

 

Suggestions for future research: Could be to find out how the customer chooses a real 

estate agent at an earlier stage than the first physical meeting. Further research might also 

examine other areas than Sollentuna and customers who have been in contact with other 

companies than Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

 

 

Contribution of the thesis: The thesis has contributed to increase the understanding of how 

the consumer go about when he/she shall choose real estate agent and what he/she notice 

and value the most in the first meeting concerning the real estate agent behavior. 

 

Key words: Real estate agents, Election, First impression, DiSC model, Red- Yellow- 

Green- & Blue person. 

 



 

 

 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning.........................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................................1 

1.2 Syfte och frågeformulering ............................................................................................................2 

1.3 Avgränsning..................................................................................................................................2 

1.4 Disposition ....................................................................................................................................3 

2. Teori ...............................................................................................................................................4 

2.1 Komplex försäljning......................................................................................................................4 

2.2 Första intrycket .............................................................................................................................4 

2.2.1 Beslutsfaktorer ...........................................................................................................................5 

2.3 DiSC modellen............................................................................................................................ 10 

2.3.1 D: dominant ............................................................................................................................. 13 

2.3.2 I: inflytande .............................................................................................................................. 14 

2.3.3 S: stödjande ............................................................................................................................. 15 

2.3.4 C: plikttrogen ........................................................................................................................... 16 

3. Metod ........................................................................................................................................... 17 

3.1 Vetenskapligt synsätt .................................................................................................................. 17 

3.2 Metodval ..................................................................................................................................... 17 

3.3 Datainsamling ............................................................................................................................. 18 

3.4 Val av ämne ................................................................................................................................ 19 

3.5 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................ 20 

3.5.1 Telefonintervjuer ...................................................................................................................... 20 

3.6 Kvalitetskrav ............................................................................................................................... 22 

4. Empiri........................................................................................................................................... 22 

4.1 Presentation av respondenter ....................................................................................................... 22 

4.2 Allmänt om valet av fastighetsmäklare ........................................................................................ 24 

4.3 Allmänt om första intrycket ......................................................................................................... 27 

4.4 Faktorer som ligger till grund för det första intrycket ................................................................... 30 

4.5 Vad anser säljaren var det bästa respektive sämsta med mäklaren? .............................................. 34 

5. Analys .......................................................................................................................................... 38 

6. Slutsats ......................................................................................................................................... 45 



 

 

 

 
 

6.1 Slutsatsmodell om säljarens val av fastighetsmäklare................................................................... 45 

6.1.1 Fyra olika typer av säljare och deras val av mäklare.................................................................. 48 

6.2 Egna slutsatser angående hur man gör ett bra första intryck ......................................................... 49 

Källförteckning ................................................................................................................................. 51 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................ 54 

 

 

 

 



 

 

 

1 
 

1. Inledning 

Detta inledningskapitel har till syfte att ge läsaren en uppfattning om vad undersökningen 

handlar om. Här beskrivs bakgrunden till ämnet, frågeformuleringen, syftet med arbetet, 

vilken avgränsning som har gjorts samt arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

I dagens moderna samhälle är det allt fler som väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare och 

den upplevda konkurrensen blir allt större på fastighetsmarknaden. 

Mäklaresamfundets rapport från 2007 visar att söktrycket till utbildningsplatserna på landets 

högskolor som har program som utbildar fastighetsmäklare har varit enormt och under de 

senaste åren har det höjts röster om rekryteringsläget för fastighetsmäklare. Vissa debattörer 

menar att vi närmar oss en överetablering av fastighetsmäklare och att det utbildas för många 

fastighetsmäklare än vad marknaden kan ta emot. Detta samtidigt som Fastighetsmäklarens 

yrkesroll har förändrats. Dels sker en generationsväxling med företrädesvis äldre män som går 

i pension och yngre kvinnor som utbildar sig till fastighetsmäklare.
1
 

Det är alltså bara de bästa fastighetsmäklarna som överlever marknaden. En framgångsrik 

fastighetsmäklare måste kunna erbjuda en bättre tjänst jämfört med konkurrenten och 

viktigast av allt: presentera sin tjänst på bästa sätt redan på kundmötet eller ”intaget” som vi 

fastighetsmäklare kallar det. Det är på intaget som kunden ofta bokar in möten med flera olika 

fastighetsmäklare och jämför dessa. Oavsett om kunden väljer att jämföra flera 

fastighetsmäklare eller inte så gäller det att ge ett bra första intryck och vara förberedd för att 

kunden skall anlita just dig. Som nyutexaminerad fastighetsmäklare kan det vara svårt att veta 

hur man skall agera på kundmötet då man inte har betydande erfarenhet i branschen sedan 

tidigare. Men vad är det som avgör kundens val av fastighetsmäklare och hur stor spelar det 

första intrycket in? Jag vill undersöka det första fysiska mötet mellan kunden och 

fastighetsmäklaren för att ta reda på hur första intrycket påverkar kundens beslut och fortsatta 

relation med fastighetsmäklaren. Eftersom att jag måste avgränsa mig så har jag valt att 
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 Wörmann (2007) s.1 
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samarbeta med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Sollentuna då det är där jag har gjort 

min praktik i samband med mina studier på fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i 

Gävle. 

1.2 Syfte och frågeformulering 

Syftet med uppsatsen är att analysera varför kunden i en storstadsförort väljer en viss 

fastighetsmäklare vid sin försäljning. Denna analys görs med hjälp av DiSC-modellen och 

fokuserar på det första fysiska mötet mellan kunden och fastighetsmäklaren.  

 

De frågor jag vill ha svar på i problemformuleringen är:  

 Hur gick kunden tillväga när han/hon skulle välja fastighetsmäklare?  

 Hur resonerar nöjda kunder om det första intrycket och vad anser de om 

fastighetsmäklarens icke-verbala kommunikation? 

 Hur påverkar första intrycket kundens beslut och fortsatta relation med 

fastighetsmäklaren? 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till Sollentunaområdet då det är där jag gjort min praktik i 

samband med mina studier på Högskolan i Gävle. Ytterligare en avgränsning är att endast 

kontakta och samarbeta med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Kunderna som 

intervjuats via telefon är utvalda ur Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings register och de 

har sålt med samma företag under år 2009-2010. Studien fokuserar på kundens första fysiska 

möte med fastighetsmäklaren. 
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1.4 Disposition 

Denna studie består av sex kapitel och här beskrivs dess innehåll i kortfattad mening 

 

 

Kapitel 6 - Slutsats

I det sista kapitlet redovisas de slutsatser jag kommit fram till i studien. Kapitlet baseras på de 
frågeställningar som presenteras i inledningen av arbetet. Utifrån detta ges förslag på framtida 

studier inom ämnet. 

Kapitel 5 - Analys

Här kommer teorin jämföras med och empiriavsnitt med syftet att se vilka likheter och olikheter 
som finns. 

Kapitel 4 - Empiri

I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiriska resultat. Detta baseras på de telefonintervjuer 
som utförts med kunder som sålt med Länsförsäkringar Fastighetsförmedlig i Sollentuna och 

som valts ut från deras register.

Kapitel 3 - Metod
I kapitel tre redovisar jag hur jag gått tillväga och vilken metod som har använts för att 

genomföra studien. De rubriker som diskuteras är: vetenskapligt synsätt, metodval, 
datainsamling, val av ämne, tillvägagångssätt samt kvalitetskrav. 

Kapitel 2 - Teori

Här presenteras de teorier som har använts för studien, vilken är uppdelad i första inrycket och 
”DiSC-modellen” som jag valt att bygga studien på.

Kapitel 1 - Inledning

Det första kapitlet inleds med studiens bakgrund, syfte och problemformulering. Även arbetets 
avgränsning och disposition presenteras.   
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2. Teori 

Uppsatsen bygger på vetenskapliga artiklar om första intrycket samt DiSC-modellen som 

beskriver de fyra olika beteende profilerna. 

2.1 Komplex försäljning 

Enligt Palmer (2001) så söker konsumenten relativt lite information vid rutinköp, men ju 

större risk köpet innebär desto mer information om de olika alternativen samlas in innan 

konsumenten fattar sitt beslut. Det innebär, enligt författaren att ju större risk köpet innebär 

desto längre tid läggs ned på informationssökning.
2
 

När kunden skall sälja sin lägenhet/villa så sker en längre beslutsprocess med flera 

beslutsfattare. Eftersom att flera beslutsfattare medverkar till det slutgiltiga beslutet krävs ofta 

flera möten och större vikt läggs vid fastighetsmäklarens argumentation och teknik. Mäklaren 

måste alltså argumentera för sin sak om han/hon skall lyckas. 

2.2 Första intrycket 

Studier om individuella skillnader i beslutstendensen som härrör från första intrycket visar att 

många olika situationer och personvariabler konstateras ha effekt när man skapar sitt första 

intryck, detta enligt King & Pate (2001). Faktorer såsom: fysisk attraktionskraft (Cash, Gillen 

& Burns, 1977), ras (Hart & Morry, 1997), röstkvalitet (Berry, Hansen, Landry-Pester & 

Meier, 1994), klädsel (Temple & Loewen, 1993), upplevd materiell rikedom (Dittmar, 1992), 

likhet (Lydon, Jamieson & Zanna, 1988), uttrycksfull stil (Costanzo & Archer, 1989), icke-

verbalt beteende (Baum, Fisher & Singer, 1985), förnamn (Steele & Smithwick, 1989), och 

mycket annat har visat sig påverka första intrycket som den genomsnittliga observatören gör.
 3

 

                                                             
2
 Palmer (2001) s. 90-93 

3
 King & Pate (2001) s. 131 
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2.2.1 Beslutsfaktorer 

De olika beslutsfaktorerna behandlas ytterligare nedan. 

Den fysiska attraktionskraften 

Cunningham (1986) ; Dion, Berscheid, & Walster, (1972) studier visar generella positiva 

intryck hos ansiktsmässigt attraktiva människor. Cash, Gillen & Burns (1977) refererar till att 

forskningen inom detta område stöds av en hypotes som på engelska kallas “what is Beautiful 

is Good”. Hypotesen handlar om att fysiskt attraktiva personer, både män och kvinnor, sägs 

ha mer sociala önskvärda drag och att de får större social och personlig framgång än 

oattraktiva personer. (Berscheid & Walster, 1974; Dermer & Thiel, 1975; Dion, Berscheid, & 

Walster, 1972).
4
 

 

Cash, Gillen & Burns (1977) gör i sin studie ett riktat t-test som bekräftar den planerade 

jämförelsen att attraktiva sökande överträffar dem som är oattraktiva, med hänsyn till deras 

uppfattade möjlighet till anställning. Även stereotypen/hypotesen ovan (what is Beautiful is 

Good) om den förväntade effekten av fysisk attraktivitet vid beslut, fick stöd. De kom alltså 

fram till att fysisk attraktivitet påverkar personalbeslut när det är ”snygga” sökande, såvida de 

inte söker ett jobb som anses olämpligt för deras kön. Deras studie visar dessutom att 

attraktiva sökande bedöms som mer kvalificerade för neutrala arbeten än oattraktiva personer. 

Man bedömer dessutom att effekterna av attraktivitet troligtvis är starkare i en 

intervjusituation där man sitter ansikte mot ansikte.
5
 

Utifrån dessa studier har jag utvecklat en fråga som ställs till kunder som anlitat en 

fastighetsmäklare. Genom att ställa följande fråga så får jag reda på om att attraktivitet är en 

fördel även i det fall när man skall välja fastighetsmäklare: 

”Om du skulle jämföra två fastighetsmäklare inför försäljningen av din bostad, och du tycker 

att båda verkar lika bra vid det fysiska mötet, med skillnaden att den ena fastighetsmäklaren 

är mer attraktiv/oattraktiv – vilken skulle du välja?” 

                                                             
4
 Cash, Gillen & Burns (1977) s. 301 

5
 Cash, Gillen & Burns (1977) s. 304-309 
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Varannan kund får frågan oattraktiv istället för attraktiv, för att undvika en färgad fråga. 

Ras 

Denna beslutsfaktor tolkar jag som typisk amerikansk och kommer därför inte bygga någon 

fråga utifrån denna faktor.  

I Hart & Morry’s (1997) studie om ras så talar de även om det icke-verbala beteendet, något 

som jag kommer att ta upp nedan. 

Icke-verbalt beteende såsom ögonkontakt och röstkvalité 

En stor mängd litteratur bekräftar det faktum att vårt första intryck av andra människor 

påverkas starkt av icke-beteendemässiga egenskaper.  

 

Hart & Morry’s (1992) studie om talare visar att de talare som använder sig av ett beteende 

där de är övertygande (t.ex. frekvent ögonkontakt, låg självberöring, och få utfyllnadsord) 

bedöms mer positivt, jämfört med talare som använder ett lågt övertygande icke-verbalt 

beteende.
6
 

I Ridgeways (1987) studie kommer man fram till att personer som använder pekande gester, 

talar med hög röst, som använder frekvent ögonkontakt och har ett spänt ansiktsuttryck 

tenderar att bli bedömd som mer dominerande än individer som använder färre av dessa 

beteenden Andra beteenden, såsom en avslappnad kroppshållning har associerats med 

dominans i vissa studier (Mehrabian, 1972) och undergivenhet i andra (Goffman, 1979). 
7
 

 

Hart & Morry (1992) tar även upp det faktum att det enligt Ridgeway (1987) är sannolikt att 

man uppfattas som kompetent, dominant, eller övertygande när man använder sig av följande 

beteende då man talar: 
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 Hart & Morry (1992) s. 33 

7
 Hart & Morry (1992) s. 35 
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 Frekvent ögonkontakt 

 Hög grad gestikulerande 

 Låg självberöring (t.ex. händerna i fickorna, korsade armar framför bröstet) 

 Få antal utfyllnadspauser mellan idéer eller meningar (t.ex. hm, eh) 

 

Studier visar även att om man som talare använder sig av ett högt övertygande icke-verbalt 

beteende så bedöms man som mer självsäker, kompetent, självsäker, kraftfull, intelligent, 

kunnig och kraftfull än talare med lågt övertygande icke-verbalt beteende. Däremot, om man 

knappt har ögonkontakt, inga gestikuleringar, hög nivå av självberöring, många 

pausutfyllnader och låg röstnivå så anses man sannolikt som undergiven eller mindre 

övertygande.
8
 

 

Enligt t.ex. Scherer (1978); Siegman, (1987); Berry, Hansen, Landry-Pester & Meier (1994) 

råder det även enighet om att första intrycket baseras på rösten. 

Zuckerman & Driver (1989) rapporterar om att människor diskriminerar röster längs en 

dimension av ”vokal attraktivitet”. Den ”vokala attraktionskraften” har även visat ha effekter 

som kan liknas med den fysiska attraktiviteten (Zuckerman, Miyake, & Hodgins, 1991). Till 

exempel är röstens attraktivitet positivt relaterad med intryck av kompetens, värme, ärlighet 

och dominans (Berry, 1990; 1992; Zuckerman & Driver, 1989; Zuckerman, Hodgins, & 

Miyake, 1990).
9
 

När övertalning är möjligt, så ses är snabba talare som opålitliga och långsamma talare som 

inte särskilt intelligenta, medan en måttlig talare lyckas få till det precis enligt en studie av 

University of Michigan (2011). Studien visar att människor som talade snabbt, men inte för 

snabbt, med en inte för hög eller låg stämma, och med några korta pauser var de mest 

framgångsrika i att övertyga lyssnaren att ta en önskad åtgärd. "En intervjuare som talade 

måttligt snabbt, med en hastighet av ca 3,5 ord per sekund, var mycket mer framgångsrik på 

                                                             
8
 Hart & Morry (1992) s. 35-39 

9
 Berry, Hansen, Landry-Pester & Meier (1994) s. 188 
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att få folk att komma överens, än intervjuare som pratade för snabbt eller för långsamt ", säger 

Jose Benki, en talforskare vid University of Michigan.
10

 

Utifrån dessa studier kommer följande frågor att ställas till kunderna jag intervjuar: 

”Hur talade mäklaren med dig?” 

”Hade mäklaren en förtroendeingivande röst?” 

”Var mäklaren duktig på att hålla ögonkontakt?” 

Klädsel 

Självklart är det viktigt att man klär sig rätt oavsett om man skall träffa en kund eller om man 

ska på en anställningsintervju. Ingen chef vill anställa någon som går runt i trasiga 

träningsbyxor och ingen kund vill anlita en mäklare som inte ser representabel ut på 

visningen.  

Frågan som ställs till kunderna baserad på klädsel kommer att vara: 

”Tänkte du något speciellt angående fastighetsmäklarens klädsel? 

Upplevd materiell rikedom 

Upplevd materiell rikedom uppfattar jag som materiella ting såsom bil och därför kommer jag 

att ställa följande fråga till kunderna för att se om kunderna lägger märke till eller har någon 

uppfattning om vad fastighetsmäklaren åker för bil: 

”Vad tänkte du när du såg vilken bil mäklaren åkte i?” 
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 Swanbrow (2011) 
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Likhet 

Likhet tolkar jag på följande sätt. Eftersom att vissa kunder väljer fastighetsmäklare utifrån 

personkemi så har jag fått tips från andra verksamma i branschen att det är bra om man hittar 

något gemensamt intresse med kunden istället för att bara prata om försäljning av bostaden.  

Därför valde jag att ställa följande fråga till kunderna: 

”Pratade ni bara om försäljning av bostaden eller hittade ni några gemensamma intressen?” 

Uttrycksfull stil 

Jag förstår att den uttrycksfulla stilen spelar sin roll när man skall göra sitt val, däremot har 

jag inte valt att byggt upp någon fråga utifrån denna beslutsfaktor. Istället svarar kunderna på 

andra öppna frågor som jag nämner nedan. 

Förnamn 

Steele & Smithwick (1989) nämner att psykologin försäkrar oss om att det finns många 

aspekter av det första intrycket som är oerhört viktigt. Kläder, frisyr, sätt att tala, och uttryckta 

åsikter kan bidra till en utvärderande dom av en persons handlingar. Ett misslyckande i att 

presentera sig och att inte göra ett bra första intryck kan leda till att den personen nedvärderas. 

Steele & Smithwick (1989) säger även att vi är varnade för att effekterna av ett dåligt första 

intryck kvarstår på ett diskret och fördärvlig sätt. Rickel & Anderson’s (1981) studie säger att 

vårt förnamn är ett utmärkande drag då det är vad vi presenterar inledningsvis. Förnamnet 

skiljer sig åt personligt önskvärt, vilket framgår av den vanliga användningen av alternativa 

smeknamn.
11

 

 

Ingen fråga till kunderna kommer att baseras på förnamnet, då det inte känns aktuellt för mig. 
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Övriga frågor till kunderna som baseras på första intrycket: 

”Hur gick du gick tillväga när du skulle välja fastighetsmäklare?”
 

”Vad fick du för första intryck av fastighetsmäklaren?” 

2.3 DiSC modellen 

Första gången jag blev introducerad för DiSC modellen var i samband med en föreläsning på 

Högskolan i Gävle i kursen Fastighetsförmedling (2010). Gästföreläsaren David Tivemark 

presenterade då en moderniserad variant av DiSC-modellen för oss fastighetsmäklarstudenter 

där modellen hade anpassats till just mäklaryrket. 

Forskning har funnit att människors beteendeegenskaper kan delas in i fyra stora 

huvudgrupper med olika personlighetsstilar. Dessa fyra olika beteendeprofiler härstammar 

från DiSC teorin som utvecklades av psykologen Dr William Moulton Marston (1928) i sin 

studie: The Emotions of Normal People där Marston var intresserad av människors känslor 

och beteende i samspel med omvärlden. DiSC modellen har undersökts och förfinats i nästan 

trettio år. Tusentals företag och organisationer, stora som små, har använt DiSC. 

Sammanfattningsvis är DiSC numera en av världens mest använda metoder för att skapa 

personliga profiler som ska tydliggöra olika agerandemönster. Den har använts av mer än 40 

miljoner människor, översatts till sjutton olika språk och använts som hjälp att förstå sig själv 

och andra.
12
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 Ritchey & Axelrod (2002) s. 3-9 
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Enligt Straw (2002) så står DiSC för:
13

  

 

 

Dessa fyra dimensioner grupperas ofta i ett rutnät där varje enskild kvadrat beskriver ett 

beteendemönster. "D" och "I" på översta raden representerar aspekter av personligheten, 

medan ”C” och ”S” nedanför representerar introverta aspekter.  "D" och "C" i sin tur delar 

den vänstra kolumnen och representerar den uppgiftsfokuserade aspekten medan "I" and "S" 

delar den högra kolumnen och representerar den sociala aspekten.
14
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 Straw (2002) s. 160  
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 Wikipedia (2011) 
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Alla människor har något från alla fyra grupper men oftast mer utav någon av 

grupperna/färgerna. Av pedagogiska skäl används färger som beskrivning.  

 

DiSC börjar med själkännedom, sedan utvecklas det till att man får medvetenhet om andra 

och om situationen. Den handlar alltså inte om dig eller mig utan om oss tillsammans.
15

 

Tanken med modellen är att genom att hitta sin egen grupp/färg eller grupper/färger så kan 

man lättare anpassa sitt ledarskap samt samarbeta och kommunicera bättre med andra.
16

 Med 

rätt kommunikation kan man nå fram till alla olika kunder. Det sägs även att den optimala 

arbetsplatsen rymmer alla färger då det är bra om man kompletterar varandra. DiSC-teorin är 

därför ett värdefullt verktyg att integrera i olika utvecklingsprocesser och den används bland 

annat i samband med personlig utveckling, personlig försäljning, ledarträning, teambuilding 

eller när man vill kartlägga gruppdynamiken. 

 

Straw (2002) har döpt i sin studie döpt de fyra olika beteendeprofilerna till: ”Perfektionisten 

Andy”, ”Våldsamt entusiastiska Kathy”, ”Rådgivande Marie” och ”Övertagande Burt”.
17

 Jag 

har istället valt att använda mig av de namn som vi fick lära oss i samband med David 

Tivemarks föreläsning om denna modell, nämligen: ”Drivande Doris”, ”Kreativa Kurre”, 

”Snälla Sara” och ”Analytiska Anton”. Jag kommer att beskriva de olika beteendeprofilerna 

nedan. 
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 Straw (2002) s. 5 
16

 Straw (2002) s. 7 
17

 Straw (2002) s. 5 
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2.3.1 D: dominant
18 

Röd person som jag valt att kalla ”Drivande Doris”                      

 

Typiska drag:
19

 

 

En röd person (som jag valt att kalla ”Drivande Doris”) är rak, snabb och håller ett snabbt 

tempo då tid är viktigt. Doris är resultatmedveten, vinstorienterad, drivande, 

tävlingsinriktad, effektiv, nytänkande och hon har ett stilrent hem. En röd person som 

”Drivande Doris” passar att arbeta som vd, chef, elitidrottare eller politiker. 

 

Kommunikation med en röd person – ”Drivande Doris”: 

Passa tiden eftersom att ”Drivande Doris” planerar allt i detalj och har många bollar i luften. 

Häng med i hennes tempo och kom snabbt till poängen med mötet. Berätta fördelarna med 

samarbete och hur hon spar tid eller pengar. Ge argument baserad på fakta istället för 

emotionella och sociala argument. Bli inte för personligt utan gör det du ska. Ställ raka frågor 

och var gärna lite pushig eftersom hon är van att ta beslut. 

                                                             
18 Jag kommer att kalla ”D” för drivande Doris och ”D” får färgen röd. 
19

 Wikipedia (2011) 

 

 Resultatinriktad 

 Viljestark 

 Tävlingsinriktad  

 Tidsmedveten 

 Bestämd 

 Självständig  

 Ambitiös 

 Beslutsam  

 Effektiv 

 Drivande 

 Nytänkande 
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2.3.2 I: inflytande
20 

Gul person som jag valt att kalla ”Kreativa Kurre”                 

   

Typiska drag:
21

 

 Utåtriktad 

 Entusiastisk 

 Övertygande 

 Inspirerande 

 Optimistisk 

 Kreativ 

 Spontan  

 Relationsinriktad 

 

En gul person (som jag valt att kalla för ”Kreativa Kurre”) är kreativ, yvig, en "clown" och 

vill gärna synas och höras. Kurre är unik och egen, han har mycket prylar, många idéer och är 

inspirerande. En gul person som ”Kreativa Kurre” passar att arbeta som säljare, artist, 

småföretagare eller med reklam. 

Kommunikation med en gul person – ”Kreativa Kurre”: 

Kör gärna ”kompisstilen”. Var gärna social och fråga om Kurres intressen och unika saker då 

han gillar att prata om sig själv. Spegla honom genom att följa hans höga och entusiastiska 

röstläge men övergläns honom inte, låt honom synas och höras. Ge mycket beröm för hans 

personliga stil och visa uppskattning för allt han säger och gör. Pusha gärna lite till avslut. 

 

 

 

                                                             
20 Jag kommer att kalla ”I” för kreativa Kurre och ”I” får färgen gul. 
21

 Wikipedia (2011) 
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2.3.3 S: stödjande
22 

Grön person som jag valt att kalla ”Snälla Sara”     

 

Typiska drag:
23

 

 Vänlig 

 Lugn 

 Tålmodig 

 Omtänksam 

 God lyssnare 

 Hänsynsfull 

 Ödmjuk 

 Lagspelare 

 Relationsmedveten 

 Förstående 

 Konflikträdd 

 

Man kan beskriva en grön person (som jag valt att kalla ”Snälla Sara”) som snäll, lugn, 

omhändertagande och "lagbyggare". Sara är omhändertagande, hon vill alla väl, är 

omhändertagande, social och tycker det är viktigt med relationer. Sara gör som alla andra vill 

och vill inte sticka ut i mängden. För övrigt är hon konflikträdd och har det hemtrevligt. 

En grön person som ”Snälla Sara” passar att arbeta som butiksbiträde, personalansvarig eller 

förskolelärare. 

 

Kommunikation med en grön person – ”Snälla Sara”: 

Passa tiden, annars blir Sara orolig. Hon hittar lätt sina känslor, så du kan gärna vara personlig 

och bygga förtroende på så vis. Fråga mycket om personliga saker, för henne är kemin mellan 

er det viktiga, hon värdesätter alla relationer högt och vill att resultat ska bli bra för alla. 

Fokusera på att lyssna på Saras berättelser om familj, vänner, roliga händelse eller 

fritidsintressen och försök att hitta en gemensam nämnare som t.ex. fotbollslag eller 

favoritsysselsättning. Var lugn och följ hennes tempo istället för att vara så resultatfokuserad. 

                                                             
22 Jag kommer att kalla ”S” för snälla Sara och ”S” får färgen grön. 
23

 Wikipedia (2011) 
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2.3.4 C: plikttrogen
24 

Blå person som jag valt att kalla ”Analytiska Anton”                      

 

Typiska drag:
25

 

 Noggrann 

 Detaljorienterad 

 Försiktig 

 Analytisk  

 Kvalitetsinriktad 

 Logisk 

 Metodisk 

 Ordentlig 

 

En blå person (som jag valt att kalla ”Analytiska Anton”) är lugn, logisk, rationell och fattar 

noga övervägda beslut baserat på fakta. Anton är kvalitetsmedveten med detaljer i fokus och 

känslomässigt återhållsam. Han tror på fakta och statistik. Han är kontrollerande, punktlig och 

noggrann. Han socialiserar sig inte i onödan och har full ordning i hemmet. En blå person som 

”Analytiska Anton” passar att arbeta som revisor, jurist eller programmerare. 

 

Kommunikation med en blå person – ”Analytiska Anton”: 

Kom alltid i tid, då detta är en princip sak. Var lugn, korrekt och saklig. Visa fakta, statistik 

och skriftliga handlingar. Var alltid förberedd genom att ha skriftligt på det du säger. 

Jämförelser och statistik tycker han är intressant. ”Analytiska Anton” vill ha konkret fakta på 

allt. Var tydlig och noggrann. Du inger förtroende genom att vara påläst och ha en tydlig plan 

på hur ett samarbete skall se ut. Var inte för påstridigt med avslutet, han måste få tid att tänka 

igenom så det blir rätt beslut. 

 

 

 

 

                                                             
24 Jag kommer att kalla ”C” för analytiska Anton och ”C” får färgen blå. 
25

 Wikipedia (2011) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenterar jag det tillvägagångssätt som använts för att genomföra arbetet.  

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns olika perspektiv att se på vetenskap. Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar 

som man oftast talar om: positivismen och hermeneutiken. Den förra utgår från en absolut 

kunskap som ideal, medan den senare relativiserar kunskapen.
26

 

 

Jag kommer inte att använda någon av dessa, istället kommer jag att använda mig av en 

abduktiv metod vilket går ut på att när man går ut i fält så försöker man att skapa och 

applicera så många hypoteser som möjligt. Den hypotes som passar bäst, är den jag sedan 

kommer att argumentera för i mitt vetenskapliga arbete. Abduktiv metod innefattar drag av 

både deduktiv och induktiv metod med den skillnaden att begreppet förståelse förs in i 

metoden.  

3.2 Metodval 

Det finns två typer av undersökningsmetoder: kvalitativ och kvantitativ.
27

 

Kvalitativ 

Kvalitativa undersökningsmetoden innebär att en stor mängd information om ett fåtal 

undersökningsenheter samlas in. Insamlingen av informationen genomförs under 

ostrukturerade former såsom djupintervjuer utan färdiga frågor och svar för att få ett viktigt 

”jag-du” förhållande mellan forskaren och undersökningsobjektet. Statistik och matematik är 

något som knappt används vid den kvalitativa undersökningsmetoden. 

Anledningen till att man knappt använder sig av statistik och matematik är att man vill skapa 

en förståelse snarare än att förklara.  

 

                                                             
26

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 81-83 
27

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 120-121 
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Kvantitativ 

I den kvantitativa undersökningsmetoden är forskaren intresserad av det generella eller det 

genomsnittliga. Forskaren samlar in en liten mängd information från många 

undersökningsenheter för att få ett bredare perspektiv. Tillskillnad från den kvalitativa 

undersökningsmetoden sker insamlingen av informationen under strukturerade former, till 

exempel genom enkäter med fasta svarsalternativ. När det gäller den kvantitativa 

undersökningsmetoden skall den som forskar observera på avstånd och inte själv vara del i det 

som han/hon studerar, skall med andra ord helst ha ett ”jag-det” förhållande till det som 

studeras. Matematik och statistik samt annan hårddata används ofta för att kunna förklara 

problemet på bästa sätt och kvantitativ data innebär att data kan mätas eller anges i siffror. 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod då jag anser att det är en passande metod för 

denna studie då den är baserad på elva stycken telefonintervjuer där främst öppna frågor 

har använts och då syftet med studien är att skapa förståelse. 

3.3 Datainsamling 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) finns det två olika typer av data: Primär- och 

Sekundärdata.
28

 

 

Primärdata 

Primärdata är den data som man själv samlar in genom till exempel intervjuer, enkäter, 

observationer etc. 

 

Den primära datainsamlingen som införskaffats för denna studie är genom telefonintervjuer 

med elva personer. Dessa personer har sålt sin fastighet med en fastighetsmäklare på 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Sollentuna mellan åren 2009 och 2010. 

 

 

                                                             
28

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 120 
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Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig genom Internet, litteratur, tidsskrifter etc. 

 

Den sekundära datainsamlingen i denna studie kommer från vetenskapliga artiklar, litteratur, 

och sökmotorn Google.  Informationssökningen via Internet har baserats på vetenskapliga 

artiklar som jag tagit del av via Högskolan i Gävles databas ScienceDirect. Litteratur som 

använts i studien är kurslitteratur, från books.google.se eller lånade böcker från Gävle 

högskolas bibliotek. Jag har även studerat andra examensarbeten inom liknande ämne och har 

på så vis fått bättre insikt i vilka rubriker som är bra att ha med, samt bra litteratur och artiklar 

som jag kunde använda mig av.  

 

När man skall forska eller göra en undersökning inom ett ämne/område kan det vara bra att 

börja med att studera sekundärdata. Anledningen till det är att man på ett enkelt sätt kan ta del 

av vad andra har gjort/kommit fram till inom ämnet/området. Men även eftersom att 

sekundärdata är väldigt lättillgänglig så går det snabbt att samla in den, samt att den är 

billigare att samla in jämfört med primärdata.  

3.4 Val av ämne 

Som student på fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle läser jag nu sista terminen 

och jag skall snart ut i det verkliga arbetslivet. Jag är en ung kvinna som kommer från en liten 

ort i Norrland och jag har ingen erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen från tiden innan jag 

började studera i Gävle. Trots att jag snart är färdigutbildad så har jag fortfarande många 

frågetecken om yrket. Jag funderar över hur jag skall agera för att kunden skall anlita just mig 

som fastighetsmäklare. 

 

Samarbetet med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Sollentuna grundas på mina kontakter 

inom det företaget som jag fått i samband med min praktik där. Jag anser att det är ett väldigt 

intressant företag med ett varumärke som växer sig starkare och starkare. Jag är nyfiken på att 

veta vad kunderna i Sollentuna har för åsikter eftersom det är ett område jag är nyfiken på och 

kan tänka mig att vara verksam i senare. 
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Valet av respondenter har grundats på att de har sålt med Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling under de senaste två åren, urvalet består av blandade åldrar och kön. 

Mitt syfte är att komma underfund med hur dessa kunder gick tillväga när de skulle sälja, vad 

som avgjorde valet av fastighetsmäklare, vad de fick för första intryck och om de la märke till 

den icke-verbala kommunikationen. För att undvika att kunderna skulle bli obekväma när jag 

ringde så såg jag till redan innan att det var okej att jag kontaktade dem. 

 

De intervjuade kunderna kommer att presenteras anonymt, detta för att respektera deras 

åsikter. 

3.5 Tillvägagångssätt  

3.5.1 Telefonintervjuer  

Jag har valt att använda mig utav telefonintervjuer.  

Fördelar med telefonintervjuer är att de går fort att genomföra, det är hög svarsfrekvens, låg 

kostnad per intervju och som intervjuare kan man följa upp frågor. Men det finns även 

nackdelar då det kan vara svårt att ställa känsliga frågor eller alltför komplicerade frågor. Man 

kan inte visa bilder och skalor och intervjuareffekter kan förekomma.
29

 Intervjuareffekter är 

så kallade mätfel: ”mellan intervjuare och intervjuad uppstår alltid någon form av samspel och 

detta kan ge utslag i resultaten på ett inte önskvärt sätt”.
30

 

Enligt Andersen (1998) finns det olika typer av intervjuer:
31

 

- Ostandardiserad: här följer man ingen mall utan man är flexibel 

- Standardiserad: man följer en intervjumall genom hela mötet 

- Semistandardiserad: där man utgår från en intervjumall men har möjlighet till 

utvikningar från mallen 

                                                             
29

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) s. 84 
30

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 175 
31

 Andersen (1998) s. 161 
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Jag har valt att använda mig utav den semistandardiserade intervjuformen, då jag kommer har 

en intervjumall med frågor jag skall ställa, men eftersom att frågorna både är öppna och 

stängda så ställs även improviserade följdfrågor.  

 

Telefonintervjumallen som jag använt mig av utformades tillsammans med min handledare 

samt mina kontaktpersoner på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Vi ville främst använda 

oss av öppna frågor för att få så spännande svar som möjligt. 

 

Kunderna/Säljarna som jag valde att kontakta är tagna ur Länsförsäkringar Fastighets-

förmedlings register. Dessa säljare valde att anlita en fastighetsmäklare från samma företag då 

de sålde sin bostad år 2009 eller 2010. Tillsammans med fastighetsmäklarna på 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling så gjordes ett noggrant urval på 12 säljare. Detta för 

att jag kunna dela in dessa i säljare i DiSC modellens fyra grupper, där tre personer fick 

representera varsin grupp/färg/beteendeprofil. Urvalet gjordes tillsammans med två 

fastighetsmäklare (en kvinnlig och en manlig) från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling då 

dessa har kännedom om DiSC-modellen sedan tidigare via deras deltagande på en utbildning 

där de fick lära sig om denna modell och ämnet. Dessa mäklare var dem som bäst kunde 

bedöma om säljaren hade de typiska dragen. Att säljarna var indelade enligt 

grupp/färg/beteendeprofil vet de själva inte om. Syftet med denna indelning var att få ett 

varierat utbud av säljare och gärna åsikter som skiljde sig åt. 

 

Under intervjuerna försökte jag även att anpassa min kommunikation efter de olika 

beteendeprofilerna enligt DiSC modellen. 

  

Informationen som kom fram under telefonintervjuerna jämfördes sedan med den teori som 

jag fått ta del av genom de vetenskapliga artiklarna, DiSC-modellen samt litteraturen för att se 

om det fanns några likheter mellan teorin och verkligheten. 
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3.6  Kvalitetskrav 

Enligt Eriksson & Wiedersheim – Paul (2006) finns det olika krav man kan ställa på ett 

forskningsprojekt, det ska vara intressant, trovärdigt och begripligt. 

För att ett forskningsresultat ska ha ett vetenskapligt värde så måste studien vara valid och 

reliabel samt relevant. Det betyder att studiens undersökningsmetod skall vara användbara 

och lämpliga för just det man undersöker.
32

 

 

Bortfall 

Vid telefonintervjuer är det hög svarsfrekvens men i vissa fall blir det bortfall.  

I mitt fall var tanken att kontakta tolv personer, för att få tre säljare som kunde motsvara varje 

grupp. En av dessa potentiella respondenter fick jag däremot inte tag på och därför blev det 

istället elva intervjuer. Jag fick alltså bortfall med en person.  

4. Empiri 

4.1 Presentation av respondenter 

Jag har intervjuat elva personer som under åren 2009 och 2010 har sålt med Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling. Urvalet består av 6 män och 5 kvinnor i åldrarna 26-69.  

 

Respondenterna är indelade i DiSC- modellens fyra olika grupper: röd, gul, grön och blå som 

jag beskrev i teoridelen. Alla människor har något från alla fyra grupper men oftast mer utav 

någon av grupperna/färgerna. Av pedagogiska skäl används färger som beskrivning. 

Tillsammans med fastighetsmäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har säljare 

som har mer utav någon färg valts ut.  

 

För att behålla respondenternas anonymitet, har jag valt att använda andra namn som har 

sorterats i bokstavsordning. Respondenterna kommer att kallas Anna, Bengt, Camilla, 

Daniella, Erik, Fia, Gunnar, Henrik, Ida, Johan, Kim. 

                                                             
32

 Eriksson & Wiedersheim – Paul (2006) s. 57 
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Anna:  52 år. Säljare av en lägenhet 2010.  

Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens gula person 

Bengt:  58 år. Säljare av en lägenhet 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens röda  person 

Camilla:  32 år. Säljare av en lägenhet 2010.   

  Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens gröna person. 

Daniella:  26 år. Säljare av en lägenhet 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens gröna person. 

Erik:  38 år. Säljare av en villa 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens blåa person. 

Fia:  37 år. Säljare av en tomt 2009.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens röda person. 

Gunnar:  34 år. Säljare av en lägenhet 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens gröna person. 

Henrik:  37 år. Säljare av ett radhus 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens röda person. 

Ida:  69 år. Säljare av en villa 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens blåa person. 

Johan:  66 år. Säljare av lägenheter i en förening där han sitter som ordförande 2010. 

Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens gula person. 

Kim:  35 år. Säljare av lägenhet 2010.    

 Har typiska drag som motsvarar DiSC-modellens blåa person. 

 

Observera att jag i texten använder förkortningen LF för Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling. 
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4.2 Allmänt om valet av fastighetsmäklare 

 

- ”Hur gick du tillväga när du skulle välja fastighetsmäklare? 

Anna: Anna berättar att hon fick ett utskick i brevlådan där det stod att LF sökte nya objekt i 

området. Hon ringde upp den kvinnliga mäklaren vars nummer fanns på bladet då hon letade 

en fastighetsmäklare som kunde hjälpa henne med sin försäljning. De träffades för ett möte 

och mäklaren la fram tre olika förslag som hon blev väldigt nöjd med. Eftersom att Anna hade 

erfarenhet från köp och försäljningar sedan tidigare så kände hon att hon inte behövde 

jämföra, då hon redan var nöjd med de förslag hon fått. 

Bengt: När Bengt bestämde sig för att sälja sin bostad så var han samtidigt ute och kollade på 

andra objekt då han var ute efter att köpa ett nytt boende. Genom att gå på ett antal olika 

visningar så kunde han samtidigt jämföra de olika fastighetsmäklarna som tog emot honom på 

visningarna och den mäklaren som Bengt tyckte gjorde det bästa jobbet och bösta intrycket på 

visningen valde han sedan att anlita. 

Camilla: När Camilla och hennes man skulle sälja så var de först i kontakt med en 

fastighetsmäklare från en annan byrå än LF. Under mötet med den fastighetsmäklaren så fick 

de en kort genomgång på ca 5 minuter och inget kontrakt skrevs på. 

Camilla och hennes man var efter detta på en visning av ett radhus. Hon berättar att syftet 

med visningen var att de ville se ritningen, då de inte ville bo i just det radhuset men ett 

liknande i samma område. Det var på denna visning som Camilla och hennes man stötte på en 

fastighetsmäklare som de ansåg verkade betydligt bättre än den mäklaren som de tidigare varit 

i kontakt med tidigare. Camilla tillägger att den tidigare mäklaren inte ens hört av sig och de 

därför bestämde dem sig för att kontakta fastighetsmäklaren som dem träffade på visningen.  

Daniella: Daniella berättar hur hon en dag får reklam i brevlådan där det står att en 

fastighetsmäklare från LF har sålt en lägenhet i samma hus. Under samma period hade hon 

gått och funderat på om hon skulle sälja. Det började alltså med att hon kontaktade mäklaren 

som hade sålt i samma hus då hans nummer fanns på reklambladet. Daniella hade i början 
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tänkt att hon även skulle kontakta Fastighetsbyrån för att jämföra, men efter att ha kontaktat 

mäklaren från LF som sålt i samma område så föll det sig naturligt för henne att anlita honom 

då han lät trevlig och kunde området. 

Erik: När Erik bestämde sig för att sälja så valde han att ta kontakt med deras tidigare 

fastighetsmäklare då han tyckte att han gjorde ett bra jobb. Han jämförde inte olika mäklare 

utan tog kontakt med den tidigare mäklaren från LF då han hade kvar hans kontaktuppgifter. 

Fia: När Fia bestämde sig för att sälja så valde hon att använda sig av nätet. Hon ansåg att det 

var ett smidigt sätt att se vilka som såg trevliga ut och vad de olika företagen stod för. Fia 

jämförde 4 olika fastighetsmäklare. Hon valde att anlita en fastighetsmäklare från LF i 

Sollentuna trots att hennes lägenhet låg i Västerås. Orsaken till detta var att Fia hade varit i 

kontakt med den mäklaren tidigare då hon kände henne privat sedan innan. Valet baserades 

dock på fastighetsmäklarens och det uttryck hon gjort i jobbet, inte att de var goda vänner 

sedan tidigare. Fia hade fastighetsmäklarens nummer, hon ringde och mäklaren kunde lätt 

komma över då hon också är bosatt i Västerås (men pendlar till kontoret i Sollentuna).  

Gunnar: När Gunnar skulle sälja sin lägenhet så bestämde han sig för att han inte skulle anlita 

den mäklare som han köpte sin lägenhet med, då han inte var nöjd med just den 

fastighetsmäklaren. Istället valde han att gå på sin flickväns rekommendation, nämligen att 

använda sig av samma mäklare som hon använt sig av, en kvinnlig mäklare från LF. Detta 

resulterade alltså i att Gunnar och hans flickvän sålde varsin lägenhet via samma 

fastighetsmäklare. Han jämförde inte flera olika mäklare utan avfärdade mäklaren han köpte 

med och valde istället en mäklare från LF som han fick höra gjorde ett bra jobb. Gunnar 

ringde och bokade in ett möte med mäklaren på hennes kontor då kontoret låg väldigt nära 

lägenheten.  

Henrik: Henrik använde sig av nätet när han skulle välja fastighetsmäklare. Han ringde upp 

tre olika mäklare och tog in offerter för att de vad se hur de skiljde sig åt erbjudandemässigt 

och provisionsmässigt.  

Ida: På grund av Idas dåliga hälsa vid försäljningen så fick hennes dotter ta över ansvaret 

gällande att ta kontakt med en fastighetsmäklare. Dottern var med i LF bank och hon hade 
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tidigare varit i kontakt med en fastighetsmäklare från LF. Därför såg dottern till att boka in ett 

möte med samma mäklare. De jämförde mellan två olika fastighetsmäklare men fastnade för 

hon som arbetade åt LF. 

Johan: Johan påpekar att han skulle sälja i egenskap av ordförande i en bostadsrättsförening. 

Vid försäljning av lägenheter i föreningen så berättar Johan att de tidigare använt sig utav 

mäklare från Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån och Bjurfors. Men eftersom att 

mäklaren på Svensk Fastighetsförmedling köptes ur av sin kollega kunde han inte hjälpa till 

att sälja längre. Då hittade de istället en duktig mäklare på Fastighetsbyrån och när denna 

fastighetsmäklare sedan bytte byrå till Bjurfors så följde de med. Orsaken till att de var 

tvungen att hitta en ny fastighetsmäklare efter Bjurfors var för att mäklaren gick på 

mammaledighet. David och de andra i styrelsen ville då hitta någon ny fastighetsmäklare som 

kunde ta över. Han hörde sig för och fick reda på att en medlem i föreningen hade sålt med en 

fastighetsmäklare från LF och att han/hon fick bra betalt. På den vägen valde de att kontakta 

mäklaren på LF. 

Kim: Kim kollade runt på ett par olika fastighetsmäklare/företag och bestämde sig för att 

jämföra två stycken. Mäklaren från LF hade han blivit rekommenderad via telefonförsäljare 

från Relationsbyrån, ett företag som samarbetar med LF. Skillnaden fasighetsmäklarna 

emellan var att den ena använde sig av ett fast arvode och den andra ett procentuellt arvode 

beroende på priset, dvs. rörligt (ju högre pris, desto högre arvode). Kim ansåg att det kändes 

mer motiverande om fastighetsmäklaren använde ett rörligt arvode. Förutom detta ville Kim 

även höra vad hans jobbkamrater hade för rekommendationer. Han valde mäklaren med 

rörligt arvode inte endast på grund av detta utan även då han tyckte att det kändes bättre 

personligen med just den fastighetsmäklaren.  

 

 

 

 



 

 

 

27 
 

4.3 Allmänt om första intrycket 

 

- ”Berätta om det första intryck du fick av fastighetsmäklaren” 

Anna: Anna berättar att hon fick ett seriöst intryck av mäklaren. Hon tyckte att 

fastighetsmäklaren verkade helt suverän och hon beskriver mäklaren som en otroligt ambitiös 

och duktig tjej. Anna hade sprungit på så många visningar och ingen hade gjort något större 

intryck på henne. Däremot så blev hon positivt överraskad när hon träffade denna kvinnliga 

mäklare från LF. ”Shit, vilken tjej, hon hade dem egenskaperna jag vill ha hos en mäklare” 

säger hon i telefonen. Egenskaper såsom: seriös, kunnig, empatisk, koll på läget, bra 

säljaregenskaper och dessutom gav hon ett enormt förtroende förtydligar Anna. Förövrigt 

beskriver hon mäklaren som en glad och positiv tjej med mycket kunskap. Fastighetsmäklaren 

kom med många idéer och hon hade flexibla lösningar på hur man kunde lägga upp arvodet 

osv. Medan andra mäklare endast tänkte innanför ramarna.  

Bengt: Varför Bengt fastnade för fastighetsmäklaren från LF var för att han fick ett bra 

intryck samt att han verkade trovärdig. Med bra intryck menar Bengt att just den 

fastighetsmäklaren inte var så säljinriktad, något som han tycker att andra mäklare har en 

tendens att vara. Fastighetsmäklaren var istället öppen med för- & nackdelar med bostaden 

och han verkade mest kunnig och påläst av de han träffade på visningarna då han kunde svara 

på frågor om fastigheten. Förutom detta vågade mäklaren tala om fel och brister samtidigt 

som han hade koll på besiktningsprotokoll, hur man kunde bygga om osv. Vid kundmötet så 

tycket Bengt att han fick samma professionella bemötande. 

Camilla: Camilla tycker att den tidigare fastighetsmäklaren inte förklarade 

försäljningsprocessen tillräckligt bra. Camilla berättar att hon och hennes man inte är från 

Sverige och att de aldrig hade sålt något boende här tidigare. Därför kändes det extra viktigt 

för dem att få en grundlig genomgång i hur försäljningsprocessen skulle gå till, något som den 

första fastighetsmäklaren misslyckats med men den andra mäklaren lyckats med enligt 

Camilla. Fastighetsmäklaren från LF som de första gången möter på visningen av radhuset 

uppfyller alltså kravet som paret har, dvs. en bra förklaring på hur man går tillväga när man 
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säljer. Detta var väldigt värdefullt i parets ögon då de hade svårt med det svenska språket och 

de kände inte heller till marknaden särskilt bra. Förutom detta så anser Camilla att hon och 

hennes man fick en bra kontakt med mäklaren. ”Han var jättetrevlig och verkade kunnig”. Att 

de fick ett bra intryck av fastighetsmäklaren var ingen tvekan då han förklarade hur allt gick 

till och då han även verkade intelligent, kunnig och trygg. Camilla beskriver att de fick ett bra 

bemötande. Fastighetsmäklaren kunde svara på de frågor de vill ha svar på och om det var 

någon fråga han inte kunde svara på så kontaktade han säljaren och återkom så fort han 

kunde. ”Vi kände att inget kunde gå fel med den här mäklaren” säger Camilla.  

Daniella: Första intrycket Daniella fick av fastighetsmäklaren var att han verkade lugn och 

säker på sin sak. Han la fram alla uppgifter och lät Daniella ställa frågor. Hon berättar att hon 

var osäker på försäljningen då hon inte visste om hon ville lägga ut lägenheten till salu direkt 

eller om hon ville vänta. Fastighetsmäklaren verkade inte heller hetsig på något sätt och 

Daniella kände ingen press från honom. Daniella berättar att han frågade om hon hade sålt 

tidigare och att allt kändes lugnt och stabilt.  

Erik: Första intrycket Erik fick av fastighetsmäklaren var en kombination av att han verkade 

kunnig och att han hade erfarenhet inom just det området. Han sammanfattar det som ett 

”Stabilt intryck”. Han beskriver att mäklaren verkade trygg och ärlig. Han var ärlig i frågan 

om marknaden, förväntningar osv.  

Fia: Det första intryck Fia fick av mäklaren rent yrkesmässig var att hon verkade skärpt. 

Förutom detta så verkade hon veta vad hon gjorde och när hon inte visste så tog hon reda på 

svaret och återkom, vilket kändes tryggt. Fia tyckte att fastighetsmäklaren verkade skärpt, 

knivskarp, alert och närvarande.  

Gunnar: Gunnar berättar att han fick ett väldigt bra och seriöst första intryck av 

fastighetsmäklaren då hon var väldigt kunnig på området och säker. För Gunnar var området 

helt nytt, men inte för henne. Mäklaren kunde säga att lägenheten var eftertraktad då hon sålt 

liknande lägenheter. ”Mäklaren kunde säga vilken tid allt skulle ta, vilket stämde” säger 

Gunnar.  
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Henrik: Första mötet med mäklaren var när han kom hem till Henrik och för att värdera 

bostaden. Första intrycket Henrik får av fastighetsmäklaren är att han är väldigt proffsig, 

serviceminded och korrekt i allmänhet. Han tycker att det märktes att mäklaren ville hjälpa till 

att få ut ett så högt pris som möjligt. Han anser även att fastighetsmäklaren verkade seriös och 

mån om att de skulle vara nöjda. Han gav en trygghet och verkade kunna området bra då han 

inte ”höftade”. 

Ida: När Ida och mäklaren träffades första gången i Ida hus som skulle säljas så fick hon ett 

förtroendeingivande intryck av fastighetsmäklaren. Hon beskriver det som ett trevligt och 

upplysande samtal. Intrycket hon fick var att mäklaren var saklig och att hon visste vad hon 

talade om. Då Ida inte hade någon erfarenhet av mäklare då hon inte sålt tidigare så valde hon 

att jämföra två fastighetsmäklare och hon då att mäklaren från LF var mer personlig, fast på 

ett professionellt sätt. 

Johan: Johan första intryck av fastighetsmäklaren var att hon såg trevlig och glad ut. Hon var 

professionell, öppen och ”inte för på” som Johan uttrycker det. Han berättar att han är trött på 

säljare och att det är kompetensen han vill åt. Johan påpekar att det han gillade med 

fastighetsmäklare var att hon var påläst. Mäklaren behövde inte fråga om stadgar och det 

märktes att hon visste hur läget såg ut i föreningen. Hon hade även ett bra kundunderlag och 

en seriös aktör bakom ryggen (LF). Självklart var Johan även smickrad över att verkade gilla 

föreningen och han avslutar med att säga att hon är en ”mäklare med stort M”.   

Kim: Under första mötet så kunde mäklaren göra en snabbtitt och snabbvärdering. Han fick 

även möjlighet att berätta om hur hela processen skulle gå till. Första intrycket Kim fick av 

fastighetsmäklaren från LF var att han verkade engagerad, seriös och självsäker. Han 

förklarade hur allt gick till vilket var positiv då Kim inte hade sålt med mäklare tidigare. 

Förutom detta verkade fastighetsmäklaren kunnig och han hade erfarenhet i området. 
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 4.4 Faktorer som ligger till grund för det första intrycket  

 

- ”Hur använde fastighetsmäklaren sin röst när han/hon talade med dig?” 

- ”Var han/hon duktig på att hålla ögonkontakt?” 

Anna: Anna tycker att fastighetsmäklaren hade en lugn och förtroendeingivande röst 

samtidigt som hon verkade seriös och driven. Mäklaren var duktig att hålla ögonkontakt 

Bengt: Bengt la inte märke till något speciellt med röstläget eller ögonkontakten, 

Camilla: När det gäller första intrycket av fastighetsmäklaren så anser Camilla att mäklaren 

höll bra ögonkontakt och han verkade säker trots att de ville sälja när det var en ganska dålig 

marknad (innan jul). 

Daniella: Fastighetsmäklaren talade lugnt samt verkade lugn, men inte för lugn enligt 

Daniella. Han lät förtroendeingivande, höll lagom ögonkontakt och pratade inte bara om 

försäljning utan hon tycker att det var en avslappnad stämning med vardagsprat under deras 

första möte. 

Erik: Fastighetsmäklaren höll ögonkontakt och hade en förtroendeingivande röst enligt Erik. 

Fia: Fia la inte märke till hur fastighetsmäklaren talade och använde sin röst men hon tycker 

att mäklaren hade en förtroendeingivande röst. Hon beskiver även att mäklaren var noggrann 

och tydlig med att beskriva att hon företrädde både parter (något som jag anser är extra viktigt 

om man känner varandra sedan tidigare). Mäklaren var väldigt närvarande, även med 

ögonkontakten.  

Gunnar: Gunnar tänkte inget speciellt gällande hur fastighetsmäklaren talade med honom. 

Däremot berättar han att hon hade en förtroendeingivande röst och att hon var trevlig. Han 

tilläger även: ”Hon snackade inte för mycket, många mäklare pratar sönder öronen.” Gunnar 

anser att fastighetsmäklaren på LF inte var någon säljare, något han tycker är positivt då hon 

inte pratade för mycket utan var rakt på sak. Han tycker även att hon var duktig på att hålla 

ögonkontakt 
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Henrik: Henrik anser att fastighetsmäklaren hade en förtroendeingivande röst och att han var 

bra på att hålla ögonkontakt. 

Ida: Ida tycker att fastighetsmäklaren verkade förtroendeingivande och hon använde sin röst 

på ett positivt sätt och det märktes att hon visste vad hon talade om. Ida ansåg att mäklaren 

var duktig på att hålla ögonkontakt. 

Johan: Johan anser att fastighetsmäklaren talade lugnt med en behaglig och förtroende-

ingivande röst. Hon var inte överdriven på något sätt. Han kan även komma ihåg att hon har 

en charmig dialekt. Johan säger att han är noga med att man skall hålla ögonkontakt och 

tillägger: ”hon måste ha varit duktig på att hålla ögonkontakt”. 

Kim: Fastighetsmäklaren talade tydligt och det kändes inte framstressat enligt Kim. Han tror 

att det kan ha varit det som gjorde att det kändes så bra, undermedvetet. 

 

- ”Hur var fastighetsmäklaren klädd?” 

Anna: Anna tycker att mäklaren var snyggt klädd och hon tillägger: ”Jag blev kär i hennes 

skor”. 

Bengt: Bengt tycker att mäklaren klädde sig propert med kostym av något slag. Han anser att 

klädvalet var normalt och inte överdrivet eftersom fastighetsmäklaren inte hade ”östermalms-

stil”. En stil som Bengt inte är så förtjust i. 

Camilla: Camilla tycker att fastighetsmäklaren klädde sig elegant med förmågan att passa in. 

Daniella: ”Fastighetsmäklaren var klädd som mäklare brukar vara klädd” säger Daniella. 

Erik: Erik berättar att fastighetsmäklaren bar en grå kostym vilket är normalt som mäklare. 

Fia: Fia anser att fastighetsmäklaren var korrekt och affärsmässigt klädd med blus, kavaj och 

svarta byxor. 

Gunnar: Gunnar la märke till att hon var klädd i kostym – något han tror är en policy på 

deras kontor. 
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Henrik: Fastighetsmäklaren klädde sig som Henrik hade förväntat sig av en mäklare - kostym 

och slips. 

Ida: Ida kommer inte ihåg hur fastighetsmäklaren var klädd då det inte var något hon la 

märke till. 

Johan: Johan beskriver att mäklaren klädde sig propert. ”Professionellt, som en kontorstjej” 

och att hon inte klädde sig överdrivet på något sätt med kort kjol eller liknande. 

Kim: Kim tycker att mäklare inte var för uppklädd, det kändes lagom. 

 

- ”Vad tänkte du när du såg vilken bil fastighetsmäklaren åkte i?” 

Anna: Anna såg ej vilken bil mäklaren körde. 

Bengt: Bengt kommenterar att det var en ganska normal bil och påpekar även:” om mäklaren 

hade åkt runt i värsta BMW n så hade det stört mig”. 

Camilla: Camilla la märke till att de fastnat för samma bilmodell något hon tycker var roligt. 

Daniella: Daniella tänkte inte så mycket på vilken bil fastighetsmäklaren körde då den var 

ganska vanligt. ”Han får köra vilken bil han vill” säger hon och skrattar.  

Erik: Vilken bil mäklaren körde la inte Erik märke till. 

Fia: Fia vet att mäklaren kör en Alfa Romeo sedan tidigare då hon träffat henne i privata 

sammanhang. 

Gunnar: Vilken bil mäklaren åkte i såg Gunnar inte.  

Henrik: Henrik reagerade inte på vilken bil mäklaren körde. Då Henrik arbetar med leasing 

av tjänstebilar så brukar han lägga märke till vad folk kör har bil men i det här fallet kan han 

inte komma ihåg vad fastighetsmäklaren hade för bil.  
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Ida: Ida kommer inte ihåg vilken bil fastighetsmäklaren körde, då det inte var något hon la 

märke till.  

Johan: Vilken bil mäklaren körde reagerade Johan inte på då det var en liten och normal bil. 

Johan tycker att man kan köra runt i en ”stekig” bil om man arbetar utomlands men att man 

inte kan köra runt i exempelvis en Porsche i Sverige då man inte får visa att man är 

framgångsrik. 

Kim: Kim såg aldrig fastighetsmäklarens bil. 

 

- ”Om du skulle jämföra två fastighetsmäklare som du tycker verkar lika bra med den enda 

skillnaden att den ena är mer attraktiv/oattraktiv – vilken skulle du välja?” 

Anna: Anna svarar att hon skulle välja den som såg trevligast ut och att hon aldrig bara skulle 

gå på utseendet. Hon tycker det är viktigare med personligheten, men att det inte är någon 

nackdel om man ser bra ut. 

Bengt: Bengt säger han att inte alltför stor vikt skulle läggas vid detta. Huvudsaken enligt 

honom är att man skall känna sig trygg under försäljningen och man vill att allt ska gå bra. 

”Men det skadar ju inte om man ser välvårdad ut” säger Bengt. 

Camilla: Camilla svarar att hon skulle välja den som var attraktiv då hon tror att den personen 

skulle vara mer representativ då det är viktigt att man ser bra ut, klär sig rätt osv. 

Daniella: Daniella tycker inte att utseendet hade spelat någon roll utan att det hade kvittat. 

Erik: Erik kommenterar att han skulle välja den som var mer attraktiv då han anser att det är 

en säljande egenskap. 

Fia: ”Det är inget urvalskriterium för mig” svarar Fia. Istället skulle hon försöka hitta något 

annat som särskilde de två fastighetsmäklarna åt och välja utifrån det istället. 

Gunnar: Gunnar säger att han inte skulle bry sig särskilt mycket om detta då det handlar om 

att mäklaren ska kunna ge bra information och att man ska få en bra ”magkänsla”. Gunnar 
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tillägger däremot att det är klart att det spelar in hur man ser ut då man vill anlita någon som 

ser städad ut. Om en fastighetsmäklare skulle ha på sig en flanellskjorta så skulle det ställa till 

det, säger Gunnar. 

Henrik: Henrik svarar att om dem var 100 % lika så skulle han välja den som var mer 

attraktiv. Han har dock svårt att tro att båda skulle ge exakt samma intryck och om den ena 

mäklaren skulle ha 1 % mer kunskap så skulle han ta den. 

Ida: Ida anser att detta inte skulle spela någon större roll men tillägger att hon inte vill anlita 

”någon slusk”. Hon tycker att det är viktigt att man exempelvis klär sig för sitt uppdrag, fast 

det räcker om man är naturlig. Ida tror att det skulle vara svårare att ta till sig någon som är 

oattraktiv eller om personen har avvikande klädsel. 

Johan: Johan tror att han undermedvetet skulle välja den som var mer attraktiv om de var 

identiska och han inte hade något annat urvalskriterium. 

Kim: Kim berättar att han skulle välja det som var mer attraktiv om allt annat skulle kännas 

lika, något han inte skulle bry sig om annars. Han tror att den attraktiva personen skulle vara 

mer representativ på visningar då han/hon hade gett ett bättre intryck. 

4.5 Vad anser säljaren var det bästa respektive sämsta med mäklaren? 

Anna: Anna säger att det bästa med fastighetsmäklaren var att hon var duktig, driven och att 

hon sålde till ett bra pris. ”Från kontrakt, till att hon hörde av sig, var engagerad och att hon 

hjälpte till att leta boende” så känner sig Anna supernöjd. 

Bengt: Det som var bra med mäklaren enligt Bengt var att de höll en tät kontakt under hela 

processen och fastighetsmäklaren var lätt att nå. Andra fördelar enligt Bengt var att mäklaren 

var informativ och lovade inte mer än han kunde hålla, då han anser att vissa mäklare har en 

tendens att ”bre på”. 

Sammanfattningsvis så tycker Bengt att det bästa med mäklaren var att han skötte affären på 

ett professionellt och bra sätt, utan strul. Mäklaren var rak och tydlig samt öppen med 

provision – vilka för- och nackdelar det fanns med olika alternativ. Bengt berättar även att det 
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tog en stund innan de la ut sin bostad till försäljning men att fastighetsmäklaren visade prov 

på bra tålamod och höll kontakten hela tiden.  

När Bengt får frågan om vad som var sämre med fastighetsmäklaren så säger han skrattandes: 

”för hög provision”. Något annat kan han inte komma på som är dåligt. Däremot kommer han 

fram till att det skulle vara positivt om man fick mer hjälp med deklarationen, exempelvis 

genom att mäklaren skickar ut en faktalathund efter försäljningen och inför deklarationen med 

ett antal värden. Bengt och garanterat många andra anser att det är ganska krångligt att 

deklarera efter en försäljning så en ”snabb guide” med möjlighet att återkomma med frågor 

skulle inte vara helt fel.  

Innan intervjun är slut så vill Bengt påpeka att han ger fastighetsmäklaren det bästa betyget, 

nämligen att han skulle välja honom igen. 

Camilla: Enligt Camilla så var det bästa med fastighetsmäklaren och processen helheten, då 

det gick fort och smidigt. Hon beskriver att de höll bra kontakt hela tiden och att 

fastighetsmäklaren gjorde ett fantastiskt jobb då han även kunde lösa deras problem med 

banken. Problemet de hade med banken var att de skulle sälja ena dagen och flytta in andra 

dagen. Banken ville att flytten skulle ske samma dag, men detta såg alltså mäklaren till att 

lösa. Camilla tillägger även hur trevliga medarbetare fastighetsmäklaren hade på kontoret och 

att hon definitivt kommer att rekommendera mäklaren om hon vet att någon ska sälja. Något 

negativt med fatighetsmäklaren kan hon inte komma på. 

Daniella: Daniella berättar att det bästa med fastighetsmäklaren var att han hade bra 

information om området. Han verkade säker på upplägget och hon hade tid att fundera. Han 

verkade inte för ”pushig” och förutom detta så anser Daniella att försäljningen följdes upp på 

ett bra sätt. 

När jag frågar om vad som var sämst så skrattar hon och säger ”dyrt!”. Något annat kan hon 

inte komma på. 

Erik: Det bästa med fastighetsmäklaren beskriver Erik är en kombination av att han var 

professionell i sitt utprövande och att han åtog sig uppgiften på ett professionellt sätt. Allt 

ifrån värdering av lägenheten till hantering av försäljningen, alla papper och korrekthet i 
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allmänhet Fastighetsmäklaren höll vad han lovade och trots att alla förpliktelser försvinner när 

allt är signat och klart så ställde mäklaren upp och hjälpte till när det uppstod problem. Erik 

tycker även att mäklaren tog sitt arbete på allvar när han följde upp affären. 

Något dåligt med fastighetsmäklaren kan Erik inte komma på utan han säger istället att han 

kommer att anlita samma mäklare nästa gång då han uppskattade mäklarens agerande och 

eftersom att mäklaren uppfyllde alla sina åtaganden. 

Fia: Fia berättar att det bästa med mäklaren var att hon hade ordning och reda samt att hon 

kunde svara på alla hennes frågor.  

Det enda dåliga Fia kan komma på är det geografiska avståndet mellan henne och mäklare, 

dvs. att hon sålde sin lägenhet i Västerås men fastighetsmäklaren satt i Sollentuna. 

Gunnar: Gunnar säger att det bästa med fastighetsmäklaren var att hon var kunnig, trevlig 

och inkännande. Med inkännande menar han att hon var bra på att läsa av personer, något han 

uppskattade mycket. På exempelvis visningar så kunde lät hon folk glida runt själva utan att 

behöva snacka. Gunnar har stött på många mäklare som kör på för hårt, de tar inte hänsyn till 

att alla människor är olika utan det känns nästan som att de trycker på play knappen på en 

bandspelare. Ännu en bra sak med fastighetsmäklaren var att hon aldrig gav upp. Mäklaren 

sålde nämligen två stycken lägenheter åt Gunnar och den ena var betydligt mer svårsåld. Hon 

kunde sälja även den som var svårsåld till det pris de ville ha, bara hon fick tiden som krävdes 

och hon lyckades med detta. Något dåligt med fastighetsmäklaren kan han inte komma på 

utan han och hans flickvän har gjort tre affärer med en och samma mäklare och de har varit 

nöjda alla gånger. Även när det har dykt upp problem efter avslutad affär så har mäklaren 

hjälp till att lösa det och varit lika engagerad. Även fast hon fått sina pengar så har hon ändå 

hört av sig efteråt. Sammanfattningsvis anser han att alla affärer gått smidigt. 

Henrik: Det bästa med fastighetsmäklaren enligt Henrik var att han var förtroendeingivande 

och engagerad. Mäklaren gav ett sken av att han skulle lägga ner 110 % på att få bostaden 

såld. Han var även med på besiktningen fast han inte behövde, han uppnådde målet och sålde 

t.o.m. innan visning. 
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Ida: Det bästa med fastighetsmäklaren enligt Ida har varit att mäklaren varit trovärdig i sina 

projekt och hon har stått för det hon har lovat. Förutom detta har mäklaren varit lätt att få tag 

på, hon har hört av sig och funnits på plats när hon lovat det. ”Hon hade ett hjärta” säger Ida 

och något som är sämre kan hon inte komma på. 

Johan: Det bästa med fastighetsmäklaren anser Johan är hur hon utstrålar intresset för sitt 

jobb som fastighetsmäklare. Allt ifrån hur hon uppträdde och till hur hon såg ut och var anser 

han var bra och ger följande beskrivning: ”bra produkt, rätt prissättning och rätt approach/ 

uppträdande.” Han fick den prestationen han var ute efter. 

Kim: Det bästa med fastighetsmäklaren enligt Kim var tydligheten och att han kom med bra 

tips som han kunde tänkte på inför deklarationen.  

Något som var negativt i processen var att efter försäljningen och då alla papper var skrivna 

så tog det lång tid för köparen att bli godkänd medlemskap. Kim anser att mäklaren hade 

kunnat ”pushat på” detta lite! 
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras de erhållna svaren från telefonintervjuerna och jämförs med 

teorierna.  

5.1 Tillvägagångssätt vid val av fastighetsmäklare 

Två respondenter valde att kontakta en fastighetsmäklare som fanns med på ett utskick de fick 

i brevlådan. På det ena utskicket stod det att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling sökte nya 

objekt i området och på det andra utskicket stod det att samma företag hade sålt i samma hus.  

En respondent blev kontaktad av Relationsbyrån, ett telefonföretag som rekommenderade 

säljaren att anlita en viss fastighetsmäklare. 

Två respondenter fick ett bra inryck och bemötande av en fastighetsmäklare på en visning och 

valde därför att kontakta samma mäklare när han/hon skulle sälja. 

Tre respondenter valde istället att gå på rekommendationer från arbetskollegor och flickvän 

eller dotter.  

Två respondenter sökte istället fastighetsmäklare via nätet. 

En respondent hade tidigare erfarenhet av fastighetsmäklare och valde att anlita samma som 

han sålt med tidigare. 

Förutom dessa tillvägagångssätt så finns det säljare som väljer att besöka kontoret/bobutiken. 

5.2 Första intrycket och dess beslutsfaktorer 

Den fysiska attraktionskraften 

”Om du skulle jämföra två fastighetsmäklare inför försäljningen av din bostad, och du tycker 

att båda verkar lika bra vid det fysiska mötet, med den enda skillnaden att den ena 

fastighetsmäklaren är mer attraktiv/oattraktiv – vilken skulle du välja?” 

Varannan kund fick frågan oattraktiv istället för attraktiv, för att undvika en färgad fråga 
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Resultatet blev att 6 av 11 respondenter svarade att detta inte skulle spela något större roll och 

att ingen större vikt skulle läggas vid detta. En respondent tycker att detta inte är något 

urvalskriterium, hon skulle istället hitta något annat som särskiljde mäklarna åt.    

En annan respondent tycker personligheten är viktigare än utseendet, hon skulle välja den som 

var trevligast.  medan en annan tycker att magkänslan är viktigaste 

Respondenterna tillägger däremot att det inte är någon nackdel om man ser välvårdad ut och 

att de inte skulle anlita ”någon slusk”. De vill anlita någon som ser städad ut och klär sig bra 

Resterande 5 av 11 respondenter svarar att de skulle välja den som var mer attraktiv om de 

annars är likvärdiga, då de först och främst tycker att är en säljande egenskap om man ser bra 

ut. För det andra tycker respondenterna att man är mer representativ och ger ett bättre intryck 

om man är attraktiv. För det tredje tycker de att det är viktigt att man ser bra ut och klär sig 

rätt. 

I detta fall verkar Berschield & Walster (1974) ha rätt när de säger att fysiskt attraktiva 

personer, både män och kvinnor, når en större personlig framgång än oattraktiva personer. Jag 

tror även att effekterna av attraktivitet är ännu starkare i en intervjusituation där man sitter 

ansikte mot ansikte som Cash, Gillen & Burns, D. S (1977) studie visar. 
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Oattraktiv

0%

Spelar ingen roll

55%

Vilken skulle du välja?



 

 

 

40 
 

 Icke-verbalt beteende- såsom ögonkontakt och röstkvalité 

”Hur talade mäklaren med dig?” 

”Var mäklaren duktig på att hålla ögonkontakt?” 

”Hade mäklaren en förtroendeingivande röst?” 

Samtliga respondenter tyckte att mäklaren hade en förtroendeingivande röst och att mäklaren 

var duktig på att hålla ögonkontakt. Ett flertal studier visar att röst egenskaper har en stark 

effekt på första intrycket (Berry, Hansen, Landry-Pester & Meier, 1994; Scherer, 1978; 

Siegman, 1987) och att den ”vokala attraktionskraften” har effekter som kan liknas med den 

fysiska attraktiviteten (Zuckerman, Miyake, & Hodgins, 1991). 

 

Fem av respondenterna tycker att fastighetsmäklaren ”inte var för på” något som verkar vara 

väldigt viktigt för dem. De anser att fastighetsmäklaren inte ska vara för hetsig och på så vis 

stressa fram försäljningen. Två av dessa respondenter tycker att fastighetsmäklare ofta har en 

tendens att ”bre på” och snacka för mycket.  

En av respondenterna påpekar även att mäklaren var väldigt inkännande och med det menar 

han att hon kunde läsa av människor och anpassa kommunikationen. Han har stött på många 

fastighetsmäklare som kör samma snack till alla personer och det är nästan som att mäklaren 

tycker på "play-knappen" på bandspelaren.  

Tre av respondenterna påpekar att fastighetsmäklaren var noggrann och tydlig i sitt sätt att 

tala och för en respondent var detta extra värdefullt då hon inte var från Sverige. För henne 

var det viktigt att få en bra förklaring på hur försäljningsprocessen gick till då hon inte hade 

sålt i Sverige tidigare. Mäklaren lyckades förmedla detta trots att hon inte kunde språket 

särskilt bra. Detta resulterade i att hon valde bort den mäklaren hon tidigare varit i kontakt 

med då hon inte kände att han varken la ner tid, hörde av sig eller förklarade hur allt skulle gå 

till. 

Enligt Swanbrow (2011) så är det den måttliga talaren som lyckas övertyga sin lyssnare att ta 

en önskad åtgärd. Studien visar att människor som talade snabbt, men inte för snabbt, med en 
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inte för hög eller låg stämma, och med några korta pauser var de mest framgångsrika
33

 vilket 

verkar stämma, då kunderna påpekar att de uppskattar om fastighetsmäklaren inte talar för 

snabbt utan är lugn, men inte för lugn.  

När det gäller ögonkontakten tillade även en utav respondenterna att fastighetsmäklaren höll 

lagom ögonkontakt och att det skulle vara läskigt om mäklaren stirrade i hennes ögon hela 

tiden. Detta är något som jag själv kan känna igen mig i och det skulle jag beskriva som en 

typisk svensk egenskap.  

Som jag nämnde i teorikapitlet har forskare kommit fram till att man uppfattas som 

kompetent, dominant, eller övertygande när man använder sig av ett högt övertygande icke-

verbalt beteende. Högt övertygande icke-verbalt beteende innebär att man har frekvent 

ögonkontakt, undviker självberöring (t.ex. händerna i fickorna, korsade armar framför 

bröstet), att man undviker utfyllnadspauser mellan idéer eller meningar (t.ex. hm, eh) samt att 

man gestikulerar mycket då man talar (Ridgeway, 1987). Man bedöms som mer självsäker, 

kompetent, självsäker, kraftfull, intelligent, kunnig och kraftfull om man använder sig av ett 

sådant beteende än om man använder sig av ett lågt övertygande icke-verbalt beteende när 

man talar (Ridgeway 1987; Hart & Morry 1997). 

Klädsel 

Självklart är det viktigt att man klär sig rätt oavsett om man skall träffa en kund eller om man 

ska på en anställningsintervju. Ingen chef vill anställa någon som går runt i trasiga 

träningsbyxor och ingen kund vill anlita en fastighetsmäklare som inte ser representabel ut på 

visningen.  

Frågan som ställdes till kunderna baserad på klädsel var: 

”Tänkte du nått speciellt om hur mäklaren var klädd? 

                                                             
33 Swanbrow (2011) 
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Respondenterna som sålde med den kvinnliga fastighetsmäklaren tyckte att hon klädde sig 

snyggt och propert med svarta byxor, blus och kavaj. Det var inte överdrivet på något sätt 

med kort kjol eller liknande säger en av respondenterna.  

Två av respondenterna som sålde med den manliga fastighetsmäklaren tycker att mäklaren 

klädde sig som förväntat men kostym och slips. Resterande tycker att han klädde sig propert 

då han var lagom uppklädd. ”Han hade ingen östermalmsstil” tillägger en av respondenterna. 

Som kund uppskattar man att fastighetsmäklaren ser välvårdad ut och därför stämmer King & 

Pate’s studie från 2001 att klädseln är en viktig faktor enligt Temple & Loewen (1993) när 

kunden skall skapa sitt första intryck. 

Upplevd materiell rikedom 

Upplevd materiell rikedom uppfattar jag som materiella ting såsom bil och därför ställde jag 

följande fråga till kunderna: 

”Vad tänkte du när du såg vilken bil mäklaren åkte i?” 

Detta för att se om kunderna har någon uppfattning om vad fastighetsmäklaren åkte för bil. 

 

6 av 11 respondenter svarar att de aldrig såg bilen som fastighetsmäklaren körde. Resterande 

5 tycker att mäklaren körde en normal bil. 

Bengt tillägger däremot: ”Om fastighetsmäklaren hade åkt runt i värsta BMW:n så hade det 

stört mig” och Johan påpekar att man t.ex. inte kan åka runt i en Porsche i Sverige för då visar 

Såg ej bilen

55%

Normal bil

45%

Vad tänkte du när du såg vilken bil mäklaren åkte i?
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man att man är framgångsrik. Daniella tycker däremot att mäklaren får köra vilken bil 

han/hon vill. Det verkar således som att man bryr sig mer om vilken bil fastighetsmäklaren 

åker om man är man än om man är kvinna. 

Eftersom att mer än hälften av respondenterna svarar att de inte såg fastighetsmäklaren bil så 

verkar detta vara en beslutsfaktor som inte har någon större betydelse när kunden skall bilda 

sin uppfattning om mäklaren och därför. Enligt King & Pate (2001) finns upplevd materiell 

rikedom (Dittmar, 1992) med i listan över de faktorerna som har effekt när kunden skall skapa 

sitt första intryck och eftersom att en alltför ”stekig bil” verkar störa vissa så får de vatten på 

sin kvarn.    

Likhet 

Eftersom att vissa kunder väljer fastighetsmäklare utifrån personkemi så har jag fått tips från 

andra verksamma i branschen att det är bra om man hittar något gemensamt intresse istället 

för att bara prata om försäljning av bostaden.  

Därför valde jag att ställa följande fråga till kunderna: 

”Pratade ni bara om försäljning av bostaden eller hittade ni några gemensamma intressen?” 

Det visar sig att kunderna inte endast talat försäljning med fastighetsmäklaren då de haft även 

haft något gemensamt att tala om. Jag har valt ut några gemensamma intressena som dök upp 

under intervjuerna:  
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Resterande respondenter som inte nämner något om ett gemensamt intresse säger att de talat 

med fastighetsmäklaren om allt möjligt under resans gång. 

Det verkar alltså som att man vid det första mötet talar mest om hur försäljningen av bostaden 

skall gå till och sedan under resans gång så dyker det upp gemensamma intressen eller 

likheter. Att likhet (Lydon, Jamieson & Zanna, 1988) skall vara en av faktorerna vid det första 

intrycket enligt King & Pate (2001) verkar alltså inte stämma. 

 

 

Anna

• "Jag blev kär i mäklarens 
skor"

Camilla

• "Vi reagerade på att 
mäklaren hade fastnat för 
samma bilmodell som 
oss" 

• "Eftersom att mäklaren 
la ner så mycket tid på 
vår försäljning så blev 
han nästan som en 
familjemedlem"

Ida

• "Mäklaren var personlig 
på ett professionellt sätt"

• " Både jag och mäklaren 
har katt"

Johan 

- Ordf. i BRF

• "Det var roligt att 
höra vilken bra 
koll mäklaren  
hade på 
föreningen och 
smickrande att 
hon verkade gilla 
föreningen"

Kim

• "Vi pratade även 
om hur det gick 
på mitt nya jobb 
då det var 
anledningen till 
försäljningen"

Daniella

• "Det var en 
avslappnad 
stämning med 
vardagsprat"

Erik

• "Mäklaren 
undrade hur jag 
hade trivts i 
villan  som jag 
ville sälja, då det 
var samma 
mäklare som 
förmedlade den 
till mig"
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6. Slutsats 

I detta avsnitt knyter jag ihop arbetet och besvarar de frågeställningar som uttrycktes i 

inledningen. Mina egna reflektioner och modeller finns även med i slutsatsen.  

6.1 Slutsatsmodell om säljarens val av fastighetsmäklare 

 

Modellen ovan har jag skapat själv och den beskriver de olika steg säljaren går igenom när 

denne skall välja fastighetsmäklare.  

Som jag kunde visa i kapitel 5.1 så finns det olika tillvägagångssätt för säljaren på vilka man 

kan välja sin blivande mäklare. Antingen väljer säljaren att gå på rekommendationer från nära 
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och kära, eller så har säljaren erfarenhet sedan tidigare och väljer den han/hon anlitade sist, 

eller den han/hon köpte med. En annan metod är att via nätet jämföra de olika företagen och 

fastighetsmäklarna. Säljaren kan även välja att kontakta en fastighetsmäklare som han/hon 

träffat på en visning om han/hon tyckte att mäklaren gjorde ett bra intryck. Även reklam kan 

avgöra säljarens val av fastighetsmäklare och då menar jag alltifrån tidningsannonser till tv 

reklam och utskick i brevlådan. Säljaren kan även välja att besöka kontoret/bobutiken. 

Relationsbyrån är ett telefonföretag som samarbetar med LF och det kan även vara dem som 

har den första kontakten med säljaren. Om det visar sig att kunden funderar på att sälja så blir 

fastighetsmäklaren tipsad om den kunden och vice versa. 

När man sen möts fysiskt för första gången så är det första steget på en längre process av 

möten som till slut avgör det slutgiltiga valet av mäklare. I kapitel 2.21 samt 5.2 så talar jag 

om första intrycket och dess beslutsfaktorer. 

Det är i samband med det första fysiska mötet som säljaren får ett första intryck av 

fastighetsmäklaren. Säljarens första intryck av mäklaren ligger sedan till grund för beslut om 

han/hon vill anlita just den fastighetsmäklaren. Om kunden valt att jämföra olika 

fastighetsmäklaren så anlitar han/hon förmodligen den som gav bäst intryck vid kundmötet.   

När försäljningen är klar så utvärderar säljaren hela processen och antigen tycker han/hon att 

fastighetsmäklaren gjorde ett bra jobb eller inte. Om säljaren är nöjd så rekommenderar 

han/hon mäklaren vidare till den han/hon vet ska sälja och förmodligen så väljer han/hon att 

anlita samma fastighetsmäklare även nästa gång. 

 

Vidareutveckling av säljarens val av fastighetsmäklare 

Hur man går tillväga när man skall välja mäklare skiljer sig från person till person. Däremot 

har jag valt att sammanställa dessa till fyra olika sorters säljare som har olika tillvägagångssätt 

när de skall välja fastighetsmäklare och som baserar sitt val på olika saker i en modell på 

nästa sida.  
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Modellen baseras på de trender jag sett i samband med den här studien samt tidigare 

erfarenheter i branschen. har märkt att vissa säljare går på ett säkert kort och väljer en stabil 

mäklare. Säljaren vet att mäklaren gör ett bra jobb om han/hon anlitar sin tidigare mäklare 

som han/hon var nöjd med eller väljer en fastighetsmäklare som har ett stabilt varumärke i 

ryggen. Andra säljare vill istället undersöka och jämföra olika mäklare och tycker kanske att 

det är viktigast att mäklaren har så mycket kunskap som möjligt eller kan förklara processen 

på ett sätt som inspirerar säljaren. Medan andra säljare kontaktar första bästa 

fastighetsmäklare där det kan räcka med att han/hon fått ett utskick i brevlådan där det står att 

en viss fastighetsmäklare sålt i samma hus och därför anlitar man denna mäklare. 

Jag skulle vilja säga att följande modell är en vidareutveckling på DiSC modellens 

”färgkodning” och jag kan därmed stolt presentera en metodutveckling. 

I denna egna nyskapade modell så kan den kompetenssökande säljaren igenkännas med 

DiSC-modellens blå person som fattar noga övervägda beslut baserat på fakta. 

Säljaren som vill ha inflytande hos mäklaren kännetecknas med DiSC-modellens röda person 

då han/hon gärna vill ha en mäklare som kan berätta fördelarna med samarbetet och hur 

han/hon spar tid eller pengar, 

Den direkttänkande säljaren är däremot lik DiSC-modellen gula person då han/hon är väldigt 

spontan och själv väldigt inspirerande. 

Säljare som istället är stabilitetssökande påminner om DiSC-modellens gröna person som 

gärna väljer en mäklar genom andras rekommendationer då han/hon gärna gör som andra. 

Valet kan även baseras på tidigare erfarenhet, d.v.s. han/hon väljer samma mäklare som 

tidigare då han/hon värdesätter relationer. 
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6.1.1 Fyra olika typer av säljare och deras val av mäklare 

 

Kompetenssökande säljare: 

En kompetenssökande säljare väljer fastighetsmäklare 
efter egen research och vänners rekommendation. 

Fokus läggs på kunnandet och mäklarens abstrakta 
resurser. 

Inflytande hos mäklaren: 

Här styrs säljarens val av fastighetsmäklare av 
motiverande tal och upplevelsediskussioner d.v.s 

inspiration från mäklaren. Fastighetsmäklaren berättar 
målande om hur försäljningsprocessen går till - allt från 

att ta bilder, till hur annonsen kommer se ut och var 
fokuspunkterna ligger i försäljningen.

Direkttänkande säljare: 

En direkttännkande säljare bestämmer sig tidigt i 
urvalsprocessen vilken fastighetsmäklare han/hon ska 
anlita. Kort och koncist. Inga krusiduller utan säljaren 

väljer mer eller mindre den första mäklare som anmäler 
intresse eller efter eget besök hos seriös, etablerad 

fastighetsmäklare.

Stabilitetssökande säljare:

En stabilitetssökande säljare väljer fastighetsmäklare 
efter vänners rekommendationer och även 

väletablerade märken ligger som grund till valet. ”Det 
har tidigare gått så bra med dem…” kan vara ledordet. 
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6.2 Egna slutsatser angående hur man gör ett bra första intryck 

Här sammanfattar jag det kunderna verkar värdesätta mest vid det första mötet med 

fastighetsmäklaren, kompletterat med studier inom första intrycket. 

Fysisk attraktivitet: 

- Kunden tycker att det är viktigt med ett vårdat yttre. Att fastighetsmäklaren klär sig 

rätt, ser välvårdad ut och ger ett bättre intryck. Förutom att ha ett bra ansikte utåt och 

vara representabel på exempelvis visningar så väljer kunden även mäklare efter 

personlighet, därför är det viktigt att fastighetsmäklaren kan vara sig själv. 

Icke-verbalt beteende såsom ögonkontakt och röstkvalité 

- Kunden uppskattar en fastighetsmäklare som kan hålla ögonkontakt och som har en 

förtroendeingivande röst. 

- Förutom detta är det viktigt att fastighetsmäklaren är noggrann och tydlig i sitt sätt att 

tala och han/hon får gärna gestikulera. 

- Fastighetsmäklaren skall undvika att korsa armarna samt att hålla händerna i fickorna 

när han/hon talar med kunden. Utfyllnadsord mellan meningar, såsom hm, eh, är inte 

heller positivt. 

- Fastighetsmäklaren skall tala lagom snabbt, med en inte för hög eller låg stämma, och 

med några korta pauser. 

- Ytterligare en viktig sak är att mäklaren skall vara närvarande. 

Kläder 

- Fastighetsmäklaren skall klä sig propert. Han/Hon skall vara lagom uppklädd som 

kvinnlig mäklare skall man inte överdriva sin klädsel med kort kjol eller liknande. 

Materiell rikedom 

- De flesta kunder lägger inte märke till vilken bil fastighetsmäklaren kör. Däremot om 

mäklaren skulle köra runt i en ”stekig” bil så skulle detta störa vissa män då de anser 

att man inte skall visa att man är framgångsrik.   
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Likhet 

- Fastighetsmäklaren skall inte vara för personlig i början av processen utan han/hon får 

gärna informera hur processen skall gå till. Däremot kan det vara positivt om mäklaren 

under resans gång påpekar att de har gemensamma intressen om t.ex. att de båda har 

katt, båda kör runt i samma bil eller liknande då detta skapar gemensamhet. 

Sammanfattningsvis skall mäklaren visa att han/hon är engagerad, förtroendeingivande och att 

han/hon är intresserad av sitt jobb. Mäklaren får gärna komma med råd, tips, idéer då han/hon 

har mycket erfarenhet kring försäljningen då detta kan vara en fördel för kunden. Förutom 

detta är det positivt om fastighetsmäklaren är öppen med för- och nackdelar om bostaden och 

kommer med flexibla lösningar. Vid det första mötet är det dessutom viktigt att 

fastighetsmäklaren är väl förberedd, han/hon skall kunna svara på frågor och det ska vara 

ordning och reda. Kunden skall även kunna kontakta mäklaren om det uppstår frågetecken, 

mäklaren skall alltså vara tillgänglig och hålla kontakt med kunden under hela. Det är även 

viktigt att fastighetsmäklaren håller det han/hon lovar, exempelvis höra av sig om han/hon 

lovat det och finnas på plats när han/hon sagt att han/hon skall vara på plats. Mäklaren skall 

inte heller vara för säljinriktad eller ”för på” utan han/hon ska vara inkännande och anpassa 

kommunikationen efter den han/hon talar med. Det är alltså positivt om fastighetsmäklaren 

kan läsa av om det är en röd, gul, grön eller blå person så att han/hon kan anpassa sitt 

beteende efter den personen. 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 

Hur gick du tillväga när du skulle välja mäklare? 

Vad fick du för första intryck av mäklaren? 

Var det något speciellt du tänkte på när det gäller hur mäklaren talade med dig? 

Hade mäklaren en förtroendeingivande röst? 

Var mäklaren duktig på att hålla ögonkontakt? 

Tänkte du nått speciellt om hur mäklaren var klädd? 

Vad tänkte du när du såg vilken bil mäklaren åkte i?  

Pratade ni bara om försäljning av bostaden eller hittade ni några gemensamma intressen? 

Scenario: Om du skulle jämföra två mäklare, och du tycker att båda verkar lika bra vid det 

fysiska mötet, förutom att den ena var mer attraktiv/oattraktiv – vilken skulle du välja? 

Vad var det bästa/sämsta med mäklaren?  


