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Förord 

Först av allt vill vi ge ett stort tack till de fastighetsmäklare som har ställt upp på våra 

intervjuer trots tidsbrist. Det har varit till stor hjälp att få intervjua de framgångsrika företagen 

inom fastighetsmäklarbranschen i både Gävle och Hudiksvall. Vi vill även passa på att tacka 

alla de privatpersoner som har ställt upp i vår enkätundersökning och tagit sig tid att noggrant 

svara på våra frågor kring fastighetsmäklarföretagen och deras tjänsteerbjudande.  
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Sammanfattning 

En av de största affärerna vi gör i livet är förmodligen då vi köper bostad. Idag råder det en 

relativt hård konkurrens bland både fastighetsmäklarföretag och fastighetsmäklare. Det gäller 

därför att leverera tjänsten bättre än konkurrenterna, för att kunna bli ett framgångsrikt 

fastighetsmäklarföretag på dagens marknad. Ett lyckat koncept kan då vara word-of-mouth, 

det vill säga rekommendationer. Studier visar att rekommendationer påverkas av 

kundlojaliteten som i sin tur påverkas av kvaliteten som tjänsten erbjuder, tillfredställelsen 

kunden känner samt kundnyttan. De flesta fastighetsmäklarföretagen har insett vikten av 

denna betydelse och erbjuder därför fler tjänster utöver själva kärnverksamheten som är att 

sälja en bostad. Tilläggstjänster blir helt enkelt allt vanligare, allt för att kunna tillfredsställa 

kunden till max.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka tilläggstjänsters betydelse för kundernas val av 

fastighetsmäklarföretag och deras kundtillfredsställelse. 

Metoden vi har valt att använda är att ha teorin som utgångspunkt, det vill säga ett deduktivt 

angreppssätt. Eftersom vi ansåg att den befintliga teorin inom detta område är omfattande och 

anpassningsbar i praktiken hos dagens fastighetsmäklare. Vi utformade intervju- och 

enkätfrågor utifrån teorin och samlade in det material som vi behövde för att kunna uppnå vårt 

syfte. Totalt har sju stycken intervjuer genomförts med diverse fastighetsmäklare i både 

Hudiksvall och Gävle, varav en intervju skedde via e-post och telefon. Enkäten var en 

webbenkät som besvarades av 111 privatpersoner, varav svaren från 102 personer 

sammanställdes. Till största delen var de svarande bosatta i kommunerna Gävle och 

Hudiksvall, men även ett fåtal personer i angränsande kommuner deltog i undersökningen. 

Teorin vi har använt oss av är hämtad ifrån olika databaser via Högskolan i Gävle, databasen 

DiVA och övrig litteratur. Vi har både använt oss av vetenskapliga artiklar för att stärka vår 

teori samt litteratur inom området, det vill säga marknadsföringslitteratur. Grönroos bok 

”Service management och marknadsföring – Kundorienterad ledarskap i 

servicekonkurrensen” och Jingryd & Segergrens bok ”Fastighetsförmedling” har varit till vår 

hjälp genom hela arbetets gång.  

Slutsatsen vi kom fram till var att tilläggstjänster tycks kunna tillfredsställa ett behov hos 

kunderna. Därigenom kan dessa tjänster öka kundtillfredsställelsen och på så sätt kan 

företaget också skapa en starkare relation med kunderna. Tillsammans med 

relationsmarknadsföring kan det vara ett sätt att attrahera nya kunder. För att lyckas är det 

viktigt att företaget fokuserar på relationsmarknadsföring och att de verkligen vårdar sina 

kunder. Att hålla befintliga kunder nöjda och tillfredsställda är viktigt, för dessa kommer i sin 

tur förhoppningsvis att sprida rekommendationer och locka nya kunder till företaget. Det finns 

visserligen flera olika faktorer som påverkar valet av fastighetsmäklarföretag, men den största 

anledningen är just rekommendationer vilket både teori och empiri tyder på. Något som också 

kan påverka valet är de tilläggstjänster som erbjuds. I vår enkätundersökning svarade över 40 

% att tilläggstjänsterna hade en stor eller en mycket stor betydelse i valet. Dessutom visade 

vår undersökning att dessa tilläggstjänster kan vara avgörande när valet står mellan två 

likvärdiga fastighetsmäklarföretag, där den ena erbjuder tilläggstjänster och den andra inte. 

Därigenom kan dessa tjänster innebära en konkurrensfördel.  

 



 
 

Abstract 

Title: The real estate agencies’ marketing and additional services in their service offer 

Subject: Candidate thesis, 15 hp 

Authors: Angelica Jonsson & Tilde Malmo  

Companies: Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling, Fagergrens Fastighetsbyrå.  

Keywords: Services marketing, real estate agent, customer satisfaction, additional services, 

word-of-mouth, service offer, relationship marketing, homestaging. 

The main issue: How the real estate agent can use additional services to build relationship to 

both current and new customers by satisfying their needs.  

Purpose: The purpose of this paper is to explore additional services relevance to clients' 

choice of real estate agencies and their customer satisfaction. 

Method: We decided to use the theory as a starting point, a deductive approach. Because we 

felt that the existing theory in this area is extensive and adaptable in practice of today's real 

estate agents. We designed the questions for the interviews and the survey based on the theory 

and gathered the material we needed to be able to fulfill our purpose. In total seven interviews 

were conducted with various estate agents in both Hudiksvall and Gävle, we used email and 

telephone for one of the interviews. The survey was a web survey that reached 111 individuals, 

whereby the answers from 102 of them were used. Mostly the respondents were residents of the 

two municipalities Gävle and Hudiksvall, but also people in other neighboring counties 

participated in the study. 

Conclusion: We found that additional services seem to be able to fulfill a need that the 

customers have. These services can thereby reach an increased customer satisfaction and in that 

way the company also can create a stronger relationship with the customers. Along with 

relationship marketing it can be a way to attract new customers. To be successful it is important 

for the company to focus on relationship marketing and also nurture the customers. Keeping 

existing customers satisfied is incredibly important, because these customers will hopefully 

spread recommendations and attract new customers to the company. Even though there are 

many different factors that affect the choice of a particular real estate agency, the biggest 

reason is actually the recommendations, both theory and empirical evidence indicates that. 

Something that may also affect the choice of the real estate agency is the additional services 

that are offered by the company. According to our survey, more than 40 % answered that the 

additional services had a large or a very large importance in the selection. Our study also 

showed that these services can be crucial when choosing between two equally real estate 

agencies, where one of them offers additional services and the other one doesn’t. They may 

therefore result in a competitive advantage for the company. 
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1. Inledning 

I detta kapitel tar vi upp arbetets bakgrund, problemformulering och frågeställningar, syfte, 

avgränsning samt disposition av studien. 

1.1 Bakgrund 

I en artikel i SvD Näringsliv av Andersson (2012) berättar Ingrid Eiken, VD för 

branschorganisationen Mäklarsamfundet, att fastighetsmäklare ibland låter olika 

tilläggstjänster ingå i arvodet samt använder dessa för att bättra på sitt erbjudande. Vidare 

berättar hon att kundombudsmannen på Mäklarsamfundet har fått uppfattningen att 

konsumenterna är positivt inställda till tilläggstjänster. Detta utifrån samtal med 

bostadssäljare, där det framgått att förutom förmedling av själva bostaden är möjligheten att 

förena förmedlingsuppdraget med olika tilläggstjänster också intressant. Det kan då till 

exempel vara olika städ- eller flyttjänster. I ett pressmeddelande från Fastighetsbyrån (2008) 

visade en undersökning också på att det fanns ett intresse för sådana tjänster hos kunderna, 

redan innan det kom en ny fastighetsmäklarlag. Det var bland annat flytthjälp, 

energirådgivning och försäkringar som främst efterfrågades.  

I juli 2011 kom det en ny fastighetsmäklarlag som till viss del har inneburit att utrymmet för 

att bedriva någon form av sidoverksamhet har utvidgats. Det är 14§ i fastighetsmäklarlagen 

som reglerar detta, huvudregeln är då att fastighetsmäklaren inte får ägna sig åt verksamhet 

som är förtroenderubbande. I den nya lagen har det tillkommit ett andra stycke, som har 

förmildrat förbudet att ta emot ersättning för förmedling av tjänster (Grauers et al., 2011, sid 

49). Det nya stycket anger nämligen att om ersättningen är obetydlig, ska inte det faktum att 

fastighetsmäklaren ägnar sig åt annan verksamhet än att förmedla fastigheter anses vara 

förtroenderubbande. Vad som är obetydligt framgår inte allför tydligt, men det är troligtvis 

inte så mycket mer än 5 000 kr (Grauers et al., 2011, sid 50). Vi anser därför att detta öppnar 

upp möjligheten för fastighetsmäklarföretagen att arbeta med tilläggstjänster i större 

utsträckning än tidigare. 

Det råder en stor konkurrens bland de fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag som 

finns på marknaden idag (Stockholm/TT, 2012). För fastighetsmäklarföretagen krävs det nu 

mer jobb samtidigt som de får mindre betalt jämfört med tidigare (Öhrn, 2008). I artikeln av 

Andersson (2012) bekräftas detta vidare av Ingrid Eiken, hon påpekar att det är en tuff 

bransch där fastighetsmäklarna får slåss om jobben. Något som kontaktade fastighetsmäklare 

också intygar i samma artikel och det beror bland annat på att antalet fastighetsmäklare har 

fördubblats under de senaste 10 åren. Grunden för ett företags framgång eller misslyckande 

utgörs av konkurrensen och såväl konkurrenternas som kundernas förväntningar förändras 

över tiden. Att fokusera på konkurrensfördelar genom kundernas förväntan, innovation och 

relationer är då verktyg för att lyckas (Kandampully & Duddy, 1999, sid 51). Nyckeln till 

överlevnad är nämligen kundtillfredsställelse, företagen måste kontinuerligt förstå och 

tillhandahålla vad kunderna efterfrågar (Rampersad, 2001, sid 341). 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

Många framgångsrika tjänsteföretag har idag insett vikten av att noggrant övervaka och 

hantera kundtillfredsställelsen. Nöjda och tillfredsställda kunder anses nämligen vara vägen 

till kundlojalitet (Mangnale & Chavan, 2012, sid 1-2), där lojaliteten kan ses som kundernas 

åtagande att skapa ett djup och en bredd i relationen med företaget (Eisingerich & Bell, 2007, 
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sid 254). Det finns studier som visar att företaget i sin relationsmarknadsföring kan skapa ett 

band till kunderna som är av betydelse för deras relation, ett sätt att göra det är att erbjuda 

värdehöjande tjänster (Lin & Lu, 2010, sid 19-20). Relationsmarknadsföring handlar om att 

stärka relationen med de befintliga kunderna, genom att se till att dessa är nöjda (Sheng 

Chung, 2012, sid 91) För att uppnå en hög kundtillfredsställelse anses det att kundens behov, 

önskemål, begär och förväntningar ska uppfyllas (Auka, 2012, sid 189-190). Det är framförallt 

nödvändigt för mäklarföretagen att tillhandahålla tjänster som tillfredställer kundernas behov 

på ett professionellt sätt, kunden ska känna att den får ut bästa möjliga värde för pengarna 

(Roberts-Lombard, 2011, sid 3083). Kundernas återköpsavsikter påverkas av denna 

tillfredsställelse. Dessutom ökar chansen att de ska lämna positiv word-of-mouth, det vill säga 

rekommendationer, och det kan hjälpa till i valet av företag (Maxham III, 2001, sid 12-13).  

Det är viktigt att utveckla och förbättra relationen med kunderna genom att de blir 

tillfredsställda, därför är det intressant att se på tilläggstjänsternas betydelse. En tidigare studie 

inom tjänstesektorn av Chen et al. (2013, sid 969-987) bidrar till detta genom att antyda att det 

finns ett samband mellan tilläggstjänsternas inverkan på tjänstekvaliteten och tillfredställelsen 

hos kunderna. Då undersöktes kabel-tv tjänster i Taiwan, där dessa tilläggstjänster hade en 

betydelse för den totala upplevda kundtillfredsställelsen. Forskarna påpekade dock att man bör 

undersöka om det gäller även i andra branscher och länder, för det kan troligtvis påverka 

resultatet. Eftersom studier saknas kring tilläggstjänsternas inverkan när det gäller 

fastighetsmäklarföretagen, vill vi undersöka vilken betydelse de har för just denna bransch. 

Om andra tjänster som erbjuds utöver själva förmedlingstjänsten kan resultera i fler nöjda och 

tillfredsställda kunder, genom att de får sina behov tillgodosedda. Dessutom vilka slags 

tjänster som då kan ha betydelse, med fokus på framförallt homestaging. Vi anser att 

kundtillfredsställelsen är viktig, särskilt när fastighetsmäklaryrket bygger på att ha bra 

relationer med kunderna. Bra kundrelationer har dessutom en inverkan på lönsamheten i alla 

företag. Fastighetsmäklarbranschen skiljer sig också en hel del från den av Chen et al. tidigare 

undersökta. Det rör sig exempelvis om en större affär för kunderna och tilläggstjänsterna kan 

erbjudas genom olika samarbetspartners. Därigenom vill vi bidra med ny kunskap i form av 

att ta reda på om dessa tilläggstjänster är värda att satsa på. Då genom att undersöka vilken 

betydelse en utveckling av fastighetsmäklarföretagens tjänsteerbjudande kan ha för relationen 

med kunderna och deras tillfredsställelse, liksom för deras val av fastighetsmäklarföretag.  

Denna bakgrund väckte helt enkelt vårt intresse för att utreda saken närmare, genom att 

empiriskt undersöka dessa faktorer. Vi har därmed ett antal frågor som vi har för avsikt att 

utreda, för att kunna uppnå vårt syfte. Dessa frågor är: 

 Är några faktorer viktigare än andra då kunderna väljer fastighetsmäklare? 

 
 Vilka tilläggstjänster är det som erbjuds och efterfrågas av kunderna idag? 

 
 Vilken betydelse har tilläggstjänsten homestaging för dagens fastighetsmäklare 

respektive kunderna på den mindre bostadsmarknaden?  
 

 Kan olika typer av tilläggstjänster vara verktyg på vägen för att få fler och mer 

tillfredsställda kunder? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka tilläggstjänsters betydelse för kundernas val av fastighetsmäklarföretag 

och deras kundtillfredsställelse. 
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1.4 Avgränsning och disposition 

För att avgränsa studien har vi valt att studera den mindre bostadsmarknaden. Vi har då utfört 

intervjuer med fastighetsmäklare på olika fastighetsmäklarföretag (fortsättningsvis används 

även förkortningarna mäklare och mäklarföretag) samt skickat ut enkäter via e-post till 

privatpersoner inom samma geografiska område. Detta för att samla in det empiriska material 

som vi behövde för studien. Det geografiska område som valdes utgörs av två mindre 

kommuner, nämligen Hudiksvalls kommun med småstaden Hudiksvall samt Gävle kommun 

med den medelstora staden Gävle. Framförallt var det utifrån deras geografiska närhet som 

dessa valdes ut, då det därigenom blev lättare att besöka mäklarföretagen. Dessutom är de 

båda städer av mindre storlek, vilket gör att förutsättningarna på bostadsmarknaden 

förmodligen liknar varandra mer jämfört med i storstäder. Därutöver tyckte vi att det var 

intressant att se hur efterfrågan och utbudet av tilläggstjänster ser ut på en mindre marknad.  

Studien består av totalt åtta kapitel/avsnitt: 

 

  Kapitel 1: Inledningen består av bakgrund, problemformulering  

                                            och frågeställningar, syfte, avgränsning samt den här dispositionen

  av studien. 
 

Kapitel 2: Vi klargör vilka metoder vi har använt oss av i                     

metodkapitlet. Hur datainsamlingen och valet av teori har gått till. 

 

Kapitel 3: I teorikapitlet presenteras den teori som ligger till grund 

för studien och utgör då ett stöd samt en förståelse för det som 

berättas i empirin. Fokus ligger på företagets tjänsteerbjudande, 

relationsmarknadsföring, word-of-mouth och dess 

påverkansfaktorer i form av kundtillfredsställelse, kundnytta samt 

tjänstekvalitet. 

 

Kapitel 4: I detta kapitel redovisas den empiri som har samlats in. 

Först genom en sammanställning av intervjusvaren från respektive 

fastighetsmäklarföretag som har deltagit i studien, där företagen 

presenteras var och en för sig. Därefter följer en sammanställning 

av enkätsvaren från webbenkäterna med privatpersonerna.  

 

Kapitel 5: Resultatet av vår studie presenteras i detta kapitel, här 

har vi länkat samman teorin och empirin. Svaren i empirin 

analyseras och jämförs mot varandra samt mot teorin. 

 

Kapitel 6: Här presenteras vår slutsats av studien, utifrån vad vi 

har kommit fram till av resultaten. Dessutom lämnar vi förslag på 

fortsatt forskning samt påpekar brister i studien. 

 

Källor: De källor som vi har använt oss av i form av litteratur, 

vetenskapliga artiklar, internetkällor och muntliga intervjuer 

framförs här. 

 

Bilaga 1 och 2: Här redovisas de frågor som har ställts till 

intervjupersonerna samt enkätfrågorna i form av två bilagor. 

3 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs vilka metoder som vi har använt oss av, samt hur urvalet och 

datainsamlingen har gått till. Dessutom beskrivs valet av teori, studiens trovärdighet samt 

metoden för analys och tolkning. 

2.1 Övergripande metodupplägg och design av studien 

I forskningsarbetet kan man använda tre olika angreppssätt för att uppnå ny kunskap. Dessa är 

induktion, deduktion och abduktion, varav det sistnämnda är minst känt (Spens & Kovács, 

2006, sid 374-375). Vi har då valt att använda ett deduktivt angreppssätt i vår studie, eftersom 

vi har utgått ifrån teorin. Det deduktiva angreppssättet har nämligen sin utgångspunkt i just 

teorin, där syftet är att undersöka om den etablerade teorin eller generaliseringen gäller i 

särskilda fall (Spens & Kovács, 2006, sid 374-375). Anledningen till vårt val är att det redan 

fanns mycket teori som berör detta område, vi ville se i hur stor utsträckning det som sägs i 

teorin tillämpas ute i praktiken hos fastighetsmäklarföretagen. Med hjälp av teorin har vi 

sedan utformat intervjuer och enkäter, som vi har använt oss av för att samla in det material 

som behövdes ifrån respondenterna. Arbetet består därmed av både en teoridel och en 

empiridel och i analysen knyts dessa samman till en helhet.  

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod 

Vi använder oss av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen är 

dock övervägande i form av intervjuer med olika mäklarföretag. Kvalitativ forskning utgörs 

nämligen av intervjuer eller observationer som sedan analyseras, metoden används ofta för att 

få en fördjupad förståelse kring handlingar och attityder. Dessa studier är då verbala där syftet 

är att söka betydelser och mening, resultaten sammanställs sedan genom citat, berättelser med 

mera (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, sid 87). Medan den kvantitativa forskningen i 

studien består av enkäter med privatpersoner. Svaren från enkäterna är främst statistiska och 

kunde därför analyseras i form av siffror. Kvantitativ forskning innefattar enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011, sid 87) helt enkelt studier där insamlad data oftast består av siffror 

och insamlingen sker vanligen genom enkäter eller intervjuer. Den kvantitativa studien är 

också mer enhetlig och raka motsatsen till den kvalitativa studien, resultaten sammanställs 

istället i tabeller, diagram och grafer. 

I strävan efter att uppnå en djupare empirisk insikt har vi valt att tillämpa både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. För genom att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning 

kan ett starkare forskningsresultat uppnås, än om enbart den ena eller den andra typen av 

forskning används (Malina et al., 2011, sid 61). Dessutom påpekar Malina et al. (2011, sid 61-

63) att det möjliggör att mer komplexa aspekter och förbindelser kan utforskas i den 

mänskliga och sociala världen. Det är ett sätt att uppnå empiriska insikter som är mer 

djupgående. Även om kvantitativ forskning används är kvalitativ forskning nästan alltid en 

nödvändighet för att förstå sociala fenomen. 

2.3 Val av teori och källor 

Den teori som behövdes för denna studie har vi sökt med hjälp av sökmotorn Google samt 

Google Scholar. Dessutom har vi använt oss av olika databaser via Högskolan i Gävle, till 

exempel Emerald och EBSCO host där man bland annat kan söka efter vetenskapliga artiklar. 

Databasen DiVA använde vi också för att hitta tidigare examensarbeten som kunde vara till 
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vår hjälp. På så sätt hittade vi till exempel litteratur som använts tidigare och som var 

användbart även för vårt arbete. De sökord som vi använde oss av, för att hitta olika 

vetenskapliga artiklar, var till exempel relationship marketing, customer satisfaction, demand, 

customer care, additional services och word-of-mouth. 

Förutom att söka teori genom olika databaser, har vi hämtat teori från den litteratur som finns 

inom området. Det finns en betydande mängd marknadsföringslitteratur som har varit till stor 

hjälp. Eftersom fastighetsmäklarföretaget erbjuder tjänster var litteratur som är inriktad på 

marknadsföring för just tjänsteföretag relevant. Vi har främst använt oss av Grönroos bok som 

heter Service management och marknadsföring - Kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen samt en bok av Jingryd och Segergren som heter Fastighetsförmedling, 

som tar upp marknadsföring inom fastighetsmäklarbranschen.  

2.4 Källkritik 
Ofta syftar källkritik på en granskning av dokument, det är helt enkelt en urvalsmetod för den 

som skriver ett arbete. Vid insamlingen bedöms materialet och det avgörs vad som anses vara 

acceptabelt och som därmed ska behållas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, sid 167). 

Källkritik innebär helt enkelt en bortrensning av allt som anses vara ohållbart, genom en 

kritisk granskning av alla påståenden (Thurén, 2007, sid 17). Det finns då några kriterier som 

kan användas när olika källor ska bedömas, varav de viktigaste är: 

 Samtidskrav – Det som skrivs i källan ska vara i samtid med det ämne som studeras. 

 

 Tendenskritik – Granskning av hur källorna kan vara vinklade, om uppgiftslämnarens 

egna intressen kan ha påverkat.  

 

 Beroendekritik – Om källorna kan vara beroende av varandra, det vill säga ha samma 

ursprungliga källa.  

 

 Äkthet – Huruvida källan känns trovärdig eller ej (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011, sid 167). 

Vi har försökt använda dessa kriterier och tillämpa ett kritiskt förhållningssätt, när vi bedömt 

de olika sekundära källorna i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och internetkällor. 

Eftersom vi är medvetna om att det inte fullt ut går att lita på de källor som man som forskare 

vill använda. Först måste en bedömning göras för att se om de är trovärdiga. Det är nämligen 

lätt att bli lurad av snedvriden information då den ofta kan vara väldigt övertygande. Därför 

gäller det att granska källan och alltid vara kritisk, oavsett hur trovärdig den anses vara 

(Kastlander, 2013). Dessutom har vi försökt använda oss av många olika källor och i mån av 

tid jämföra dessa. Vi anser att det därmed ger en trovärdigare bild av verkligheten.  

Inom det valda området finns ett betydande antal vetenskapliga artiklar som undersöker andra 

typer av tjänsteföretag, liksom ett antal som tittar på det utifrån fastighetsmäklarföretagens 

perspektiv. Vid urvalet av dessa har vi varit kritiska, även fast det rör sig om beprövad 

forskning. Den använda marknadsföringslitteraturen är också skriven av erkända författare 

inom området och bygger på tidigare forskning, den typen av litteratur torde då vara 

trovärdig. Såklart har vi även varit kritiska till det som tas upp där, det bör dock vara beprövat 

i hög utsträckning eftersom det förekommer som kurslitteratur på högskolor och universitet. 

Även den metodlitteratur som används kommer från etablerade författare inom området. 
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2.5 Metod och datainsamling gällande empiri 

Det finns i huvudsak två tekniker som kan användas för att själv samla in eller låta samla in 

data, nämligen intervjuer och enkäter. De kan då användas i kombination eller var och en för 

sig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, sid 97). Vi har valt att både genomföra intervjuer 

samt enkäter i form av webbenkäter, för att samla in det empiriska material som behövdes för 

vår studie.  

2.5.1 Intervjuernas uppbyggnad samt urval och bortfall  

Vi har intervjuat sju utvalda fastighetsmäklarföretag, varav tre bedriver sin verksamhet i 

Hudiksvall och fyra i Gävle. Som metod för detta valde vi den halvstrukturerade intervjun, den 

vanligaste metoden när det gäller kvalitativ forskning (Qu & Dumay, 2011, sid 246-247). Till 

vår hjälp hade vi en intervjuguide, där vi utformat öppna frågor utifrån några huvudteman. 

Dessa teman kan nämligen ge en bra vägledning för att på ett konsekvent och systematiskt sätt, 

tillsammans med sonderande frågor (följdfrågor), få fram mer genomarbetade svar (Qu & 

Dumay, 2011, sid 246-247). När vi märkte att den intervjuade hade mer att säga och berörde ett 

viktigt område, använde vi oss av följdfrågor. För att därigenom leda den intervjuade vidare i 

intervjun, utveckla svaren och gå mer på djupet. Sådana frågor anses vara till stor hjälp när 

respondenten verkar ha mer att berätta, angående ett område som är av stort intresse för den 

som intervjuar (Qu & Dumay, 2011, sid 246-247). Vid utformningen av frågorna hade vi 

förutom forskningsfrågan även teorin i åtanke, för att få med det teoretiska perspektivet och se 

hur det tillämpas i praktiken. Det är också viktigt att inte använda ledande frågor och frågor 

som bara ger ett ja eller nej svar, samt sådana som innehåller två frågor i en och som är alltför 

vaga eller allmänna (Rowley, 2012, sid 265). Vi har därför försökt att undvika sådana frågor.  

Det finns en anledning till varför vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer, nämligen att det 

oftast är det mest effektiva sättet att samla in information (Qu & Dumay, 2011, sid 246-247). 

Några av fördelarna är flexibilitet, tillgänglighet och tolkningsbarhet. Den största fördelen är 

dock att det kan avslöja viktiga och ofta dolda aspekter av mänskligt och organisatoriskt 

beteende. Vilket ger intervjuaren en möjlighet att få de mest uttömmande svaren och det är 

väldigt värdefullt för att förstå hur de intervjuade uppfattar omvärlden (Qu & Dumay, 2011, sid 

246-247). Dessa fördelar gjorde att vi valde den halvstrukturerade intervjun som metod och vi 

gjorde då en strukturerad intervjuguide, eftersom det ökar generaliserbarheten (Qu & Dumay, 

2011, sid 238-264). För att intervjuerna skulle täcka in likvärdiga saker ställde vi också samma 

frågor till alla intervjuade. Annars kan det vara svårt att jämföra och analysera materialet, samt 

att hitta några gemensamma kännetecken. Ytterligare en av fördelarna med halvstrukturerade 

intervjuer är just att genom följdfrågor uppnås ett likvärdigt innehåll, det blir en balans mellan 

struktur och öppenhet, vilket underlättar analysen (Gillham, 2008, sid 103-114). 

Vår avsikt var att göra besöksintervjuer i stor utsträckning. Av erfarenhet brukar dock våren 

vara en hektisk och intensiv period för fastighetsmäklarna. På grund av tidsbrist hos en av de 

intervjuade, liksom att hon var bortrest under en period, valde vi att göra en telefonintervju 

istället och använde då samma intervjuguide. Detta efter att hon först svarat på frågorna via e-

post. Efter att ha vägt metodernas olika fördelar och nackdelar emot varandra kom vi fram till 

att en kombination av dessa skulle bli bäst. Rowley (2012, sid 264-265) visar att fördelarna 

med båda typerna av intervjuer är att de passar bra när intervjupersonen inte har möjlighet att 

ställa upp på en besöksintervju. Dessutom kan de genomföras oavsett geografiskt avstånd och 

är på så sätt tidssparande. När det gäller e-posten kan intervjupersonen svara när det passar 

honom eller henne. En annan fördel med telefonintervjun är att chansen är större att inte 

intervjuaren påverkar den intervjuade. Medan hon påpekar att nackdelen istället är att 
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sambandet och rikedomen i interaktionen kan gå förlorad. E-post intervjun har också vissa 

nackdelar, den kan kastas bort och svaren kan bli alltför kortfattade samt talspråksmässiga 

(Gillham, 2008, sid 141-155). Dessa nackdelar har dock eliminerats, eftersom intervjupersonen 

bland annat tyckte att denna intervjuform passade bättre. Tack vare intervjun via telefon kunde 

frågorna också fördjupas och utvecklas, dessutom utreddes de svar som varit oklara. 

För att studien inte skulle bli alltför omfattande i förhållande till våra resurser, krävdes det att vi 

gjorde ett urval av vilka fastighetsmäklarföretag som skulle ingå i studien. Dessa valdes inte ut 

slumpmässigt utan vi valde de som vi ansåg var bäst lämpade. Ett urvalskriterium var att 

mäklarföretagen skulle ha en marknadsandel över 5 %. Annars hade de få försäljningar och det 

skulle bli svårt för dem att kunna uttala sig om kundernas behov och efterfrågan. Vi strävade 

även efter att ett mäklarföretag från vardera staden skulle vara marknadsledande. Eftersom 

många därmed har valt att anlita dem ser vi det som ett tecken på framgång. Därigenom är det 

intressant att se vad de använder för typ av marknadsföring och tilläggstjänster. Dock ville vi 

såklart även se hur de andra företagen gör, för att få flera olika åsikter och se utbudet av 

tilläggstjänster i sin helhet. När det gäller kvalitativ forskning handlar det, istället för att hitta 

ett representativt urval, mer om att leta efter en viss bredd i informationen (Gillham, 2008, sid 

69). För att kunna veta hur stora marknadsandelar de olika mäklarföretagen har, använde vi oss 

av söktjänsten Booli (2013). Där kan man begränsa sig till specifika kommuner och därigenom 

se hur stor marknadsandel varje fastighetsmäklarföretag har i det valda området. 

Vi kontaktade totalt nio fastighetsmäklarföretag, varav sju av dem valde att ställa upp på en 

intervju och övriga tackade nej på grund av tidsbrist. Istället för att beröra ett större antal 

intervjuer med en grundare inlevelse, har vi därför gått djupare i de genomförda intervjuerna. 

Hur många intervjuer som behövs kan också vara svårt att säga. Det kan helt enkelt bero på, det 

gäller att känna sig fram tills informationen upplevs vara tillräcklig (Starrin & Svensson, 1994, 

sid 80). Mason (2010, sid 1-2) påpekar att urvalet för kvalitativa studier är, jämfört med 

kvantitativa studier, generellt mycket mindre. För när studien fortlöper innebär mer data inte 

nödvändigtvis mer information, istället blir den upprepande och i många fall överflödig. Det 

handlar om att hitta mening istället för att dra generella slutsatser.  

Ett för stort material blir alltför tidskrävande och opraktiskt, dessutom är förekomsten av en bit 

data ofta tillräckligt. Däremot ska urvalet vara så stort att det täcker i alla fall de flesta av de 

viktiga uppfattningarna som kan finnas (Mason, 2010, sid 1-2). Det finns då en bra tumregel, 

som vi har utgått ifrån. Den säger att man bör ha som mål att genomföra 12 intervjuer som 

vardera är cirka 30 minuter lång eller 6-8 intervjuer som vardera är cirka en timme lång 

(Rowley, 2012, sid 263). Utifrån den tid och de resurser vi hade valde vi att genomföra sju 

intervjuer som vardera var cirka en timme lång. Att göra ytterligare intervjuer i fler mindre 

städer hade förstås varit intressant. Möjligheten att jämföra och hitta likheter samt skillnader 

blir då betydligt större, men för att studien skulle vara genomförbar behövdes antalet intervjuer 

hållas på en rimlig nivå. Det är kvalitén och inte kvantiteten som avgör (Kvale, 1997, sid 99). 

2.5.2 Enkäternas uppbyggnad samt urval och bortfall  

För att samla in den andra delen av det empiriska materialet skickade vi ut enkäter till 

privatpersoner, för att undersöka deras tankegångar gällande tilläggstjänster. Med tanke på våra 

begränsade resurser valde vi att använda oss av webbenkäter. Dessa skickades till de personer 

som uppfyllde våra urvalskriterier, via e-post med en länk till webbenkäten. Till vår hjälp hade 

vi hemsidan Webbenkäter (2013), som erbjuder ett enkätverktyg för studenter. Vi valde att 

använda denna enkätform då den har ett antal fördelar, jämfört med enkäter som skickas ut med 

post. Till exempel är den vanligtvis förenad med lägre kostnader samt möjliggör en snabbare 
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analys av svaren, eftersom den är billigare att distribuera och man slipper registrera svaren 

separat (Lin & Van Ryzin, 2012, sid 1015). Dessutom passar webbenkäter när man vill göra 

undersökningar bland personer vars e-postadresser man har tillgång till (Trost, 2012, sid 135-

138). Webbenkäter har dock även vissa nackdelar, som att de ofta resulterar i en lägre 

svarsfrekvens jämfört med postenkäter. Många människor ignorerar eller kastar bort oönskade 

e-post meddelanden (Lin & Van Ryzin, 2012, sid 1015). Den lägre svarsfrekvensen kan också 

bero på att e-posten lättare glöms bort eller att den inte kommer fram om e-postadressen ej är 

helt korrekt (Trost, 2012, sid 143). 

Det finns några saker som är viktiga att undvika vid utformningen av enkätfrågor, vilket vi 

också försökte ha i åtanke när vi formulerade våra frågor. Nämligen att inte: ställa alltför 

komplicerade frågor, bara ha ett påstående och ingen fråga, ställa flera frågor samtidigt, ha 

värderingar i frågan, ha överlastade frågor, ställa ledande frågor, använda laddade ord i 

frågorna, använda överdrifter i frågorna samt att ställa frågor som bara ger ja- eller nej svar 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, sid 101). Vi använde oss också av icke-öppna frågor, då 

man bör undvika öppna frågor när det gäller enkäter, bland annat då de upplevs som jobbigare 

att svara på och sammanställningen tar ofta lång tid. Istället bör man använda fasta 

svarsalternativ, i avslutningen av enkäten kan man dock ha en öppen fråga (Trost, 2012, sid 72-

73). Vi valde att ha två öppna frågor i slutet av enkäten, för att respondenterna skulle kunna 

fördjupa sig i sina åsikter. Dessa var dock inte obligatoriska att svara på. 

Innan vi skickade ut enkäterna gjorde vi ett urval, för att det insamlade materialet sedan skulle 

bli mer hanterbart. Annars kan det bli väldigt dyrt och komplicerat om inte ett urval görs ur 

befolkningen eller populationen. Det eftersträvas då ett representativt urval, vilket innebär att 

hela urvalet är en miniatyr av populationen. De utvalda ska på så sätt representera alla de andra 

(Trost, 2012, sid 29). Vi valde att göra ett så stort urval som möjligt, men med våra resurser och 

tidsaspekten i åtanke. Dessutom försökte vi undvika att få ett material som skulle bli 

svårhanterligt. Trost (2012, sid 37-38) menar nämligen att det är omöjligt att svara på hur stort 

urvalet behöver vara, det finns dock en tumregel som säger att ett större urval generellt sett är 

bättre. Sannolikheten är därmed större att urvalet är representativt för populationen. Dock 

måste praktiska omständigheter vägas in, såsom kostnader och hur mycket tid som finns. Även 

om ett större urval kan ge en högre precision, medföljer det istället också en del mätproblem.  

Det finns både slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Vid slumpmässiga urval är det 

slumpen som avgör vilka som ska tillfrågas i den valda populationen (Trost, 2012, sid 29-36). 

Vi valde att använda oss av ett icke-slumpmässigt urval för att hitta de respondenter som vi 

behövde. Det var då ett urval av typen bekvämlighetsurval som användes, eftersom vi hade 

tillgång till ett stort antal e-postadresser tillhörande personer bosatta i de valda kommunerna. 

Innebörden av bekvämlighetsurval är att undersökaren tar vad denne kan, det vill säga vänder 

sig till de respondenter som han eller hon har tillgång till och kan nå (Trost, sid 30-32). Vi såg 

nämligen en stor fördel i att dessa respondenter var enkla att nå. Ett kriterium i urvalet var dock 

att de svarande skulle vara i åldern 20-80 år, för över och under dessa åldrar tror vi inte att det 

är lika vanligt att göra bostadsaffärer. Dessutom skulle de främst vara bosatta inom det område 

där mäklarföretaget bedriver sin verksamhet. För att överensstämma med urvalet för 

intervjuerna och därmed se vad som påverkar valet hos deras potentiella kunder. 

Vi valde att sända enkäten till så många som möjligt i Hudiksvalls och Gävle kommun som 

uppfyllde det kriteriet. Istället för att försöka kontakta tidigare kunder till de olika 

fastighetsmäklarföretagen, för vi ville veta hur alla tänkbara kunder resonerar kring detta. 

Dessutom hade vi för avsikt att få ett stort antal deltagande respondenter. Vid enkäter är 

svarsfrekvensen mellan 50 och 75 % och svarsfrekvensen vid webbenkäter är ännu lägre (Trost, 
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2012, sid 141-147). Vi skickade e-post till 182 personer, varav 111 stycken valde att svara på 

vår enkät och det motsvarar en svarsfrekvens på cirka 61 %. Av dessa 111 sammanställde vi 

svaren från 102 stycken personer, då resterande inte hade svarat på alla frågor i enkäten. 

Anledningen till att inte alla valde att delta kan bero på brist på intresse eller tekniska 

omständigheter. E-posten kanske inte kom fram som den skulle eller så ignorerades den. 

Det finns nämligen studier som visar att antingen vill inte deltagarna svara eller så kan de inte, 

viljan att svara är också beroende av intresset för det ämne som berörs (Scholz & Zuell, 2012, 

sid 1416-1417). Vilket även kan vara fallet i denna studie, både när det gäller de som inte alls 

deltog och de som inte svarade på alla frågor. Eftersom webbenkäten hade ganska många 

frågor kan det ha bidragit till att de avbröt den i förväg. Studier visar att enkätens längd 

påverkar respondenternas vilja att svara. Ju längre webbenkäten är, desto större är risken att de 

inte svarar på alla frågor. Dessutom är frågor på slutet förenade med ett högre bortfall och 

kortare svar på öppna frågor (Galesic & Bosnjak, 2009, sid 349). Vi kunde se att det stämde 

även i vår undersökning, det var på slutet som det uppstod ett bortfall. De svarande svarade 

också relativt kortfattat på våra två öppna frågor, som båda låg sist i webbenkäten.  

2.6 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Begreppen reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier. När det gäller kvalitativa 

studier däremot hävdar en del forskare att dessa begrepp inte är tillämpliga. Istället talas det om 

trovärdighet och det omfattar då frågor som tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet (Sinkovics et al., 2008, sid 689).  

2.6.1 Trovärdighet intervjuer 

 

Tillförlitligheten definieras som parallell till intern validitet (Sinkovics et al., 2008, sid 699). 

Vilket handlar om huruvida studien mäter det som ska undersökas och om hur väl resultaten 

överensstämmer med verkligheten (Denscombe, 2000, sid 12; Shenton, 2004, sid 64). Vi har 

sett till att endast de som ville deltog i studien, för då ökar chansen att de erbjuder relevant 

data och att de är ärliga. Dessutom har andra granskat arbetet och utifrån det har vi genomfört 

förbättringar. Utöver det har vi haft vår erfarenhet och kompetens i åtanke, det vill säga varit 

medvetna om vår egen påverkan. Alla dessa saker anses nämligen kunna förbättra den interna 

validiteten (Shenton, 2004, sid 64-69). Däremot hade vi kunnat utföra slumpmässiga urval. 

Även om ändamålsenliga urval är mer vanligt i kvalitativ forskning hade det också kunnat 

förbättra validiteten och öka chansen för ett representativt urval (Shenton, 2004, sid 64-69). 

Vi hade dock ett begränsat antal mäklarföretag som urvalet kunde göras ifrån. Felaktiga 

tolkningar kunde därutöver också ha upptäckts, om intervjupersonerna hade fått granska sina 

svar (Shenton, 2004, sid 64-69). Vi har ändå försökt säkerhetsställa att informationen 

överensstämmer med verkligheten. Detta genom att löpande upprepa svaren under intervjun, 

för att bekräfta att vi uppfattat rätt, samt genom att skriva ned svaren ordagrant. 

Studiens överförbarhet bedöms parallellt med extern validitet eller generaliserbarhet inom 

kvantitativ forskning och är beroende av i vilken grad framträdande förhållanden överlappar 

eller matchar varandra (Sinkovics et al., 2008, sid 696-699). Extern validitet handlar om i 

vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas på andra situationer. Det går dock inte att 

dra några generella slutsatser vid kvalitativa studier, eftersom de är specifika för ett litet antal 

speciella miljöer och individer (Shenton, 2004, sid 69). Därför går det ej att visa om resultatet 

av våra intervjuer är tillämpliga även på mäklarföretag i städer av samma storlek. Kanske kan 

sannolikheten öka om ytterligare studier görs, där ett större antal städer jämförs. Shenton 

(2004, sid 69-71) menar nämligen att det finns en möjlighet till överförbarhet på liknande 
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situationer, genom att man genomför flera studier. För att kunna göra det bör man lämna 

information om i vilket sammanhang som intervjuerna har utförts. Det vill säga informera om 

studiens gränser, genom att tala om antalet deltagande företag och var de finns, antal som har 

utfört intervjuerna, använda datainsamlingsmetoder, under vilken tidsperiod uppgifterna 

samlades in och intervjuernas antal samt längd. Därför har vi varit noga med att ange dessa 

uppgifter och detaljerat beskriva arbetssättet, för att möjliggöra studiens överförbarhet.  

Pålitligheten är ett kriterium som bedöms motsvara reliabilitet och handlar om stabiliteten i 

resultaten över tid. Det vill säga att liknande resultat skulle uppnås om arbetet upprepades och 

sammanhanget, metoderna samt deltagarna var desamma (Sinkovics et al., 2008, sid 696-699). 

Vi har hela tiden strävat efter att lämna uppgifter som kan vara av betydelse, såsom syftet med 

studien, urvalet av respondenter, hur uppgifterna har samlats in och tidsåtgången för 

intervjuerna med mera. Anledningen är att studien ska kunna göras fler gånger, just för att se 

om det ger samma resultat. Det kan nämligen uppnås genom att processerna i studien detaljerat 

redovisas, så att de kan upprepas av en annan forskare. För på så sätt kan läsaren få en god 

förståelse för de metoder som har använts liksom deras effektivitet, genom att forskningens 

utformning och genomförande beskrivs (Shenton, 2004, sid 71-72).  

Bekräftelsebarhet är vad objektivitet är för kvantitativ forskning, forskaren måste visa att data 

och tolkningar är förankrade i omständigheter utanför den egna fantasin och att det hänger ihop 

(Sinkovics et al., 2008, sid 699). Däremot anser Shenton (2004, sid 72) att verklig objektivitet 

kan vara svår att garantera, eftersom det är oundvikligt att förförståelsen och fördomarna hos 

forskaren påverkar. Det finns dock åtgärder som kan vidtas för att så långt som möjligt 

säkerställa att arbetets slutsatser är ett resultat av erfarenheter och idéer från informanterna. Vi 

har då beaktat de kriterier som han menar är avgörande för att uppnå detta. Nämligen att 

forskaren erkänner sin egen benägenhet och förförståelse, samt att denne försöker minska sin 

partiskhet. I intervjuerna har vi exempelvis inte försökt styra de svaranden, utan ledande frågor 

har undvikits i hög grad och istället har vi använt sonderande frågor. Dessutom har vi klargjort 

metodvalen och vilka styrkor respektive svagheter de har, samt i resultatet tittat på de teorier 

som inte har bekräftats av data. För det är också viktiga kriterier (Shenton, 2004, sid 72-73).  

2.6.2 Reliabilitet och validitet enkäter 

Validitet innebär mätinstrumentets förmåga att mäta det som forskaren avser att det ska mäta 

(Drost, 2011, sid 114), vilket är det viktigaste kravet på ett mätinstrument (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, sid 60-61). Reliabilitet är ett ytterligare krav man kan ha, vilket 

innebär att mätinstrumentet (exempelvis en enkät) också ska ge utslag som är stabila och 

tillförlitliga. För att uppnå hög reliabilitet bör metoden eller angreppssättet vara oberoende av 

undersökare, dessutom oberoende av undersökta enheter (Drost, 2011, sid 106). Reliabiliteten 

kan då enligt Trost (2012, sid 62) delas upp i fyra komponenter: kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Kongruens innebär likhet mellan frågor som ska mäta samma sak. 

Undersökaren ställer flera frågor om samma företeelse för att täcka in flera aspekter. 

Precision är till exempel hur intervjuaren registrerar svaren, ju lättare det är att registrera 

svaren desto högre blir precisionen. Objektivitet handlar om olika intervjuare registrerar 

samma sak eller inte, det är framförallt aktuellt då enkäterna behöver kodas. Medan konstans 

handlar om tidsaspekten och förutsätter att det som mäts inte förändrar sig. Det ska inte ha 

någon betydelse om den svarande gör enkäten idag eller imorgon. 

Eftersom vi har använt oss av en webbenkät ökar sannolikheten för att precisionen och 

objektiviteten blir hög. Respondenterna besvarar frågorna genom att själva klicka i det 

svarsalternativ som de väljer, någon kodning behöver inte heller genomföras på samma sätt då 
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enkäten är publicerad online. Intervjuaren är inte inblandad i registreringen av svaren. På kort 

sikt är nog också konstansen hög, men det är svårt att avgöra hur lång tidsaspekt det innebär. 

Behoven hos oss människor är något som är föränderligt, vissa av behoven är dock 

grundläggande och något som vi troligen behöver under en lång tid framöver. När det gäller 

kongruensen har vi strävat efter att ställa en del frågor som mäter samma sak, men från olika 

vinklar. Dock hade vi kunnat göra det i en ännu större utsträckning genom att ha haft ett 

snävare angreppssätt. Därutöver är även en hög grad av standardisering en förutsättning för att 

uppnå hög reliabilitet (Trost, 2012, sid 62). Det innebär i vilken grad situationen och frågorna 

är samma för alla svarande, det vill säga en avsaknad av variation. Formuläret ska se likadant 

ut för alla, men själva svarssituationen går såklart inte att påverka (Trost, 2012, sid 57-58). 

Vår studie bör ha en hög grad av standardisering då formuläret och frågorna var lika för alla 

svarande, däremot har vi inte kunnat påverka under vilka förhållanden de svarat på enkäten. 

2.7 Metod för analys och tolkning 

I analysen ska kunskapen fördjupas och den ställda forskningsfrågan knytas samman med 

både den använda teorin och den insamlade empiriska informationen. Det är då väldigt bra att 

hela tiden göra fortlöpande anteckningar, för att lättare komma ihåg detaljer (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, sid 21-22). Vi har därför kontinuerligt gjort anteckningar under 

arbetets gång, för att underlätta när vi sedan skulle tolka och analysera det insamlade 

materialet. Därigenom minskades risken att vi skulle glömma något viktigt. Förutom att våra 

reflektioner också hölls samlade på ett ställe, fick vi mer tid på oss till analysen. På så sätt 

behövde vi inte tolka allt material i slutet. Utan genom att fortlöpande göra tolkningar och 

rensa bort material som inte var relevant fick vi det viktigaste kvar. Det är nämligen viktigt att 

det finns tillräckligt med tid och ambition i reflektionsfasen. De tre olika delprocesserna teori, 

empiri och reflektion kan annars framstå som helt separata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011, sid 21-22). Syftet med bearbetningen av materialet är att karaktärisera svaren, upptäcka 

vinklar som kanske annars blivit förbisedda och även försöka vidareutveckla resultatet. Först 

och främst handlar det om att förstå den insamlade informationen (Helleman, 2011). Efter 

genomförda intervjuer och insamlade enkäter kunde vi utläsa några gemensamma drag, 

återkommande teman men också tydliga olikheter, vilket utgör grunden till vårt resultat. I 

analysen har vi försökt att knyta ihop teorin och empirin. Vårt mål var att ha tillräckligt med 

material för att kunna göra en bra analys och därigenom uppnå det resultat vi strävat efter. 

Under arbetets gång har vi, för att uppnå ett tillfredställande resultat som baseras på en 

kunskap som är vetenskaplig, beaktat de fem centrala krav som enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011, sid 63-70) ställs på sådan kunskap. Det första kravet är att alltid 

vara beredd att testa kunskapens gränser genom att kritiskt och kreativt ompröva nuvarande 

”sanningar”, uppfattningar och metoder. På så sätt kan ny kunskap utvecklas. Vidare innebär 

det andra kravet att ange vem eller vilka som ställer de frågor som ska besvaras. Det tredje 

kravet menar de är att presentera kunskapen på ett sådant sätt att den kan ifrågasättas, genom 

att den åter kan prövas på samma sätt. Till sist finns det ett fjärde och femte krav, varav det 

förstnämnda är att kunskapen ska vara falsifierbar och det sistnämnda att det ska vara en 

öppen redovisning av både sättet forskaren har kommit fram till resultatet som själva 

resultatet. Utöver detta har vi också bifogat frågorna till både intervjuerna och enkäterna som 

en bilaga för att höja studiens kvalitet och trovärdighet. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör vi för den teori vi har funnit inom vårt valda område, dels mer 

grundläggande teori utifrån böcker och dels fördjupning som baseras på aktuell forskning 

utifrån vetenskapliga artiklar. Fokus ligger på företagets tjänsteerbjudande samt 

relationsmarknadsföring. Dessutom på word-of-mouth och dess påverkansfaktorer i form av 

kundtillfredsställelse, kundnytta samt tjänstekvalitet. 

3.1 Tjänstemarknadsföring och tjänsters kännetecken 

Vad kännetecknar en tjänst? När det gäller tjänster går det oftast att hitta fyra grundläggande 

egenskaper. För det första är en tjänst i sig immateriell, det vill säga varken säljaren eller 

köparen kan se eller ta på tjänsten. Det är den centrala kärnan i ett tjänsteerbjudande, vilket 

kan innebära att köparen har svårt att göra en värdering av tjänsten innan han eller hon 

beslutar sig för att köpa den. För det andra är en tjänst en aktivitet eller process, som upphör 

att existera när processen är slut. Dessutom blir den till i en produktionsprocess. För det tredje 

sammanfaller i hög grad produktionen och konsumtionen. Medan den fjärde egenskapen är att 

när det gäller tjänster har kunden oftast inte bara en utan två roller, det vill säga både som 

konsument och som produktionsresurs. I tjänsteproduktionen medverkar således även kunden 

som medproducent (Grönroos, 2003, sid 48; Mangnale & Chavan, 2012, sid 1-2). 

3.2 Tjänsteerbjudandet 

Kärnan i företagets tjänsteerbjudande är enligt Grönroos (2003, sid 54) själva tjänsteidén 

(senare kallat tjänstekonceptet) och den bör vara härledd ur de behov som företaget anser sig 

kunna tillfredsställa. Därigenom blir tjänsteerbjudandet inriktat på att lösa de problem som 

kunderna har. Tjänsteerbjudandet måste också utvecklas och det görs genom att beakta vad 

det är kunden bör få, liksom hur företaget ska överföra tjänsten i köpar- säljarinteraktionerna 

till kunden. Han menar att lämpligast sker utvecklingsarbetet på detta sätt: 

– Det grundläggande tjänstepaketet utvecklas (vad) 

– Ett utvidgat tjänsteerbjudande utvecklas (vad + hur) 

Företaget har lagt grunden till vad kunden kommer att erhålla, när de har utvecklat det 

grundläggande tjänstepaketet. En utveckling av det utvidgade tjänsteerbjudandet är då nästa 

steg, som innefattar hur kunden upplever köpar- säljarinteraktionerna. Det görs genom en 

process som består av tre företeelser: tjänstens tillgänglighet, interaktioner och kundens 

medverkan (Grönroos, 2003, sid 57). Dessa måste beaktas, annars kan företaget inte lägga till 

en ny värdehöjande tjänst till tjänstepaketet. Lyckas de kan det dock vara en kraftfull källa till 

konkurrensfördelar. På så sätt kan företaget överträffa de konkurrenter som erbjuder 

kärnprodukter med samma kvalitet och pris, genom att de kompletterar sin kärnprodukt med 

en lämplig uppsättning tjänster (Grönroos, 2008, sid 186). Stödtjänster kan addera mer 

kundvärde till kärntjänsten och leda till en högre upplevd kvalitet hos kunderna, som skiljer 

framgångsrika tjänsteföretag från konkurrenterna (Chen et al., 2013, sid 972). Om företaget 

inte har ett konstant tekniskt försprång eller ständigt kan erbjuda ett lägre pris, är det svårt att 

bygga konkurrensfördelar bara utifrån företagets kärnprodukt. Låga priser är nämligen aldrig 

en varaktig konkurrensfördel, kunderna försvinner så fort någon konkurrent kan erbjuda ett 

ännu lägre pris (Grönroos, 2008, sid 19). 
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Grönroos (2008, sid 18) påpekar att det är det värde som tjänsterna erbjuder som kunderna 

köper och inte själva tjänsten. De köper erbjudanden som tillgodoser dem med service och 

erbjudandet består av varor, tjänster, information, uppmärksamhet med mera. Vad som skapar 

värdet är den service som kunderna uppfattar att erbjudandet innebär för dem. Det är i 

samband med att kunderna använder sig av den lösning eller det paket de har köpt, som värdet 

skapas i deras värdeskapande processer. Han menar därför att företaget bör anamma ett 

kundperspektiv där kunderna tillgodoses med lösningar, som innehåller alla funktioner som 

behövs för värdeskapande i deras dagliga liv samt aktiviteter. Eftersom det är dessa lösningar 

de söker. En studie av Storey och Easingwood (1998, sid 335-337) visar att företaget måste 

förstå det totala tjänsteerbjudandet från kundernas perspektiv. Inköpet av en tjänst påverkas 

inte bara av tjänsten i sig, utan också av faktorer som företagets rykte och kvaliteten på 

interaktionen mellan kunden och företagets olika system samt personalen. Med andra ord är 

det hela det utvidgade tjänsteerbjudandet som påverkar, även kommunikationens påverkan 

måste beaktas. Word-of-mouth kommunikation (rekommendationer), rykte och image är alla 

viktiga delar av den kommunikation som både de befintliga kunderna liksom de potentiella 

kunderna nås av. Dessa element kan enligt studien förbättra det utvidgade tjänsteerbjudandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Det utvidgade tjänsterbjudandet, av Grönroos (2008, sid 183 & 2003, sid 55)  

3.2.1 Tjänstekonceptet och ett utvecklat tjänsteerbjudande 

Enligt Grönroos (2008, sid 180) måste företaget utgå ifrån ett kundperspektiv vid planeringen 

och utvecklingen av tjänsteerbjudandet. Vilket oftast inte är fallet, utan utvecklingen styrs 

istället av andra saker. Företagen erbjuder många gånger marknaden ett tjänsteerbjudande 

som utvecklats utifrån interna hänsyn, otillräckliga marknadsunderlag eller bristande 

förståelse för kundernas behov. Det är dock viktigt att täcka in alla aspekter, vilket bland 

annat kräver att frågor kring service också inkluderas. Även Gustafsson et al. (2012, sid 314) 

påpekar att företagen oftast vet mer om den lösning som de levererar gällande ett visst 

problem, än vad de vet om kundens behov avseende samma problem. Därför bör företaget 

kommunicera mer med kunderna i utvecklingsprocessen, för att förstå hur lösningen kan 

appliceras för att tillfredsställa deras behov. 

En studie av Bingham (2004, sid 209) visar att en efterfrågekedja är ett sätt att uppnå 

framgång för företaget. Det är en övergripande affärsfilosofi som sätter kunden i centrum och 

fokus ligger på att utveckla långsiktiga relationer med kunderna. Detta genom att proaktivt 

skapa och leverera lösningar som på ett lönsamt sätt möter ständigt utvecklande kundbehov. 

Inuti efterfrågekedjan ligger kärnfokus på att involvera kunder och på olika möjligheter att 
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leverera varor och tjänster som kunderna vill ha, behöver och är villiga att betala för. Istället 

för att enbart strikt utgå ifrån vad företaget har att erbjuda. Studien visar också att många 

företag fortfarande tror att kundernas köp beror på effektiv marknadsföring, snygga produkter 

eller fantastisk kundservice. När sanningen är den att alla dessa kan ha inverkan på kundens 

köp, men ingen av dem förklarar den huvudsakliga anledningen till inköpet. Kunder köper 

produkter, konsumerar varor eller använder sig av tjänster enbart av en anledning: för att få ett 

problem att försvinna. För att citera Bingham (2004, sid 210): 

 “It takes time to make people want something. It takes even more money to convince people 

they have to have something. It is far easier and less expensive to find the needs that already 

exist and satisfy them.” 

O’Cass och Viet Ngo (2011, sid 490) visar i sin studie att företaget bör anamma en 

marknadsorientering (MO), vilket innebär att de känner av marknaden och på så sätt kan öka 

kundtillfredsställelsen. Marknadsavkänningen gör att företaget får en bättre förmåga att förstå 

uttryckta och dolda behov hos kunderna. Detta tillsammans med att de utvecklar en förmåga 

att skapa och hantera kundrelationer är avgörande för att få nöjda kunder. Det krävs nämligen 

en hög grad av marknadsorientering för att kunna möta kundernas efterfrågan. Seiler och 

Reisenwitz (2010, sid 225-226) påpekar att mäklarföretagen måste förstå förväntningarna hos 

kunderna samt ta reda på hur väl de utför sina tjänster. Endast då kan de framgångsrikt 

tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna och tillfredsställa kunderna. För ju bättre företagen 

förstår sina kunder, desto bättre blir de också på att uppfylla deras behov. Vidare visar studien 

av O’Cass och Viet Ngo (2011, sid 490) att det ofta är viktigt att kunna skräddarsy tjänster för 

att kunna möta individuella behov och önskemål. Många gånger behövs en flexibilitet i 

företagets tjänsterbjudande och det finns stora möjligheter att tillfredsställa kunderna genom 

att förbättra företagets prestanda. En marknadsorientering krävs dock för att kunna leverera 

unika funktioner i tjänsteerbjudandet, samt för att kunna anpassa erbjudandet till olika kunder. 

Det är väldigt viktigt att kommunicera med kunderna. Företaget bör fråga dem vad de tycker 

om tjänsten, samt försöka komma fram till hur de använder den och vad de verkligen 

efterfrågar. För att uppnå kundtillfredsställelse ska alla i företaget tänka på kontinuerlig 

förbättring som någonting normalt. Några centrala frågor är då: Vilka produkter eller tjänster 

tillhandahåller vi? Vilka är våra kunder? Vad efterfrågar de, vilka behov har de? Detta för att 

bättre förstå kunderna och för att tjänsten därmed bättre harmoniserar med efterfrågan 

(Rampersad, 2001, sid 341-342). Jeanine Meyers och Harmeling (2011, sid 74-75) menar att 

det är bra att ständigt söka av miljön för att upptäcka eller skapa nya möjligheter och sedan 

bedöma och utnyttja dessa möjligheter. På så sätt kan företaget framgångsrikt skapa och 

förnya konkurrensfördelar, inget bör lämnas åt slumpen för att försäkra framgång. För att 

kunna förstå hur kunden tänker och vad denne hör om ett varumärke eller en tjänst, bör en 

mer formaliserad informationsinsamling ske. Det kan då ske genom marknadsundersökningar 

och taktiska marknadskommunikationsinsatser, där målet är att förstå konsumenterna, 

tillhandahålla utmärkt servicekvalitet och sticka ut i konkurrensen. 

Vid utvecklingen av tjänsteerbjudandet ska företaget således först skaffa sig en ingående 

förståelse för kundernas dagliga aktiviteter och processer. Därigenom kan företaget ta fram ett 

koncept för kundnyttan som är väldefinierat, det vill säga ett tjänstekoncept. Det är genom att 

skaffa sig kunskap om målgruppskunderna som företaget kan utveckla sitt tjänstekoncept, det 

ska då ske utifrån de fördelar som kunderna söker (Grönroos, 2008, sid 181-182). Enligt 

Grönroos (2008, sid 181-187) ska tjänstekonceptet även ge information om vilka kärntjänster, 

möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster som ska användas. Liksom hur interaktionen 

ska utvecklas, hur det grundläggande tjänstepaketet ska göras tillgängligt och när det gäller 
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processen på vilket sätt kunden bör vara beredd på att delta i denna. Tjänstekonceptet är helt 

enkelt är en riktlinje för utvecklingen av tjänsteerbjudandet. Det krävs då en analys av vilka 

slags resurser som behövs, för att sätta nya idéer i verket får nämligen aldrig befintliga 

resurser utgöra ett hinder. Förutom en utveckling av tjänstekonceptet menar Grönroos också 

att utvecklingen ska innehålla tre steg: utveckling av ett grundläggande tjänstepaket, 

utveckling av ett utvidgat tjänsteerbjudande och styrning av image och kommunikation. 

3.2.2 Det grundläggande tjänstepaketet 

Det grundläggande tjänstepaketet kan delas in i två huvudkategorier: kärntjänsten och olika 

kringtjänster (Chen et al., 2013, sid 971). Kringtjänsterna kan i sin tur också delas in bitjänster 

samt stödtjänster. Tjänstepaketet består därmed av tre delar: kärntjänster, bitjänster och 

stödtjänster, där den grundläggande orsaken till att företaget överhuvudtaget finns på 

marknaden utgörs av kärntjänsten (Grönroos, 2003, sid 56). När det gäller mäklarföretaget är 

kärntjänsten det förmedlingsuppdrag som fastighetsmäklarna erbjuder (Jingryd & Segergren, 

2011, sid 130-131). Senare benämner Grönroos bi- och stödtjänsterna för möjliggörande 

tjänster/hjälptjänster samt värdehöjande tjänster/stödtjänster. Bitjänsterna motsvaras då av de 

möjliggörande tjänsterna medan de värdehöjande tjänsterna är stödtjänsterna (Grönroos, 2008, 

sid 182). Anledningen till att de kallas för möjliggörande tjänster är att användningen av 

kärntjänsten möjliggörs tack vare dem. De behövs för att kärntjänsten ska kunna konsumeras, 

utan dessa faller tjänsteerbjudandet samman. När det gäller de värdehöjande tjänsterna, det 

vill säga stödtjänsterna, är istället avsikten med dessa att öka värdet på tjänsten. Dessutom att 

fungera som konkurrensmedel genom att särskilja sig från konkurrenternas tjänster. Saknar 

det grundläggande tjänstepaketet sådana tjänster kan det resultera i att det framstår som 

mindre attraktivt för kunderna, liksom mindre konkurrenskraftigt (Chen et al., 2013, sid 971). 

Fastighetsmäklarföretagen kan till exempel erbjuda kunderna bi- och stödtjänster i form av 

värdering av bostaden och ibland också flyttstädning. Värderingen är en tjänst som behövs för 

att fastighetsmäklaren ska kunna utföra kärntjänsten, medan flyttstädningen kan användas för 

att öka värdet på tjänsten och locka kunderna till att prova något nytt (Jingryd & Segergren, 

2011, sid 130-131). Jingryd och Segergren (2011, sid 131) visar på att det kan vara skönt för 

kunden att anlita en fastighetsmäklare som inte bara hjälper till med förmedlingen, vilket är en 

av fördelarna med stödtjänsterna. Till exempel kan andra tjänster erbjudas som ger kunderna 

den hjälp de behöver, till exempel i form av just flyttstädning. När det är dags att flytta menar 

de att det oftast är så mycket som säljaren behöver koncentrera sig på ändå. Därför kan det 

vara skönt att inte behöva tänka på vilken städ- eller flyttfirma som har bäst kvalitet och lägst 

pris. En nackdel kan dock vara att kunden börjar fundera på om inte fastighetsmäklaren har 

tillräcklig kompetens för att kunna ta betalt för sitt arbete annars. 

I en studie av Gustafsson et al. (2012, sid 311-312) framkommer det att medskapande med 

kunderna är något som har blivit allt populärare bland företagen. Intensiv kommunikation 

med kunderna ses dessutom som en avgörande faktor för att en ny tjänst eller produkt ska nå 

framgång. Det är nämligen en väldigt bra källa till innovation, kunderna ses idag allt oftare 

som en viktig resurs när nya erbjudanden ska utvecklas. Många gånger har de innovativa idéer 

om erbjudanden som är intressanta i framtiden. Agarwal et al. (2003, sid 81) påpekar att när 

det gäller tjänsteföretag är innovation extra viktigt. Detta på grund av att det som de erbjuder 

är svårare att skydda, jämfört med varor, genom exempelvis patent och copyright. För att 

kunna ligga före konkurrenterna måste de kontinuerligt införa nyheter och göra förändringar. 

Studien av Gustafsson et al. (2012, sid 313-314) visar dock att ett marknadserbjudande inte är 

attraktivt förrän det fångar värdet i sammanhanget för kunden. Därför ska fokus inte ligga på 

erbjudandet i sig utan på kundens värdeskapande process genom vilket värdet för kunden 
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framträder. Det är inte förrän kunden integrerar och tillämpar de resurser som tillhandahålls 

av tjänsteleverantören, tillsammans med andra resurser i sitt eget sammanhang, som värdet 

faktiskt skapas. Värdet beror jämt på sammanhanget och bestäms av kunden eller mottagaren. 

Nyckelfrågan är enligt Gustafsson et al. (2012, sid 311-312) hur företaget ska utforma sina 

utvecklingsprocesser, för att få tillgång till framtida kundbehov och idéer genom att 

kommunicera med kunderna. Konsumenter som är rätt informerade, nätverksanslutna och 

aktiva samarbetar i högre grad för att skapa ett värde med företaget. De menar vidare att 

kommunikationsprocessen samt att ha sociala rika interaktioner med kunderna är två av de 

avgörande faktorerna för att nå framgång, liksom att kommunikation är en viktig del i 

företagets förmåga att hantera medskapande av värde. Det gäller att kommunicera med 

kunderna och ta reda på deras prioriteringar, ett sätt att mäta framgång är nämligen att titta på 

innovationshastigheten (Ferguson, 2008, sid 182). För att kunna tillfredsställa kundernas 

behov måste företaget vara bra på att diagnostisera problem, tänka kreativt och utveckla nya 

lösningar. Kunderna ska bli medvetna om att de blir väl omhändertagna (Eisingerich & Bell, 

2007, sid 258). 

3.2.3 Ett utvidgat tjänsteerbjudande 

Vid utvecklingen av ett utvidgat tjänsteerbjudande ska företaget utgå ifrån kundens perspektiv 

samt upplevelse av den totala tjänstekvaliteten. Själva serviceprocessen består av tre 

grundläggande element: tjänstens tillgänglighet, kundens medverkan och interaktionen med 

tjänsteorganisationen. Tillsammans med det grundläggande tjänstepaketets koncept bildar 

dessa ett utvidgat tjänsteerbjudande. De fördelar som företaget konstaterat att kunderna i 

målgruppen söker (kundnyttan), ska ha en koppling till de tre elementen i tjänsteerbjudandet 

samt det utvecklade tjänstekonceptet (Grönroos, 2008, sid 181-184).  

Huruvida kunderna upplever det som lätt respektive svårt att få tillgång till, köpa eller 

använda tjänsterna styrs av tjänstens tillgänglighet. Såsom antalet anställda och deras 

förmågor, öppettider samt geografisk placering av företagets kontor. Interaktionen med 

tjänsteorganisationen handlar om hur snabb och välfungerade kunderna upplever att den är. 

Medan kundens medverkan innebär att kunden blir en medproducent och själv påverkar sin 

upplevelse av tjänsten. Det är när kunden deltar i, upplever och utvärderar processen som den 

avgörande delen produceras. Kunden kommer att förbättra eller försämra tjänsten, beroende 

på i vilken utsträckning den exempelvis är beredd att bidra med information. Även det bästa 

tjänsteerbjudande kan också förstöras av otillgänglighet, liksom att den upplevda kvaliteten 

kan bli låg om interaktionen anses obehaglig eller onödigt komplicerad (Grönroos, 2008, sid 

179-186). 

3.2.4 Image och kommunikation 

Företaget kan enligt Grönroos (2008, sid 181-187) förstärka den upplevelse som det utvidgade 

tjänsteerbjudandet ska ge, genom att de styr sin marknadskommunikation och image. Precis 

som en dålig image kan förstöra upplevelsen, kan en positiv image istället förstärka 

upplevelsen hos kunden. Imagen ger en filtreringseffekt på kvalitetsupplevelsen. I 

utvecklingen av tjänsteerbjudandet är hanteringen av image och kommunikation en självklar 

samt viktig del. En studie av Rahman et al. (2012, sid 204) visar att imagen hänför sig till 

kundernas uppfattning om tjänsteleverantören, vilket i slutändan påverkar kunden när den ska 

köpa varor eller tjänster. Om imagen är bra förväntar sig kunden att företaget har en bättre 

tjänstekvalitet jämfört med konkurrenterna. Företaget kan få många fördelar om det lyckas 

skapa en positiv image, då det kan göra kunderna mer tillfredsställda och lojala mot företaget.  
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Imagen kan definieras som det kunskapsmässiga utgångsläget hos målgruppen alternativt den 

bild omgivningen har gällande ett företag, en produkt eller en företeelse (Echeverri & 

Edvardsson, 2012, sid 209-211). Den kan också definieras som ett resultat av ett samspel 

mellan människors intryck, befintliga föreställningar, tankar och känslor (Lin & Lu, 2010, sid 

17-29). Kundens förväntan påverkas i stor utsträckning ofta av företagets image, det vill säga 

dess profil/rykte (Echeverri & Edvardsson, 2012, sid 120). När det gäller att utöva inflytande 

kan imagen vara ett kraftfullt instrument då det kan “styra beteenden”.  För att företaget ska 

kunna behålla sin trovärdighet måste dock imagen överensstämma med verkligheten 

(Echeverri & Edvardsson, 2012, sid 209-211). Olika marknadskommunikationsaktiviteter ger 

också effekt på kundernas erfarenhet, förutom att det ger effekt på deras förväntningar. I detta 

sammanhang är word-of-mouth - kommunikationen av en väldigt central betydelse. Vid själva 

köptillfället kan det ha en betydande och omedelbar effekt. Det kan också ha långsiktiga 

effekter, och på samma sätt kan en viss kunds upplevelse av tjänsten förändras av en negativ 

kommentar från en annan kund (Grönroos, 2008, sid 181-187). 

Många forskare har uppmärksammat imagens betydelse när det gäller dess inverkan på 

kundernas köpbeteende. Det blir enklare för kunderna att fatta ett beslut om köp när företaget 

har en bra image. Imagen ökar också möjligheten för företaget att ta ut högre priser, det gör 

köparna mer lojala samt benägna att sprida positiv word-of-mouth (Yu & Ramanathan, 2012, 

sid 489). Företagets image hjälper nämligen till att underlätta konsumenternas kunskap om de 

varor eller tjänster som företaget erbjuder, det minskar osäkerheten när de ska fatta sina 

köpbeslut. För att minska risken köper kunderna hellre av ett företag med en bra image. De 

skapar sig då en bild av företagets image baserad på den information som de har om företaget 

(Lin & Lu, 2010, sid 17-29). Det är de associationer som tjänstens varumärke ger liksom den 

laddning eller innebörd som imagen förmedlar, som kunden i stor utsträckning är utlämnad 

till. Eftersom det ofta inte finns så mycket fysiskt eller konkret att “ta på” när det gäller att 

bilda sig en uppfattning om en tjänst (Echeverri & Edvardsson, 2012, sid 209-211).  

Den initiala kontakten med kunden underlättas om denne redan har fått en positiv bild av 

företaget, till exempel genom ett inarbetat varumärke eller genom en bra kampanj. Denna 

positiva bild kan uppnås genom en genomtänkt integrerad marknadskommunikation, vilket 

innebär att man kommunicerar samma budskap i olika marknadsföringskanaler och medier 

(Jingryd & Segergren, 2011, sid 111-112). Annars kan det leda till en dubbeltydig eller i 

värsta fall negativ image om budskapen är motstridiga eller svårbegripliga. Dessutom kan det 

bli en för stor skillnad mellan vad kunderna upplever i tjänsteleveransen och vad de förväntar 

sig, om de är osäkra på vad som erbjuds (Echeverri & Edvardsson, 2012, sid 216). Därför 

måste företaget samköra alla kommunikationsverktyg och koordinera de imageskapande 

budskapen, till exempel i annonser och på hemsidan. Det ska finnas en samstämmighet mellan 

vad kunden upplever och vad som lovades i reklamen, om kunden ska kunna skapa sig en 

rimlig förväntningsnivå (Echeverri & Edvardsson, 2012, sid 216-218). 

Mäklarföretagen måste arbeta med integrerad marknadskommunikation om de ska ha någon 

chans att synas i konkurrensen. Kunderna blir nämligen överrösta med en mängd olika 

budskap från olika företag. För att mäklarföretaget och den tjänst de erbjuder ska framstå som 

det självklara alternativet, krävs det att de inte enbart förlitar sig på ett medium eller en kanal 

(Jingryd & Segergren, 2011, sid 111). En studie av Grönroos (2004, sid 102) visar att en 

integrerad marknadskommunikation är en viktig del av en relationsmarknadsföringsstrategi. 

För att lyckas bra med relationsmarknadsföringen krävs en integrering av marknadsföringens 

budskap för att stödja upprättandet, underhållet samt förbättringen av relationen med 

kunderna. Lin och Lu (2004, sid 102) har också i en studie kommit fram till att företagets 

image liksom dess relationsmarknadsföring har ett inflytande på kundernas förtroende. Medan 
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förtroendet i sin tur har en inverkan på kundernas inköpsbeslut, liksom att ett positivt word-

of-mouth också påverkar beslutet. Grönroos (2008, sid 325) påpekar att människor blir mer 

mottagliga för en positiv word-of-mouth om företaget har en positiv image. Det gör det lättare 

för företaget att kommunicera på ett effektivt sätt, medan en negativ image ger motsatt effekt. 

Imagen kan hjälpa människor att sålla bland informationen, både den som förmedlas genom 

word-of-mouth och den som förmedlas genom marknadskommunikation. 

Det är viktigt att titta på hur den totala marknadskommunikationen ser ut utifrån kundens 

perspektiv. Kundens upplevelse påverkas av alla som arbetar på företaget samt eventuella 

underleverantörer. Det är inte bara bemötandet från den anlitade fastighetsmäklaren som har 

betydelse utan till exempel också fotografens bemötande har inverkan på upplevelsen (Jingryd 

& Segergren, 2011, sid 112). Typiskt för fastighetsmäklarbranschen är att både företagets 

varumärke och mäklarens personliga varumärke kommuniceras till kunden. Det är därför 

viktigt att även de anställda fastighetsmäklarna vårdar sina egna varumärken och skapar en 

positiv image. Eftersom kunden i slutändan faktiskt väljer en individ, även om det såklart 

hjälper till att företaget har ett starkt varumärke (Jingryd & Segergren, 2011, sid 117). Därför 

menar Jingryd och Segergren (2011, sid 118) att mäklaren måste veta hur han eller hon säljer 

in sig själv och tjänsten. Mäklaren ska vara kunnig, påläst samt tydlig. Det är lättare att skapa 

ett förtroende ju tydligare denne är. Oavsett var mäklaren befinner sig kan han eller hon också 

träffa på sin nästa kund – på krogen, på hockeymatchen eller i matvaruaffären. Vilket innebär 

att dennes personliga varumärke alltid är i tjänst även om inte mäklaren själv är det. 

3.3 Relationsmarknadsföring och word-of-mouth 

Eftersom det råder en sådan stor konkurrens inom fastighetsmäklarbranschen är 

relationsmarknadsföring extra viktigt (Jingryd & Segergren, 2011, sid 119). Ett tjänsteföretag 

som står inför en hård konkurrens kan nämligen erhålla bättre konkurrensfördelar genom att 

använda sig av relationsmarknadsföring (Lin & Lu, 2010, sid 19-20). Det handlar om att satsa 

på de kunder företaget redan har och försöka uppnå en långsiktighet, strävan är främst att 

kunden ska rekommendera företaget vidare. Dessa rekommendationer kan innebära en mycket 

stor konkurrensfördel som ger ett stort försprång gentemot konkurrenterna, på så sätt kan 

också nya kunder attraheras (Jingryd & Segergren, 2011, sid 119). 

Lin och Lu (2010, sid 19-20) förklarar att det som skiljer relationsmarknadsföringen från den 

mer traditionella marknadsföringen är att den är kundorienterad och fäster uppmärksamheten 

vid kundservice, kontakter och åtaganden. Dessutom eftersträvar och fastställer den en rad 

relationer inom företaget, genom att skapa värden som kunderna förväntar sig och genom att 

bygga relationer med viktiga och berörda grupper. Medan den traditionella marknadsföringen 

framförallt lägger tyngdpunkten på försäljningen. Jingryd och Segergren (2011, sid 119) 

menar att istället för att lägga en massa tid på att jaga nya, potentiella kunder kan mäklaren 

tack vare rekommendationerna lägga ner mer tid på varje kund. Vilket leder till ännu bättre 

relationer och därigenom ännu fler rekommendationer. Det handlar om att satsa på att få de 

bästa kunderna och dessa kan fungera som ambassadörer åt företaget. Är kunderna nöjda med 

mäklarföretaget och dess tjänster, ökar nämligen sannolikheten för att de ska rekommendera 

företaget vidare och välja samma mäklare igen för framtida affärer (Tuzovic, 2009, sid 503).  

För om kunderna är villiga att riskera sitt eget rykte, genom att rekommendera en specifik 

tjänst till sina vänner, är sannolikheten också stor att de använder samma företag igen för sina 

framtida behov (Eisingerich & Bell, 2007, sid 254-258). 

Det är särskilt kundlojaliteten som betonas i relationsmarknadsföringen. Om företaget lyckas 

skapa samt stärka en bra relation så att kunden återkommer, blir denne också en supporter 
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samt slutligen en aktiv marknadsförare för tjänsteleverantören (Gummesson, 2002, sid 32). 

Lojalitet kan definieras som kundernas åtagande att skapa ett djup och en bredd i relationen 

med företaget, samt deras vilja att tala positivt om företaget (Eisingerich & Bell, 2007, sid 

254). Det finns då tre olika slags relationsmarknadsföringsband, vilket en studie av Lin och 

Lu (2010, sid 19-20) visar. Det första är finansiella band som hänför sig till att företaget 

erbjuder ett prisincitament som ska uppmuntra konsumenterna att köpa mer. Medan det andra 

är ett socialt band, som innebär att företaget med hjälp av vänskap och emotionella aktiviteter 

bygger långsiktiga relationer med kunderna. Det tredje bandet är ett strukturellt band, som har 

att göra med att företaget erbjuder värdehöjande tjänster och information. Grönroos (2003, sid 

81) påpekar också att företagen ofta uppnår långsiktiga konkurrensfördelar samt en högre 

lönsamhet om de håller sig nära sina kunder och erbjuder dem ett överlägset värde. Dessutom 

genom att de anställda erbjuder en bra service och gör ett bra arbete, som hjälper till att 

behålla de befintliga kunderna, kan detta genom word-of-mouth (WOM) attrahera nya kunder. 

När det gäller relationer måste dessa vårdas och det är då viktigt att ha kunskap om vad som 

påverkar dem. Mäklaren kan få information från kunden genom att göra en behovsanalys och 

på så sätt anpassa sig efter kundens önskemål. Om mäklaren lyckas med detta känner sig 

kunden nöjd och fortsätter relationen (Jingryd & Segergren, 2011, sid 120). När det gäller 

föränderliga branscher som mäklarbranschen, måste man ha ett förutseende av de långsiktiga 

konsekvenserna även när man fattar kortsiktiga beslut. De beslut som företaget fattar bör 

baseras både på det kortsiktiga målet att behaga sina kunder liksom det långsiktiga målet att 

bygga lojalitet (Jeanine Meyers & Harmeling, 2011, sid 75). Det gäller att kunna möta 

behoven hos dagens allt mer bekväma konsumenter, viktigt är då att förstå vad som påverkar 

dem i valet av tjänsteleverantör. Genom att förstå och känna till dessa faktorer kan företaget 

segmentera kunderna på marknaden och därmed använda effektiva marknadsföringsstrategier 

som bygger på kundrelationer (Kinard & Capella, 2006, sid 359-360). 

Relationsmarknadsföring är särskilt användbart vid marknadsföringen av tjänster, vilket 

framkommer i en studie av Kinard och Capella (2006, sid 359-360). Det definieras enligt dem 

ofta som ett koncept där man identifierar, upprätthåller och bygger ett nätverk av enskilda 

kundrelationer genom att tillhandahålla ömsesidiga fördelar för båda parter. Vilket har visat 

sig kunna öka både intäkterna från lojala kunder och sannolikheten för ytterligare köp, samt 

kundernas benägenhet att generera positiv word-of-mouth. Det är helt enkelt ett sätt att 

attrahera, behålla och förbättra kundrelationer. Något som fungerar särskilt bra när kunderna 

har höga omställningskostnader och långa tidsperspektiv. Vidare visar studien att eftersom 

tjänster handlar mycket om upplevelser och trovärdighet, förlitar sig kunderna oftast på word-

of-mouth istället för på reklam i valet av tjänsteleverantör. De tenderar också att vara starkt 

beroende av priset, personalen och fysiska ledtrådar för att bedöma kvaliteten. Samtidigt är de 

lojala mot tjänsteleverantörer som kontinuerligt kan tillfredsställa deras behov. 

Jingryd och Segergren (2011, sid 120-121) betonar vikten av att alla medarbetare i företaget 

förstår vad som påverkar byggandet av långsiktiga relationer och hur det kan förbättras. Fokus 

ska ligga på de rekommendationer som kunden kan ge till mäklaren. Det kan räcka med att ett 

litet irritationsmoment uppstår och att mäklaren inte tar det på allvar, för att inleda vägen till 

att kunden lämnar fastighetsmäklarföretaget och går till en konkurrent. Liksom att det finns en 

stor risk att denne talar illa om både företaget och mäklaren. Det uppstår då ett word of mouth 

som är negativt, vilket handlar om hur människor påverkar människor i form av 

rekommendationer. För att citera Jingryd och Segergren (2011, sid 120): 

”Dessutom innebär en förlorad kund mer än just en förlorad kund”. 
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Word-of-mouth är ett sätt att uppnå en betydande konkurrensfördel och det är den viktigaste 

kommunikationskällan mellan konsumenter. Kunderna litar i allmänhet mer på andra kunder 

än på marknadsföringen från företaget, särskilt eftersom deras förtroende för både företag och 

reklam har minskat (Sweeney et al., 2008, sid 344-351). Med hjälp av den information som de 

får från andra som har använt tjänsten, gör de en utvärdering av om de ska använda sig av den 

eller inte. Människor brukar dock oftast vara bättre på att sprida erfarenheter som är negativa 

än de som är positiva (Lee & Koo, 2012, sid 1974-1975). De som har haft en dålig erfarenhet 

berättar om det för ungefär 11 personer, medan de som har haft en positiv upplevelse berättar 

om det för bara cirka 6 personer (Söderlund, 1998, sid 172). En studie av Lee och Koo (2012, 

sid 1974-1975) visar att dessa negativa åsikter många gånger ger mer tyngd hos mottagarna 

samt uppmärksammas i högre grad. Däremot ger positiva rekommendationer istället en större 

inverkan, de har en stor effekt på kundernas attityder och köpavsikter. För kunderna tenderar 

att lita på positiva rekommendationer som kommer från någon som har deras förtroende.  

Positiv word-of-mouth står ut som en pålitlig informationskälla och är en kraftfull stimulans 

när det gäller beslutsfattande. Det hjälper till att attrahera nya kunder, vilket är viktigt för 

företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Det i kombination med att kunderna litar mer på 

WOM än på kommunikationen från företaget visar på dess betydelse (Ng et. al., 2011, sid 

133-134). En duktig mäklare kan i regel leva på de rekommendationer som kunderna ger, en 

rekommendation ger betydligt mycket mer än en annonskampanj. För det är först när affären 

har avslutats som kunden kan göra en bedömning av hur tjänsten i verkligheten upplevdes. 

Medan det bara är en förväntan, om vad tjänsten kan komma att innebära, som reklamen kan 

skapa. Det är ju själva upplevelsen som kunden sedan berättar om för sina vänner (Jingryd & 

Segergren, 2011, sid 112). En studie av Gremler et al. (2001, sid 44-56) visar att i företagets 

marknadsföring är positiv word-of-mouth en särskilt värdefull förmedlare. Det har en extra 

stor betydelse för kundernas köpbeslut när det gäller tjänster. Många gånger är en enda 

rekommendation tillräcklig för att övertyga en person att testa en specifik tjänsteleverantör. 

Word-of-mouth är oftast den bästa metoden för att skapa nya affärer för företaget. 

Idag har word-of-mouth blivit allt viktigare, det räcker inte längre med att ha en bra 

marknadsföring. Dessutom sprider sig den allt fortare, på grund utav internet och olika sociala 

nätverk (Pai et al., 2013, sid 1993). Betydelsen av WOM kan också påvisas, en studie visar att 

82 procent av de idag snabbast växande privata företagen använder word-of-mouth tekniker 

(Ferguson, 2008, sid 179-182). För att stimulera en positiv word-of-mouth kommunikation är 

det dock inte tillräckligt att tillhandahålla en kärntjänst som tillfredsställer kunderna, vilket 

många tjänsteleverantörer tidigare har antagit. Däremot kan främjandet av mellanmänskliga 

relationer mellan anställda och kunder hjälpa till att uppmuntra ett positivt WOM 

kundbeteende (Gremler et. al, 2001, sid 54). Det är också viktigt att förstå att genereringen av 

positiv word-of-mouth inte är tillräcklig för att vara en effektiv källa till kommunikation. 

Mottagaren måste även reagera positivt och människor påverkas på varierande sätt av word-

of-mouth. Marknadsförare kan bättre utnyttja denna kommunikation om de får en förståelse 

för vilka faktorer som ökar effektiviteten av WOM (Sweeney et al., 2008, sid 344-351). 

Sociologer har länge känt till den roll som mellanmänsklig kommunikation spelar när det 

gäller att påverka åsikter. WOM är just en process där en sådan kommunikation kan ändra 

mottagarens beteende och inställning. Positiv word-of-mouth ökar mottagarens känsla av 

komfort, lättnad, självförtroende och entusiasm. Medan negativ word-of-mouth väcker 

känslor av ilska, besvikelse och empati med sändaren av budskapet (Sweeney et al., 2008, sid 

344-351). För att stärka de mellanmänskliga relationerna finns det då fyra nyckelområden 

som företaget bör satsa på: tjänstedesign, supportsystem, fokusera på de anställda och 

fokusera på kunderna (Gremler et al., 2001, sid 54). Tjänstedesign handlar om att skapa en 
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miljö där tjänsten äger rum, på ett sätt som gör att det finns många möjligheter för interaktion 

mellan kunder och anställda. Supportsystem innebär att företagen antar eller ändrar teknik 

som möjliggör mer tid för de anställda att interagera med kunderna. Med hjälp av databaser 

kan också de anställda komma ihåg karaktärsdrag hos kunderna och använda denna 

information för att bygga relationer. När det gäller fokus på de anställda bör dessa ges friheten 

att utveckla relationer, tränas i att utveckla mellanmänskliga band samt bli belönade när de 

skapar ett sådant WOM - beteende. Fokus på kunderna handlar om att även kunderna bör bli 

belönade när de utvecklar sådana relationer med de anställda (Gremler et al., 2001, sid 54-56). 

Det finns således en del faktorer som har betydelse för den inverkan word-of-mouth har på 

mottagaren. Exempel på andra faktorer är hur trovärdig den som framför åsikten är, vilken 

relation sändaren och mottagaren har och om det kommer ifrån en eller flera källor (Sweeney 

et al., 2008, sid 351-360). Dock påpekar Sweeney et al. (2008, sid 359-360) att många av 

faktorerna ligger utanför företagets kontroll. Däremot kan företaget ändå få stor nytta av 

WOM om de investerar i både hantering av god kundservice och effektiv marknadsföring av 

sin image. Då stärks informationen i kommunikationsprocessen. För mottagaren menar de att 

WOM är mer effektivt när denne vill minska risken med inköpet, behöver mer information 

om ett tjänsteerbjudande, samt när tiden är begränsad för att kunna jämföra olika alternativ. 

Chansen är också större att den som sänder ut word-of-mouth gör det om denne är nöjd med 

upplevelsen av tjänsten, samtidigt som sannolikheten för att mottagaren ska reagera ökar om 

denne redan har en positiv uppfattning av tjänsteleverantören. Det finns en positiv koppling 

mellan kundtillfredsställelse och benägenheten att rekommendera den erbjudna tjänsten även 

till andra, liksom ökad lojalitet hos den tillfredsställda kunden (Söderlund, 1998, sid 169). 

3.4 Påverkansfaktorer för kundlojalitet och rekommendationer 

Kundlojaliteten har en betydelse för tjänsteföretagets skapande och underhållande av 

konkurrensfördelar, det har även en positiv inverkan på företagets prestation. Lojala kunder 

har ett stort värde eftersom sannolikheten är större att de ska köpa mer, sprida positiv word-

of-mouth och motstå konkurrenternas erbjudanden (Auka, 2012, sid 185-186). I dagens 

konkurrensutsatta miljö är kundlojaliteten en viktig nyckel till företagets framgång och vinst 

(Mosavi & Ghaedi, 2012, sid 10089-10096). Ökad kundlojalitet anses vara den viktigaste 

drivkraften för företagets finansiella resultat på lång sikt, kundernas vilja att rekommendera 

företaget vidare är väldigt viktigt för framtida tillväxt (Eisingerich & Bell, 2007, sid 254-258). 

Det handlar om ett djupt åtagande att köpa en tjänst igen i framtiden, kunden avser därmed att 

använda samma tjänsteleverantör när behovet för tjänsten uppstår. Lojalitet är resultatet av att 

företaget skapar fördelar för kunderna, så att de kommer upprepa eller öka sina inköp liksom 

åta sig att rekommendera företaget vidare till andra (Auka, 2012, sid 187-189). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Kundlojalitet och dess påverkansfaktorer, modell av Auka (2012, sid 188). 
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En studie av Auka (2012, sid 187-189) visar att tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och 

kundnytta är viktiga framgångsfaktorer som påverkar organisationens konkurrenskraft. Dessa 

har ett positivt och betydande samband med kundlojaliteten. Därigenom påverkar de även 

kundens word-of-mouth kommunikation. Det vill säga kundens vilja att rekommendera 

företaget, opinionsbildning, återköpsavsikter, ökade inköp, betalningsvilja och förmåga att 

motstå bättre alternativ. Word-of-mouth hjälper ofta kunderna i valet av företag och det kan 

attrahera nya kunder (Maxham III, 2001, sid 12-13). För att förbli konkurrenskraftig måste 

företaget bygga och förbättra kundrelationer, som levererar ett värde utöver det som 

kärnprodukten ger. Dessutom kan en ökad tjänstekvalitet tillfredsställa kunderna och förbättra 

deras lojalitet (Auka, 2012, sid 185-189). Tjänstekvaliteten har helt enkelt ett samband med 

kundtillfredsställelsen och båda dessa påverkar kundlojaliteten. Resultatet är en ökad positiv 

word-of-mouth liksom ökade avsikter till inköp, när kundtillfredsställelsen och lojaliteten är 

hög (Leisen Pollack, 2009, sid 42-50). 

Kundernas lojalitet påverkas också av förtroendet, som i sin tur har ett samband med 

kundtillfredsställelsen (Mosavi & Ghaedi, 2012, sid 10089-10096). Förtroendet kan definieras 

som de förväntningar kunden har att denne kan lita på att tjänsteleverantören uppfyller sina 

löften. Det är en tro eller förväntan om att parten är trovärdig och då som ett resultat av 

dennes kompetens och tillförlitlighet (Eisingerich & Bell, 2007, sid 254-258). När det gäller 

tjänster definieras förtroende också som kundens tro att företaget kommer att tillhandahålla en 

tjänst som tillfredsställer dennes behov (Mosavi & Ghaedi, 2012, sid 10089-10096). Därmed 

kan förtroendet vara avgörande för långvariga relationer och det har en inverkan på 

återköpsavsikter hos kunderna. Samtidigt som det kan odla kundernas vilja att rekommendera 

företaget och tjänsten. Därför måste kunderna tas väl omhand eftersom det också påverkar 

deras förtroende (Eisingerich & Bell, 2007, sid 254-258). En studie av Tuzovic (2009, sid 

503) visar att förtroende är något som mäklarföretagets kunder anser är viktigt, eftersom ett 

husköp är den största investering som de kommer att göra. Tydlig kommunikation och att 

hålla sitt löfte till kunderna är då ett sätt att öka förtroendet för företaget. 

3.4.1 Kundtillfredsställelse och kundnytta 

Kundtillfredsställelsen är ett mått på hur väl kundens behov, önskemål, begär och 

förväntningar har uppfyllts eller överskridits. Det är kundens utvärdering av tjänsten och 

upplevelsen av denna efter köpet (Auka, 2012, sid 189-190). En studie av Wang (2011, sid 

150) visar att kunden gör en bedömning av hur bra tjänsten levererar, liksom hur väl behoven 

har blivit tillfredsställda. Varje steg i processen utvärderas och jämförs med förväntningarna 

på tjänsten. Resultatet av en jämförelse mellan exempelvis tjänstens kvalitet och kundens 

tidigare förväntningar blir då kundtillfredsställelsen. Om förväntningarna bekräftas, genom att 

tjänsten tillhandahålls som väntat, resulterar det i en tillfredsställelse hos kunden. Medan 

motsatsen sker om resultatet understiger förväntningarna. Ju högre tjänstekvalitet och ju mer 

den överskrider förväntningarna, desto högre visar studien att kundtillfredsställelsen blir.  

Rahman et al. (2012, sid 204) menar att kundtillfredsställelsen kan förklaras som en 

känslomässig reaktion på skillnaden mellan vad kunderna förväntar sig och vad de får när det 

gäller att uppfylla ett visst behov, mål eller önskan. Det kan också förklaras som kundens 

övergripande attityd och uppfattning gentemot en viss tjänsteleverantör. De påpekar då att 

framgången eller misslyckandet för företaget är beroende av om kunderna är tillfredsställda 

eller inte. Tillfredsställda kunder är nämligen avgörande för företagets lönsamhet, eftersom de 

tenderar att vara mer lojala än de kunder som inte är det (Auka, 2012, sid 189-190). Kunderna 

använder kundtillfredsställelsen för att mäta och jämföra tjänster, där nöjda kunder blir 

ambassadörer för företaget. Dessa rekommenderar ofta företaget vidare, tillfredsställelsen kan 
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på så sätt påverka word-of-mouth effekten och slutligen resultera i fler kunder för företaget. 

Det resulterar därmed i ökade marknadsandelar samt i en ökad vinst för företaget (Mangnale 

& Chavan, 2012, sid 2; Rahman, et al., 2012, sid 204). Kundtillfredsställelsen blir en nyckel 

till överlevnad, samt extra viktig med tanke på tjänstesektorns speciella särdrag. Detta 

eftersom kunderna inte kan göra en bedömning av tjänsten förrän efteråt, därför blir andras 

erfarenheter och rekommendationer särskilt betydelsefulla (Mangnale & Chavan, 2012, sid 2).  

Kundtillfredsställelsen anses också vara individens subjektiva utvärdering av upplevelsen 

eller resultatet av konsumtionen. Denna tillfredställelse påverkar inköpsavsikterna hos 

kunden, vissa studier pekar på att det påverkar mer än tjänstens kvalitet (Maxham III, 2001, 

sid 12-13). Medan kundnyttan, det vill säga upplevt värde, kan definieras som den 

övergripande nyttan av en produkt. Det är baserat på vad kunden tar emot i jämförelse med 

vad den ger, det upplevda värdet är helt enkelt en sammanfattande utvärdering av kostnaderna 

jämfört med fördelarna. Om det är fördelarna som överväger påverkas det upplevda värdet 

positivt, medan om kostnaderna överväger påverkas det negativt (Auka, 2012, sid 189-190). 

3.4.2 Tjänstekvalitet 

Tjänstekvaliteten är kundens bedömning av tjänstens övergripande kvalitet. Vilket är ett 

resultat av den jämförelse som kunderna gör mellan deras förväntningar på en tjänst och hur 

den sedan faktiskt har utförts (Auka, 2012, sid 188-189). När kundens erfarenhet av kvalitet 

motsvarar dennes förväntningar på kvaliteten, det vill säga förväntad kvalitet, upplevs 

kvaliteten därmed som god. Den totala upplevda kvaliteten kommer därför att vara dålig om 

förväntningarna är orealistiska. Det finns då ett antal faktorer som styr den förväntade 

kvaliteten, nämligen: marknadskommunikation (annonser, direktreklam, säljstöd, kampanjer), 

försäljning, image, word-of-mouth, PR och kundernas behov samt värderingar (Grönroos, 

2008, sid 83-85).  

Företagets image har nämligen en direkt och nära relation med tjänstekvaliteten (Rahman, et 

al., 2012, sid 204). En högre tjänstekvalitet anses förbättra företagets image som i sin tur 

förbättrar kundtillfredsställelsen, dessutom är både imagen och kundtillfredsställelsen två 

viktiga vägar till kundlojalitet (Yu & Ramanathan, 2012, sid 489). Image är något som 

kundens tidigare erfarenheter omfattas av, mindre misstag kan till exempel förlåtas om 

företaget har en bra image. Företagets image kommer dock att ta skada om det ofta sker 

misstag, dessutom ger eventuella misstag troligen en större negativ effekt om företaget redan 

har en dålig image (Grönroos, 2008, sid 81-85). 
 

 
Figur 3. Total upplevd kvalitet, av Grönroos (2008, sid 85). 
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Ett perspektiv i den senaste forskningen inom tjänstekvalitet är det nordiska perspektivet. 

Vilket innebär att den tjänstekvalitet som kunderna upplever består av två grundläggande 

komponenter: teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten handlar om 

vad kunden får, det är resultatet av tjänstens produktionsprocess. Det är kärnan eller den 

utlovade tjänsten som den upplevs av kunderna och refererar till kärntjänsten (Chen et al., 

2013, sid 970-971). Vad kunderna förvärvar är således av betydelse för dem och deras 

kvalitetsupplevelse (Grönroos, 2008, sid 81-85). Funktionell kvalitet däremot handlar om hur 

kunden får det, kunden påverkas därmed också av hur tjänsten erhålls. Det vill säga utifrån 

hur tjänsteleverantören fungerar och hanteringen av servicemötet, det är förknippat med de 

möjliggörande och värdehöjande tjänsterna (bi- och stödtjänsterna). Bedömningen av den 

typen av kvalitet sker då på ett mycket subjektivt sätt (Chen et al., 2013, sid 970-971). 

Ett annat perspektiv är det amerikanska perspektivet. Då används termer som beskriver de 

egenskaper som tjänster ställs inför, det vill säga tillförlitlighet, lyhördhet, empati, försäkran 

och påtaglighet. Vilket kallas för SERVQUAL modellen, en av de mest inflytelserika 

modellerna när det gäller tjänstekvalitet (Chen et. al, 2013, sid 970-971). Dessa fem 

egenskaper är relevanta när det gäller att mäta fastighetsmäklarföretagets tjänstekvalitet, de är 

också viktiga för hur kunden upplever tjänsten (Auka, 2012, sid 189; Leisen Pollack, 2009, 

sid 44). Påtagligheten utgörs av storleken hos fastighetsmäklarföretaget, liksom kontorets 

visuella intryck och utseende samt plats. Tillförlitligheten är i vilken mån mäklarföretaget har 

möjligheten att leverera konsekvent och tillförlitlig service. Samtidigt som lyhördheten är ett 

mått på hur snabbt och kreativt företaget kan reagera på kundernas behov, deras vilja att 

hjälpa kunderna. Medan empatin syftar på förmågan att kunna förstå och på ett förstående sätt 

svara en kund, det vill säga visa omsorg och ge kunderna individuell uppmärksamhet (Seiler 

& Reisenwitz, 2010, sid 227). Slutligen är försäkran ett mått på mäklarens förmåga att inge 

förtroende, samt dennes kunskap och kundbemötande (Leisen Pollack, 2009, sid 44). 

När det gäller fastighetsmäklarbranschen påpekar Seiler och Reisenwitz (2010, sid 225-226) 

att tjänstekvalitet är särskilt viktigt, eftersom marknaden befinner sig i en snabb och konstant 

förändring. Kvalitet definieras då som justeringar utifrån kundens specifikationer, där 

tjänstekvalitet är hur pass väl tjänsten uppfyller eller överträffar kundens förväntningar. Om 

företaget har hög kundupplevd kvalitet, samtidigt som de erbjuder tjänster som tillfredsställer 

kundernas behov samt skapar ett värde för kunderna, har de därmed också de bästa 

förutsättningarna för att lyckas (Gummesson, 2002, sid 28). En studie av Dabholkar och 

Overby (2004, sid 11) visar att fastighetsmäklare ofta får ett dåligt betyg gällande kundernas 

missnöje jämfört med andra tjänsteleverantörer, de är inte tillfredställda. Säljarna tror många 

gånger att de inte får den tjänstekvalitet de betalar för. Studien visar att det finns en möjlighet 

för mäklarna att bättre förstå drivkrafterna bakom kundernas missnöje och därigenom 

omforma strategier för att ge en överlägsen service till säljaren. På så sätt kan företagen dra 

nytta av den växande fastighetsmarknaden, genom att mäklarna förändrar sitt arbetssätt så att 

det passar marknaden. Utifrån att de då har lärt sig mer om vad kunderna förväntar sig. 

3.5 Stödtjänster och tilläggstjänster 

Tilläggstjänster är enligt Jingryd och Segergren (2011, sid 130-131) samma sak som 

stödtjänster, med skillnaden att mäklaren kan ta betalt för dem. Syftet är att kunden ska 

uppfatta tjänsterna som en service och företaget kan erbjuda dessa själv eller genom olika 

samarbetspartners. Underleverantörerna som mäklarföretaget använder sig av får företaget 

också gå i god för. Vilket förstås innebär en risk, då det faller tillbaka på företagets eget 

varumärke om de inte sköter sig. Dessa tilläggstjänster var tidigare inte heller tillåtna, men det 

har kommit en ny fastighetsmäklarlag. Något som Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån, 
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i ett pressmeddelande menar har gjort att utvecklingen sker snabbare (Fastighetsbyrån, 2011). 

Därigenom har både branschen och kunderna fått upp ögonen för det här med tilläggstjänster. 

De har också sett kundbehovet och förstått att det innebär en stor vinst för dem att kunna 

erbjuda en attraktiv helhetstjänst. På så sätt kan de få fler nöjda kunder, det är alltså inte 

möjligheten till ersättning som avgör. 

Fastighetsbyrån genomförde i mars år 2011 en undersökning via telefon genom företaget 

Reagera Marknadsanalys, där 400 personer som köpt bostad via Fastighetsbyrån deltog. 

Undersökningen visade då att i samband med en flytt lägger ett hushåll i genomsnitt ner 110 

000 kr på olika tilläggstjänster. Dessutom var de tillfrågade framförallt intresserade av 

erbjudanden från elleverantörer (33 %) samt erbjudanden gällande brandsäkerhetsprodukter 

(32 %), flyttstädning (32 %) och bredband/telefoni (28 %). För hemlarm var intresset 10 % 

och för homestyling 9 % (Fastighetsbyrån, 2011). Det finns också ett antal tilläggstjänster 

som de tre stora fastighetsmäklarkedjorna, utifrån deras hemsidor (Fastighetsbyrån, 2013 a; 

Läns Fast, 2013 & Svensk Fast, 2013), har valt att erbjuda som kedja. Alla tre erbjuder dolda 

fel - försäkring, besiktning och energideklaration. Svensk Fast och Fastighetsbyrån erbjuder 

båda också en dubbel boendekostnadsförsäkring. Försäkringen skyddar då mot dubbla 

boendekostnader, vilket kan uppstå om försäljningen drar ut på tiden. Samtliga av de tre 

kedjorna har dessutom olika banksamarbeten. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

samarbetar med Länsförsäkringar bank och försäkring. Medan Fastighetsbyrån samarbetar 

med Swedbank och Svensk Fastighetsförmedling med SEB.  

Svensk Fast erbjuder ytterligare tilläggstjänster utöver själva förmedlingstjänsten. Till 

exempel kostnadsfri hemförsäkring i två månader, hemlarm, fotostyling och ProvMöblera. 

Fotostyling innebär att spekulanterna kan byta färger på inredningsdetaljer som exempelvis 

väggar i annonsen på internet. ProvMöblera är ett webbverktyg som låter spekulanterna 

provmöblera bostaden (Svensk Fast, 2013). Även Fastighetsbyrån erbjuder en rad andra 

tjänster som steget-före-paketet, vilket är en kostnadsfri förberedelse av allt praktiskt inför 

försäljningen, utan att kunderna förbinder sig till en affär (Fastighetsbyrån, 2013 a). De har 

dessutom en rad andra samarbetspartners som de lämnar rabatter via samt olika lokala 

erbjudanden. Tillsammans med Sector Alarm lämnas ett förmånligt erbjudande om hemlarm 

och i samarbete med IVT värmepumpar lämnas rabatt på en ny värmepump. Exempel på 

andra rabatter som erbjuds kunderna är rabatt på färg via Flügger, rabatt på ny säng via Sova 

och rabatt på Ballingslövs kökssortiment (Fastighetsbyrån, 2013 b).  

3.6 Homestaging som tilläggstjänst 

Homestaging innebär enligt Hedengren och Zacke (2006, sid 12) en process att arrangera, 

styla eller förbereda en bostad innan försäljningen börjar. Möbler och andra inredningsartiklar 

placeras genom medvetna val i bostaden för att fånga intressenternas uppmärksamhet. De 

menar att fastighetsmäklarföretagen använder denna taktik för att göra bostaden mer attraktiv 

och för att därigenom öka priset och chansen till försäljning. Granskningar visar nämligen att 

slutpriset kan komma att öka med fem till tio procent med hjälp av homestaging. Phillips 

(2009, sid 5) påpekar att det finns ytterligare studier som visar att bostäder som är 

homestagade både säljer fortare och resulterar i ett slutpris som 3-20 % högre. Ett hus för 

$300 000 kan då säljas för mellan $9 000 – $60 000 mer än om det inte använts.  

I Statens offentliga utredning (SOU 2008:6, sid 195) definieras homestaging som ett 

iordningställande av bostaden inför en visning eller försäljning, så att den visar sig från sin 

bästa sida. Vilket kan omfatta alltifrån inköp av nya möbler och inredningsartiklar till 

reparation, underhåll samt renovering av bostaden. Det kan också röra sig om städning och 

http://www.fastighetsbyran.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2011/Ny-maklarlag-tillater-tillaggstjanster/
http://www.lansfast.se/saelja/tjaenster/mina-sidor
http://www.svenskfast.se/
http://www.fastighetsbyran.se/Bo/AlltHemma/
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flytt av bohag. Vanligtvis anlitas ett specifikt homestagingföretag för utförandet. Enligt 

Skatteverket (2012) kan också möbler eller annan inredning som lånas eller hyrs till visningen 

tas upp i deklarationen då det är avdragsgillt. Andra tjänster som är avdragsgilla är 

konsultation och fotografering, liksom tillfällig magasinering av exempelvis möbler under 

visningen. Utgifter som rör trädgårdsskötsel, flyttning eller städning är däremot inte 

avdragsgillt. I ett examensarbete har författarna dragit slutsatsen att homestaging troligen 

kommer att sprida sig från de större städerna till flera mindre orter, det är helt enkelt här för 

att stanna. Dessutom att det kan öka slutpriset på bostaden, men i så fall gäller det att de bästa 

egenskaperna framhävs (Eriksson & Trogen, 2009, sid 30). 

Phillips (2009, sid 3-4) menar att ribban har höjts till nya nivåer på grund utav dagens 

konkurrensutsatta marknad. Idag kan köpare titta på samt jämföra ett stort antal hem online. 

För att attrahera så många som möjligt krävs det särskilda tekniker för att få bostaden att 

sticka ut i konkurrensen. Det ges bara en chans att göra ett första intryck och därför gäller det 

att få fler än en person intresserad. Inget driver nämligen upp priset fortare än tron att 

efterfrågan är hög. Det är i köparens uppfattningsförmåga som hemligheten bakom att sälja 

bostaden fort och till ett högt pris ligger. I en studie av Orth et al. (2012, sid 194-195) 

framkommer det att kundernas beteende och inköpsavsikter påverkas av den fysiska miljöns 

utformning. Individer härrör specifika intryck utifrån utformningen på butiker och andra 

miljöer. De föredrar miljöer som matchar deras självbild. Ett av tjänsteföretagens främsta mål 

är att locka och behålla kunder, då kan tjänstemiljöer framkalla personlighetsintryck som kan 

spela en viktig roll. Idag lägger mäklarna ut objekten som är till salu på hemsidan Hemnet för 

försäljning, där de visar bilder och information om bostaden (Hemnet, 2013). En studie av 

Tuzovic (2009, sid 499-500) visar att sådana bilder är väldigt viktiga, de används av kunderna 

för att fatta beslut och avgöra vilka bostäder som faller dem i smaken. Därigenom kan de 

bedöma om de är intresserade av att titta närmare på bostaden eller inte. Kvaliteten på 

bilderna kan vara en avgörande faktor för om de ska ta kontakt med mäklarföretaget. Vilket 

visar på betydelsen av det visuella, det vi ser såsom bilder och liknande. 

För att få kunden att uppleva ett ökat värde kan homestaging vara en teknik (Phillips, 2009, 

sid 3-4). Akademisk forskning har visat att kundernas beteende och uppfattning om varor och 

tjänster påverkas av olika sinnesintryck. Synsinnet är det vanligaste i fråga om att lägga märke 

till varor och tjänster. Färger, ljus, bilder och olika teman liksom både interiör och exteriör är 

då av betydelse (Hultén, 2011, sid 259-266). Våra sinnen har en kraftfull effekt på oss. 

Sensoriska stimuli kan påverka när det gäller miljöer, förbättra inköpsupplevelsen liksom 

ändra karaktären av vårt beteende på ett sätt som ligger bortom medvetandet (Soars, 2009, sid 

286). VD:n för en klädkedja påstod att vad ögonen ser är väldigt viktigt, för 70-80 procent av 

köpet görs med ögonen (Hultén, 2011, sid 259-266). Om olika sensoriska stimuli tillämpas på 

rätt sätt kan det ha en lugnande och avkopplande inverkan, ge energi, förbättra humöret samt 

ha ett inflytande på beslutsfattandet liksom benägenheten att spendera. På så sätt kan 

försäljningen öka (Soars, 2009, sid 286). Den sensoriska upplevelsen är kopplad till personens 

strävan efter identitet och image liksom självförverkligande. Individualisering är då beroende 

av kognitiva, emotionella och värdebaserade element. Innebörden av detta är att både varor 

och tjänster bör överensstämma med individens sociala och personliga bakgrund, både i 

fysisk/funktionell mening men också i en emotionell mening (Hultén, 2011, sid 259-266). 
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4. Empiri 

Vi presenterar i detta avsnitt det empiriska materialet som har samlats in genom intervjuer 

med sju fastighetsmäklarföretag samt genom webbenkäter med privatpersoner. Först 

presenteras nedan resultatet av intervjuerna med fastighetsmäklarföretagen i Hudiksvall och 

sedan intervjuerna med fastighetsmäklarföretagen i Gävle. Därefter kommer en 

sammanställning av enkätmaterialet med privatpersonerna i form av diagram och en tabell.  

4.1 Fastighetsmäklarföretag i Hudiksvall 

I Hudiksvall har vi intervjuat tre fastighetsmäklarföretag: Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling och Svensk Fastighetsförmedling (Svensk Fast). Alla tre företagen ingår 

i stora kedjor som finns representerade i en ansenlig del av landet.  

4.1.1 Intervju med Fastighetsbyrån i Hudiksvall 

En besöksintervju genomfördes den 5 april 2013 med Ann-Sofie Lundvall, fastighetsmäklare 

och kontorschef på Fastighetsbyråns kontor i Hudiksvall. I år blir hon 39 år och 

färdigutbildad fastighetsmäklare blev hon år 1995 efter att ha utbildat sig på en privatskola i 

Stockholm. Fastighetsbyrån i Hudiksvall har hon varit ägare av sedan 4-5 år tillbaka.  

I fyra år har Fastighetsbyrån varit marknadsledande i Hudiksvall. Visst finns det konkurrens, 

men konkurrenterna är däremot ganska olika varandra. Det är förstås ändå tufft att vara den 

som leder eftersom alla jagar dem. Samtidigt vill de vara det mest kopierade mäklarföretaget, 

vilket de är då det märks att konkurrenterna följer efter. De lyckas också hela tiden hålla sina 

marknadsandelar och försöker alltid att utvecklas genom att hitta nya vägar. Som mäklare är 

man ett varumärke i sig själv, därför är det ett måste att göra bra affärer och att vara trovärdig. 

Annars får mäklaren inte fler affärer eller följdaffärer som denne lever av nästa år. Det 

handlar i Hudiksvall hela tiden om att kunna hålla sig kvar över tiden, det går inte att göra fula 

saker för det tar folk till sig på ett annat sätt här. Hon tror och hoppas att kunderna väljer att 

anlita dem för att de är trovärdiga. De har kompetens för vad de gör och anser att det är viktigt 

att odla relationer med människor. Även med de som inte ska sälja idag, något de är ganska 

duktiga på. Förmodligen är det hela konceptet med att de är stora, syns bra och säljer bra. 

En sak som de har som konkurrenterna saknar är att de är många anställda. De har också ett 

eget sätt när det gäller försäljningen med exempelvis både en egen stylist och fotograf. Hon 

tror att tilläggstjänster är något som kan öka kundtillfredsställelsen, det är dessutom något 

som de har gjort. De mäter hela tiden hur nöjda deras köpare och säljare är, där de kan se hur 

många procent nöjda kunder varje mäklare har. Tilläggstjänsterna tycker hon också ger en 

känsla av att de blir ännu mer professionella. De kan bland annat redan på visningen visa vad 

det skulle kosta att byta till exempelvis bergvärme, tack vare att en av deras samarbetspartners 

har lämnat en offert. Vilket uppskattas av köparna som kan ha svårt att föreställa sig vad alla 

renoveringar kostar. Dessutom anses de därmed som proffsiga, då kunderna tycker att de har 

tänkt på allt. Det är därför kanon att ha och de har med samarbetspartnerna när de har 

visningshelger eller jippon, där de kan lämna erbjudanden på olika saker.  

Har de ett renoveringsobjekt kan också en kontakt till en bra snickare lämnas, de behov som 

finns kan de helt enkelt lösa. På så sätt gör hon ett proffsigare intryck, under förutsättning att 

hon litar på kontakten förstås. Som köpare blir man därmed nöjd – hon hjälpte mig med allt 

jag behövde hjälp med. Anticimex med besiktningar och energibesiktningar är då exempel på 

tilläggstjänster som de erbjuder. Målerifirman Colorama är också en samarbetspartner och de 
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erbjuder alltifrån färgsättningshjälp till bra priser på färg, tapeter och golv. Andra 

tilläggstjänster är proffsfotografering, värmebolag (till exempel bergvärme), banken (lån, 

placeringar och försäkringar), sotning, ventilation, radon med mera. Utöver detta erbjuder de 

både städning innan visning och flyttstädning. Städningen kan innefatta alltifrån att åka till 

tippen med grejer eller till en auktionsfirma, till att röja och göra i ordning trädgården. 

Homestaging använder de också och de har då en anställd stylist inom företaget. För alla som 

säljer bostad via dem ingår det som en del i mäklararvodet, det utförs då utifrån vilka behov 

som finns. Oftast gör de inte så stora saker, utan framförallt möblerar de om och plockar 

undan saker. De ser även till att färgerna harmoniserar med varandra och försöker framhäva 

bostaden från sin bästa sida. Det är sällan de tapetserar eller målar om. Ann-Sofie menar att 

bilderna är väldigt viktiga, eftersom bostäder idag säljs via Hemnet. Det är där de får kontakt 

med köparen. När det gäller bilderna finns det som målgrupp både faktamänniskor och 

känslomänniskor. De bilder som visar exempelvis hur rummen och garaget ser ut uppskattas 

av faktamänniskorna. Medan känslomänniskorna uppskattar känslobilder, som är mer att 

fotografen får till ett fint ljus i ett rum eller förstärker känslan av att bo där med att ha temat 

trädgård. Helt enkelt lyfter fram några attiraljer, det blir då lättare för dem att föreställa sig 

själva boendes där. Homestagingen har en mycket stor betydelse för försäljningen, då det gör 

att fler kommer på visning genom att fler lägger märke till objektet på Hemnet. Detta gör i sin 

tur att det blir en ökad budgivning som därigenom slutligen resulterar i ett högre slutpris. Hon 

anser att homestaging faktiskt fungerar på en mindre marknad som Hudiksvall, det är också 

något som hon upplever att kunderna vill ha. Ofta nås kunderna genom det undermedvetna, de 

kan ha fått en känsla eller uppfattning om hur det ska vara och reagerar på detta utan att tänka 

på det. Till exempel att de har sett något som anses vara inne eller trendigt, och så får de 

därför en bättre känsla av bostaden. Det är därmed väldigt viktigt att förstå vilka som ska nås, 

de försöker vid stylingen anpassa sig efter vilken målgrupp som främst kan vara intresserad. 

Fastighetsbyrån i Hudiksvall var först ut i landet (åtminstone inom kedjan) med att arbeta med 

tilläggstjänster. Att vara först är också så de vill vara som mäklarföretag, de är beredda att 

lägga lite pengar för att vara det och testa nya saker. I dagsläget skiljer sig de tilläggstjänster 

som de erbjuder lokalt i viss mån från de som erbjuds centralt. Det beror på att en del företag 

inte finns i mindre städer och de hade också redan ett antal samarbeten. För att citera Ann-

Sofie; ”Anledningen till att vi började med tilläggstjänster var för att få fler uppdrag, det är 

vad det handlar om till syvende och sist, vi vill ju sälja fler bostäder”. Dessutom menar hon att 

det var för att kunna känna sig proffsigare som mäklare. De pratar också alltid behov när de är 

ute hos kunderna. Att flytta är en sak, men det innebär så mycket mer som städning och annat 

som kan vara jobbigt. De har då märkt av detta behov och kan därmed hjälpa kunderna även 

med sådana saker. Upplevelsen av dem blir då större och bättre, om de gör ett bra jobb 

förstås. Att det kom en ny fastighetsmäklarlag tror hon inte hade någon betydelse för dem. De 

hade känslan att de skulle jobba med detta ändå, det kändes som en viktig utveckling utav 

deras företag. Visserligen går det att ta betalt, men de förstod ganska omgående att det inte är 

där de kommer att tjäna pengar. Det viktigaste är att samarbetspartnerna kan ge ett bra pris till 

företagets kunder och att de finns tillgängliga, samt att de syns tillsammans med företaget. De 

får i dagsläget heller ingen ersättning för tilläggstjänsterna, förutom när det gäller Anticimex 

som de får ersättning från via huvudkontoret. Alltså får de inte betalt för att rekommendera 

exempelvis en snickare, utan det är mer att hon känner sig proffsig av att kunna göra det. På 

så sätt tjänar hon lite på det själv, kanske får hon in uppdraget tack vare det. 

Många kunder väljer att använda tilläggstjänster och vanligast är nog städning samt 

Anticimex med besiktningar. Det är lite beroende på vad som säljs, men de använder ofta 

även bank, försäkringar och målning. De har också fått respons på tilläggstjänsterna, vilket är 
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väldigt bra då de därmed har koll på om de fungerar eller inte. Ann-Sofie tror att kunderna får 

bättre förtroende för mäklaren om tilläggstjänster används. De lever ju mycket på relationer 

och kontakter samt hur de är som person. Hon kan omöjligt besitta all kunskap själv. Kan hon 

då erbjuda mer kunskap, genom att kunna rekommendera en person som kan det som behövs i 

den affären, kan hon bana väg för kunden om han eller hon litar på henne. För har kunden fått 

förtroende för mäklaren och det finns ett behov, är chansen stor att tilläggstjänsterna används 

av denne. Hon tror att hon bara växer av det om samarbetspartnern gör bra ifrån sig. Det 

gäller att ha rätt relationer och rätt samarbetspartners, för om samarbetspartnern inte gör bra 

ifrån sig kan det bli negativt och resultera i ”bad will” istället. Därför är det viktigt att känna 

sig trygg med sina samarbetspartners, eftersom mäklaren sätter sig själv litegrann i pant.  

Hon upplever att de erbjuder de tilläggstjänster som kunderna efterfrågar, sedan skulle det 

säkert kunna utvecklas ytterligare. Ett exempel skulle kunna vara Linas matkasse, det hör ju 

också till hemmet. Samtidigt försöker de tänka på vad de är bäst på och vad tjänar de pengar 

på. Det gäller att vara lite lagom i det där, vilket förstås kan vara svårt. Säkert går det att hitta 

saker som de inte har förstått att kunderna borde behöva, men de orkar inte ge sig in i alla 

branscher. Däremot vet de inte hur framtiden ser ut, det är bra att ha med sig och tänka på. 

Anledningen till att kunderna efterfrågar dessa tilläggstjänster är just att det är så mycket mer 

än en flytt, det är det största köpet de gör i livet. Det är en sak att köpa huset, men sedan följer 

det med så mycket mer. Idag är det för många människor jobbigt med alla val och de har för 

lite tid. Får de hjälp på vägen tycker de flesta - gud vad skönt! Det vill jag ha hjälp med. De 

har också valt att erbjuda just dessa tilläggstjänster eftersom de känns ganska naturliga, det är 

saker som ligger nära till hands. Sådant som de upplever att människor behöver när de flyttar. 

De har inte gjort någon undersökning av vad kunderna efterfrågar, utan det är mer känslan de 

har fått efter att ha varit ute på ett visst antal kundbesök utifrån vad kunderna pratar om. 

Eftersom de är många mäklare har de en ganska bra känsla av marknaden. De tycker att de 

har så bra koll att de inte behöver göra någon mer undersökning än så. Det som de har 

fungerar nu, sedan kanske andra tjänster blir aktuellt längre fram då det kommer andra behov.  

I valet av mäklarföretag tror hon att förtroendet har en stor betydelse och att kunderna främst 

väljer en specifik fastighetsmäklare. Rekommendationer från släkt och vänner är väldigt 

viktiga och påverkar till stor del vid valet, hon tror dock inte att de har så stor betydelse när 

det gäller att folk ska testa olika tilläggstjänster. För det är nog inte något kunderna pratar så 

mycket med varandra om, förutom möjligen homestagingen och fotograferingen. Dessutom 

tror hon att storleken har betydelse, de får många uppdrag för att de säljer mycket och 

kunderna anser därmed att de måste vara bra. Arvodet har också en stor betydelse i valet, de 

är dock dyrast för de har valt att konkurrera med kvalitet istället för pris. Annars skulle de inte 

kunna erbjuda styling med mera, utan det skulle bli för dyrt. Tilläggstjänsterna påverkar 

förmodligen inte valet av mäklarföretag direkt, de flesta brukar nämligen bli förvånade att de 

finns när de erbjuds dessa. Däremot på lång sikt kan kunder som har anlitat dem tidigare och 

varit nöjda med tilläggstjänsterna välja dem igen, till viss del på grund av detta. Hon anser 

absolut att tilläggstjänster kan vara ett konkurrensmedel och det kan nog attrahera nya kunder 

också. Detta genom att de blir nyfikna på tilläggstjänsterna och tycker att det är intressant. 

Tilläggstjänsterna marknadsförs genom att de alltid är med i bilagan i lokaltidningen och de 

presenteras när de är ute på kundbesök. Självklart försöker de även få en ökad positiv word-

of-mouth, genom att göra varje affär så bra som möjligt och få en nöjd kund. Framförallt 

genom att rida på de kontakter de har och fråga om de kan rekommendera dem vidare. 

Integrerad marknadskommunikation försöker de också tänka på, genom att ha en röd tråd 

genom all marknadsföring och allt de gör. De är många anställda men de har alla samma 

värderingar och budskap. Relationsmarknadsföring jobbar de mycket med genom att hela 
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tiden försöka återkoppla och skapa långsiktiga relationer. När det gäller de tidigare kunderna 

vill de framförallt att marknadsföringen ska få dem att känna sig nöjda med sitt tidigare val, 

det vill säga att de anlitat det bästa mäklarföretaget.  

4.1.2 Intervju med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Hudiksvall 

En besöksintervju genomfördes den 18 april 2013 med Åsa Andersson, fastighetsmäklare 

samt VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Hudiksvall och mäklarassistenten 

Elisabeth Gafvelin. Båda är 41 år gamla och gick den tvååriga mäklarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle. Åsa blev färdig fastighetsmäklare år 2008, medan Elisabeth har arbetat 

som mäklarassistent sedan år 2006 efter att först ha arbetat som fastighetsmäklare i ett år. 

Det råder en konkurrens på marknaden mellan mäklarföretagen i Hudiksvall, men de menar 

att hur hård den upplevs vara beror nog på vilken position företaget har på marknaden. För 

dem går det väldigt bra och de tar hela tiden marknadsandelar, tack vare att de har ett väldigt 

bra koncept samt ett gott rykte med sig genom Länsförsäkringars försäkringsdel. Marknaden 

har dock förändrats jämfört med för några år sedan, idag är det betydligt fler mäklare. Något 

som de inte får lida så mycket av men kanske skulle det gå ännu bättre annars. De har ett 

väldigt stort kontaktnät, framförallt Åsa, och det i kombination med att de har ett starkt 

varumärke är troligen en av anledningarna till varför kunderna väljer att anlita just dem. 

Försäljningarna går också fort, mäklarna har en stor betydelse då det är en liten stad. 

Tilläggstjänster är inte något som de anser kan öka tillfredsställelsen hos kunderna, istället 

finns risken att kunderna blir besvikna om inte dessa samarbeten fungerar som de ska. Då 

drabbas även de av den kritik som uppstår om inte tjänsten fungerar tillfredsställande. 

Dessutom finns det inte så mycket tid att arbeta med sådana tjänster, Åsa menar på att det 

bara krånglar till det hela. Dyker det upp något som kunderna efterfrågar kan de dock lösa det. 

För att citera Åsa; ”Till syvende och sist är det huset som ska säljas, därför är det något som 

vi prioriterar”. De anser att en bra försäljning är A och O för en ökad kundtillfredsställelse. 

Det tillsammans med att de följer upp affären efteråt och försöker ha en bra kommunikation 

med såväl säljare som köpare. Visserligen har de kontakter och kan rekommendera en 

snickare eller ett företag som erbjuder flyttstädning, men det är inget de arbetar aktivt med. 

En av de tilläggstjänster som de erbjuder är proffsfotografering. Dessutom erbjuder de styling 

av bostaden, som de till viss del gör själva och ibland anlitar de någon. Båda dessa ingår i 

arvodet och innebär alltså ingen extra kostnad för kunden. Förutom dessa två tjänster erbjuder 

de samma saker som kedjan erbjuder. Bank och försäkring erbjuder de i form av ett 

introduktionserbjudande, det finns ju så att säga inom väggarna som ett övergripande koncept. 

Att allt finns på ett och samma ställe medför en enkelhet och fördel för kunderna, på så sätt 

får de hela paketet. Via både Anticimex och lokala företag erbjuder de också besiktning och 

energideklaration. De får dock ingen ersättning för tilläggstjänsterna, dessa innebär enbart en 

kostnad för företaget. Däremot gynnar det dem genom att de tipsar varandra internt, till 

exempel att försäkrings- eller bankdelen tipsar dem om kunder och vice versa. 

Anledningen till att det börjades med tilläggstjänster överlag, kan bero på att det är ett sätt att 

utmärka sig när alla är så lika. Dock tycker de själva att affären bara blir mer komplicerad. 

För det kan uppstå problem med samarbetspartnerna och kunden kommer då tillbaka till dem 

och är missnöjd. Därför har de valt att inte arbeta med tilläggstjänster i större utsträckning än 

vad de redan gör. De upplever inte heller att någon har efterfrågat tilläggstjänster som de inte 

har. Den nya fastighetsmäklarlagen har inte haft någon vidare betydelse för dem. Utan 

tilläggstjänsterna som erbjuds har valts för att det är saker som marknaden så gott som kräver 
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idag och eftersom nästan alla andra har det. Fotograferingen tar även mycket tid om de ska 

fota själva, nu får de istället bilderna redigerade och klara. Det är oerhört viktigt att det är 

snyggt presenterat på internet, eftersom det har en stor betydelse för om kunden ska bli 

intresserad eller inte. Något som de också tillhandhåller är en digital ritning över 

planlösningen. Det är något som efterfrågas av marknaden men som annars oftast saknas. 

De har inte undersökt vad marknaden efterfrågar för tilläggstjänster och har heller inte någon 

plan på att göra det. Utan de tänker ändå inte erbjuda några andra än de som de redan har. 

Bank, försäkring, energideklaration, besiktning, foto och styling är tilläggstjänster som Åsa 

och Elisabeth anser att kunderna framförallt efterfrågar samt använder. Kunderna måste enligt 

lag ha energideklaration och foto ingår i arvodet. Besiktning används av kunderna ungefär 

varannan gång, både av säljaren innan försäljning eller av köparen. Många är också nyfikna 

på bank och försäkringsdelen samt vill jämföra med vad de redan har. Vad gäller stylingen 

har kunderna lite blandade känslor, en del kan börja fundera om deras hem inte duger som det 

är. Medan andra vill presentera bostaden på ett så bra sätt som möjligt, för att det genererar 

något i slutändan. De använder dock ingen styling på visningar utan det är innan när fotona 

tas. Huvudsyftet är att det ska vara undanplockat utan att vara för sterilt, ommålning och 

sådant gör i så fall kunderna själva. Oftast gör de inte så radikala saker, utan de kanske byter 

gardiner och kuddar. Ibland kan de ställa dit möbler om bostaden är helt tom. 

Anledningen till att kunderna efterfrågar dessa tilläggstjänster beror nog på att de hör ihop 

med en försäljning eller ett köp av en bostad. Besiktning vill många säljare ha för att slippa 

drabbas av några obehagliga överraskningar i efterhand. När det gäller bank och försäkring 

kan det ofta vara läge att se över dessa, vid exempelvis ett husköp, då det hör ihop. Stylingen 

efterfrågas för att kunderna vill visa bostaden från sin bästa sida och presentera den så bra 

som möjligt. Som sagt kan dock människor ta illa upp om det stylas om allt för mycket, 

lagom är som vanligt bäst. De menar att tilläggstjänsterna förmodligen kan ha en betydelse 

vad gäller förtroendet för mäklaren. Om de fungerar bra kan det påverka förtroendet positivt 

medan det istället kan påverkas negativt om inte samarbetspartnern gör bra ifrån sig. 

Kunderna kan tänka illa om mäklarföretaget även fast det inte är deras fel, därför är det 

väldigt viktigt att ha rätt samarbetspartners som håller en hög kvalitet. Annars fungerar inte 

heller tilläggstjänsterna som ett konkurrensmedel. När mäklarföretagen annars är rätt så lika 

varandra kan det också vara det som gör att de sticker ut i konkurrensen, om företaget lyckas 

hitta på bra saker att erbjuda. Om tilläggstjänsterna presenteras på ett bra sätt kan det även 

attrahera nya kunder, genom att de har hört av andra som tycker att de har fått hjälp med allt. 

De använder sig av en slags homestaging, de gör då inte så omvälvande förändringar utan en 

lättare styling. Båda två anser att det är viktigt att det ser ut som ett hem, de plockar mest 

undan saker. Den betydelse som all typ av styling kan ha är att bostaden därmed presenteras 

på ett bra sätt. Bilderna som läggs ut på internet är väldigt viktiga, de ska väcka nyfikenhet 

och intresse för att besöka bostaden och komma på visning. De upplever att människor blir 

mer intresserade om bilderna på bostaden är bra, vilket homestagingen kan bidra till. Det kan 

troligtvis driva upp budgivningen, genom att fler blir intresserade och kommer på visningen. 

På så sätt kan det kanske generera i ett högre slutpris. Det är dock viktigt att det inte är för 

stylat. Homestaging fungerar säkerligen på en mindre bostadsmarknad som Hudiksvall, men 

det gäller att i så fall hålla det på en lagom nivå.  

När det gäller kundernas val av mäklarföretag menar de att ryktet är väldigt viktigt. För att 

citera Elisabeth; ”Den så kallade mun-mot-mun metoden, det vill säga rekommendationer 

som sprids från våra befintliga kunder har stor påverkan”. Båda två påpekar också att en del 

kunder förmodligen väljer en specifik mäklare, då de känner till denne och vet vem det är. 
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Andra väljer istället Länsförsäkringar för att det känns tryggt, det kan vara väldigt olika på 

olika kunder. Många gånger kan de dock välja bort ett företag på grund av mäklaren om 

denne ej har ingett förtroende eller inte varit bra. Dessutom kan nog de tilläggstjänster som de 

har påverka i valet. Det faktum att man som företag syns och finns med på olika ställen 

påverkar också, till exempel genom annonser i tidningen. I en liten stad har tidigare 

försäljningar en väldigt stor betydelse, det är dem mäklaren lever på. Därför är det viktigt att 

alltid göra bra affärer, där kunderna ser att försäljning sker och att affären går smidigt.  

Rekommendationer från andra är väldigt viktiga och har betydelse för både tilläggstjänsterna 

och valet av mäklarföretag. Dock är det viktigast att mäklaren är bra och att kunderna är nöjda 

med denne, det vill säga att mäklaren blir rekommenderad. De försöker ha en schysst stil rakt 

igenom och öka antalet positiva rekommendationer genom att alltid vara professionella, även 

privat då de möter befintliga eller blivande kunder överallt. Långsiktiga relationer är viktigt, 

för har mäklaren inte ett bra rykte på marknaden i Hudiksvall är denne borta på ett par år. Det 

finns inget utrymme för att göra några dumheter. För att få nöjda kunder och behålla dem 

följer de alltid upp affärerna, de har en databas till hjälp. Tilläggstjänsterna marknadsförs när 

de är ute på kundbesök, ibland har de olika kampanjer där de erbjuder till exempel en 

rabatterad energideklaration. När det gäller att attrahera nya kunder marknadsför de sig i 

tidningen och på internet via bland annat Hemnet. Integrerad marknadskommunikation tänker 

de också på genom att försöka förmedla samma känsla genom allt. Trygghetskonceptet med 

bank och försäkring genomsyrar hela företaget och dess marknadsföring. 

4.1.3 Intervju med Svensk Fastighetsförmedling i Hudiksvall 

Efter att först ha svarat på våra frågor via mejl genomfördes en telefonintervju den 19 april 

2013 med fastighetsmäklare och franchisetagare Susanne Viken, som har kontor i både 

Hudiksvall, Järvsö och Ljusdal. Hon är 43 år gammal och har arbetat som mäklare i fyra år, 

efter att ha studerat i två år vid Högskolan i Gävle samt Malmö högskola. Mäklarkarriären 

inleddes genom att hon öppnade eget, sedan blev hon erbjuden att bli franchisetagare inom 

Svensk Fastighetsförmedling. De har nu funnits sedan lite drygt ett år tillbaka i Hudiksvall. 

Susanne upplever att konkurrensen är stor på bostadsmarknaden i Hudiksvall, då det finns 

fyra andra fastighetsmäklarföretag som de konkurrerar med. Eftersom de är nya gäller det att 

slå sig in, de jagar hela tiden marknadsandelar för att bli marknadsledande. Hon menar på att 

det är tufft att komma som nytt mäklarföretag, det krävs ihärdigt och hårt arbete för att lyckas. 

Anledningen till att kunderna väljer att anlita dem tror hon främst beror på deras varumärke, 

eftersom de är i ett skeende där de håller på att etablera sig på marknaden. De erbjuder inte 

lika många tilläggstjänster som konkurrenterna och de har inte heller något direkt bank- eller 

försäkringssamarbete. Utan de fokuserar i dagsläget på kärnverksamheten, nämligen att 

förmedla bostäder. För att bli marknadsledande krävs dock förmodligen ett helhetstänk med 

framförallt bank och försäkring.  

För att nå så hög kundtillfredsställelse som möjligt tror hon att det är viktigt att framförallt 

lyssna och vara lyhörd på kundens behov samt önskemål. Varje kundmöte är viktigt och 

avgörande för denna kundtillfredsställelse. Det gäller att hela tiden göra sitt bästa så att 

affären blir så bra som möjligt och att kunden blir nöjd, på så sätt får de också fler kunder. Är 

kunden missnöjd med bemötandet sprids det som en löpeld. Hela linjen är viktig att ha i 

åtanke, från blivande kunder till återkommande kunder. När kunderna kommer tillbaka bör 

mäklarna ta sig tid för dessa menar hon, även om det är saker som de inte får betalt för. För 

kunderna blir väldigt nöjda när de får den hjälp som de behöver. I vissa lägen kan kanske 

tilläggstjänster hjälpa till att öka den tillfredsställelsen. Detta genom att man erbjuder en 
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helhetslösning vid förmedling av bostaden, där kunden också kan få hjälp med flytt av 

inventarier (återvinning och loppis) samt slutligen flyttstädning. 

Tilläggstjänsterna de erbjuder är varudeklarerat, energideklaration och så är Trygg Hansa en 

samarbetspartner. Varudeklarerat innehåller både besiktning samt en dolda fel-försäkring och 

tillhandahålls av deras samarbetspartner Anticimex. Samarbetet med Trygg Hansa innebär att 

kunderna får en kostnadsfri hemförsäkring i två månader. Det finns säkerligen vissa skillnader 

mellan vad kedjan erbjuder och vad som erbjuds av de lokala mäklarkontoren, eftersom den 

hårda konkurrensen idag har gjort att vissa kan ha valt att ha det som ett konkurrensmedel. 

Själva erbjuder de dock ingenting som inte kedjan i sin helhet erbjuder och anledningen till att 

de har dessa tilläggstjänster är att det har tagits fram av kedjan. I dagsläget får de inte heller 

betalt för någon av dem, men det vore inte så dumt eftersom de säljer in dessa tjänster. 

Anledningen till att mäklarföretagen började med tilläggstjänster tror hon kan bero på att de 

såg att det finns en win-win situation. Dels att kunderna kan få ut någonting mer, att de har ett 

behov som de vill få tillfredsställt, samtidigt som också företaget kan få ut någonting utav det. 

För att citera Susanne; ”För företaget kan det resultera i fler följdaffärer genom fler nöjda 

kunder, samt fler affärer genom att samarbetspartnern rekommenderar mäklarföretaget”. Hon 

påpekar dock att det gäller att det blir en win-win situation också. Det krävs dessutom lite 

uppfinningsrikedom och entreprenörsanda för att hitta någon lämplig tilläggstjänst, som är bra 

för kunden och som de kan ta betalt för. Den tiden och engagemanget har hon inte haft, utan 

fokus nummer ett är och har varit att få fart på försäljningarna eftersom de nu slår sig in på 

marknaden. Däremot menar hon att när de väl har kommit fram till vad de ska erbjuda för 

tilläggstjänster, samt lyckats starta upp det hela, rullar det bara på sedan. Bara tiden finns ska 

de titta på vad mer de kan erbjuda utifrån vad kunderna behöver. Det kan bara bli bättre, 

endast uppfinningsrikedomen sätter gränserna. Hon anser också att i och med den nya lagen 

finns det större möjligheter att använda sig av tilläggstjänster. Det har öppnat upp eftersom 

det nu också går att ta betalt. 

De har inte gjort någon undersökning av vad kunderna efterfrågar, något som hon anser hade 

varit jättebra. När de har varit etablerade i några år kanske de gör det, för hon tycker att det är 

viktiga bitar. Det är väldigt bra att få feedback på vad kunderna efterfrågar, de vill kunna 

ordna detta men då ska det fungera även för dem själva. De försöker dock att uppfatta vad 

kunderna vill ha genom att vara lyhörda hela tiden. Hon har inte hört att kunderna har 

efterfrågat några specifika tilläggstjänster förutom flyttstädning. Förmodligen beror det på att 

det här med tilläggstjänster är så pass nytt, hon tror inte att kunderna känner till så mycket om 

detta. När det gäller flyttstädning och hantverkare såsom snickare kan hon rekommendera de 

hon tycker är bra och hon hoppas att de även rekommenderar henne. Det är dock inget de 

arbetar aktivt med och det finns heller inget uttalat samarbete, men de försöker hjälpa kunden 

och lösa dennes behov. Ett annat exempel är när någons make/maka har dött och denne inte 

har några andra släktingar på orten, då kan hon rekommendera auktionsfirmor och loppisar 

där kunden kan sälja saker den inte behöver efter flytten. 

Utav tilläggstjänsterna som de erbjuder upplever hon att ungefär 25 % väljer att använda sig 

av dessa. Besiktning är något som säljarna allt oftare väljer att använda, många ser fördelarna 

med att det är besiktat innan. Affären går då smidigare när folk redan vet vilka fel fastigheten 

har. Det beror litegrann på vad som säljs också, blir inte vinsten så stor kan tilläggstjänsterna 

äta upp den lilla vinst som blir kvar. Själva affären liksom skicket och värdet på huset 

påverkar alltså om de väljer att använda det. De säljer en trygghet genom sin egen kunskap 

och kompetens, till exempel besiktningen och dolda fel-försäkringen kan då ge en extra 

trygghet för kunderna. Kunderna söker hela tiden trygghet. När det gäller förtroendet för 
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mäklaren kan det nog också påverkas av att tilläggstjänster erbjuds. Då genom att förtroendet 

ökar om samarbetspartnern gör bra ifrån sig och tvärtom. Det är därför jätteviktigt att ha bra 

samarbetspartners. De hon går i god för ska leva upp till både kundernas och hennes 

förväntningar, för det slår tillbaka mot fastighetsmäklarföretaget annars. 

Homestaging är ingenting som de arbetar med i dagsläget, till viss del på grund av den 

nämnda tidsbristen. Susanne anser att det främst är planlösningen som är det viktiga liksom 

fina bilder. I vissa lägen kan det kanske ge ett högre slutpris, men det är nog marginellt på 

marknaden i Hudiksvall. Det är svårt att säga om det kommer fler på visningen, för ingen vet 

om det påverkar eller inte, även om det nog kan lyfta fram bostadens potential. När människor 

ska köpa en bostad är det så mycket känsla som spelar in. Hon är osäker men tror inte att 

homestaging fungerar på en mindre marknad, de flesta mäklare vill hitta något eget och tror 

då att homestaging är nyckeln. Själv tror hon tror främst på att bostaden skall visa att här bor 

det faktiskt människor. Det bör visserligen vara undanplockat, rent och snyggt, men inte 

sterilt och opersonligt. Risken är också att kunderna tar illa upp om man vill ändra där de bor. 

Kundernas val av mäklarföretag tror hon påverkas av att de tidigare har haft en positiv egen 

erfarenhet, av Svensk Fast eller tidigare kunder som kommer tillbaka. Det kan också vara att 

de har hört något positivt från vänner, bekanta, grannar med flera. Rekommendationer är 

väldigt viktigt. På en mindre bostadsmarknad som Hudiksvall tror hon att det framförallt är 

mäklaren som blir vald via mun till mun. Vilka tilläggstjänster företaget erbjuder kan kanske 

påverka valet, men det primära skall vara att få fastigheten såld till bästa möjliga köpeskilling. 

Sedan är det givet att kunderna vill få med så mycket som möjligt på det arvode de betalar, 

men marginalen är inte så hög på dagens arvoden. Företaget kan därför inte bjuda på en massa 

saker som ska ingå i arvodet, de måste kunna täcka sina omkostnader. Tilläggstjänsterna kan 

absolut attrahera nya kunder, att man som mäklarföretag tar hand om allt kan nog för många 

vara lockande. Kunderna vill att allt ska gå smidigt, kan de hjälpa dem med det kan de bli 

nöjdare. Dessutom kan det vara ett konkurrensmedel, genom att det är ett sätt att sticka ut. 

Finns det en skillnad mellan mäklarföretagen kan det bli lättare för kunderna att välja, det kan 

vara ett sätt att nischa sig. De måste dock kunna lita på sina samarbetspartners. Företaget 

måste även kunna ta betalt för det och risken finns att de andra tar efter, därför bör de hitta 

något unikt. Susanne påpekar dock att de främst kan konkurrera genom sitt sätt att vara, hur 

de behandlar kunderna. De ska känna sig så väl omhändertagna att de därför väljer dem. 

Nästan allt de gör är relationsmarknadsföring, de försöker bygga relationer i hela ledet. När 

mäklaren handlar i den lokala matvarubutiken bygger exempelvis denne relationer genom att 

bara prata med och hälsa på de övriga kunderna. Mäklaren representerar alltid Svensk Fast 

och marknadsför sig bara genom att visa sig. För att få en ökad positiv word-of-mouth är det 

viktigt att tänka på att det avgörs i varje kundmöte som denne har. De försöker alltid bemöta 

kunderna på ett bra sätt och ha i åtanke att de har med människor att göra, med olika behov 

och önskemål. Integrerad marknadskommunikation är också något de arbetar med, budskapet 

som de förmedlar kommer alltid från huvudkontoret. Sedan används det i tv-reklam, på 

hemsidan, i annonser och andra kanaler i tryck. De annonserar i dagspressen med jämna 

mellanrum för att synas och attrahera kunderna, de använder också lokal sponsring för att visa 

att de finns till. När det gäller tilläggstjänsterna marknadsförs de framförallt vid kundbesöken, 

då kunden bland annat får en folder med information om detta.  

4.2 Fastighetsmäklarföretag i Gävle 

I Gävle har vi intervjuat fyra fastighetsmäklarföretag: Fagergrens Fastighetsbyrå, Svensk 

Fastighetsförmedling (Svensk Fast), Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och 
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Fastighetsbyrån. Förutom Fagergrens Fastighetsbyrå ingår alla företagen i stora kedjor som 

finns representerade i en ansenlig del av landet.  

4.2.1 Intervju med Fagergrens Fastighetsbyrå 

Den 12 april 2013 genomfördes en besöksintervju med Mikael Fagergren, fastighetsmäklare 

och kontorschef på Fagergrens Fastighetsbyrå i Gävle. 1977 startade Mikael sin karriär som 

mäklare, han läste till mäklare via auktoriserade fastighetsmäklarnas riksförbund i 

Stockholm. Sju år senare valde han att läsa till högre mäklarexamen i två år innan han kände 

sig färdigutbildad. Mikael själv säger att han har mer än 35 års erfarenhet – det är en 

trygghet för både köpare och säljare.  

Angående konkurrensen bland fastighetsmäklarföretagen menar Mikael att det finns alldeles 

för många företag, Gävle som stad behöver inte alla dessa byråer. Det är en hård konkurrens 

mellan redan befintliga företag och han hoppas på att inga nya mäklarföretag ska etablera sig i 

Gävle. Eftersom Fagergrens Fastighetsbyrå inte är marknadsledande är det viktigt att ha ett 

gott omdöme och att vara omtyckt bland befintliga kunder. Detta för att kunna fortsätta vara 

med på marknaden bland de större företagen. Anledningen till att kunderna väljer just dem ser 

han som nästan enbart relationer. Att skapa god kontakt, förtroende och en bra relation till 

kunderna är A och O. Dessutom har hans mäklarföretag funnits sedan år 1964, något som han 

ser som ett plus i kanten. Många kunder väljer nog hans byrå på grund av den erfarenhet han 

skaffat sig och den kunskap han samlat på sig under åren, jämfört med vad nyetablerade 

mäklare har att erbjuda. Att hans byrå är fristående och inte en del av ett stort företag kan 

också få kunderna att välja honom, det kan skapa en tryggare känsla hos dem. 

Det finns inget konkret som Mikael saknar på sitt företag, ett vinnande koncept för honom är 

lyhördhet och förmågan att kunna anpassa sig efter kundens behov – något som han anser att 

de är väldigt framgångsrika på. För att uppnå en sådan hög kundtillfredsställelse som möjligt 

jobbar Fagergrens Fastighetsbyrå med återkoppling till sina klienter efter varje avslutad affär. 

En utvärdering kring hur affären gått, synpunkter och andra tankar kring förvärvet. Han tycker 

att det är svårt att säga om kunderna väljer ett specifikt företag eller en person, det kan nog 

variera från fall till fall. När det gäller tilläggstjänster tror han inte att det påverkar i valet av 

fastighetsmäklare, det är en sådan pass liten del av verksamheten och inte huvudsaken till att 

kunden efterfrågar en mäklare. Mikael tror inte heller att förtroendet för en mäklare ökar i och 

med tilläggstjänster, utan att det inte har någon betydelse alls för förtroendet. Kanske kan 

tilläggstjänsterna attrahera nya kunder men dock i en väldigt liten skala. Visserligen kan de 

fylla ett behov hos vissa kunder och på så sätt öka kundtillfredsställelsen, men generellt sätt 

tror han inte att dessa tjänster är något att satsa på. Mäklarna på Fagergrens behandlar alla 

kunder professionellt och på så sätt hoppas han att det sprider en positiv word-of-mouth. 

De erbjuder inga tilläggstjänster, om det efterfrågas av kunden kan de dock hjälpa till att boka 

in exempelvis en stylist eller en städfirma. Detta för att kunden ska känna sig tillfredsställd, 

men det är inget som de tjänar pengar på. Mikael tror att andra fastighetsmäklarföretag 

använder sig av tilläggstjänster främst av ekonomiska skäl, att många företag ser detta som ett 

extra sätt att tjäna pengar på vid varje affär, och påpekar dessutom att han tycker detta känns 

lite beklagligt. Han är väldigt noggrann med att poängtera att det är kundens tillfredsställelse 

som är viktig i varje affär, inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. När vi ställde frågan 

varför hans mäklarföretag inte har valt att arbeta med tilläggstjänster är det återigen kundens 

tillfredsställelse som är grunden till hans beslut. Han vill satsa hundra procent på kundens 

välmående, välbehag och köpet i sig. Inte försöka utöka affären med tjänster som kan ta fokus 

från kärnverksamheten och anledningen till varför kunden faktiskt anlitat en mäklare.  
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Eftersom Fagergrens Fastighetsbyrå inte arbetar med tilläggstjänster arbetar de inte heller med 

homestaging. I vissa fall kan de dock hjälpa kunderna att anlita en stylist om det efterfrågas. 

Mikael tror inte att homestaging har någon som helst påverkan på försäljningen, den 

huvudsakliga orsaken som ligger bakom ett köp är den konjunktur som råder. För att citera 

Mikael; ”marknaden är klok och handlar utifrån konjunkturen, det har ingenting med styling 

att göra.”  Han fortsätter; ”En stylad bostad lockar inte till sig fler kunder, kanske i något 

enstaka fall men generellt sett ser kunderna förbi det och handlar efter den konjunktur som 

råder.” Med dessa åsikter är det ganska självklart att han inte tror att en stylad bostad kan leda 

till ett högre slutpris. Dock tror han att det kan ha en viss betydelse i storstäder, Mikael tror 

dessutom på en omvänd strategi när det gäller homestaging. Han berättade att det finns en 

stylingbyrå i Stockholm som jobbar omvänt gentemot de övriga företag som finns idag, detta 

Stockholmsföretag stylar sina bostäder som om ett oförberett besök gjorts i bostaden. 

Obäddade sängar, tidningen och frukosten är framme på köksbordet och andra prylar som 

man använder i vardagen finns nu framme istället för bortplockade som på de flesta visningar. 

Skulle Mikael börja jobba med homestaging är detta ett vinnande koncept enligt honom.   

Att andra företag använder sig av homestaging, styling eller andra knep för att attrahera nya 

kunder oroar inte honom det minsta, han känner sig trygg på marknaden och vill istället värva 

nya kunder via word-of-mouth. Han tror att ett gott rykte och ett bra omdöme värvar betydligt 

fler kunder än att erbjuda tjänster vid sidan av kärnverksamheten. Relationsmarknadsföring 

jobbar Fagergrens med via fältet och de försöker skapa bra intryck, han poängterar att det är 

viktigt att sälja in sig själv till ett gott rykte. Annars använder de sig inte av någon speciell 

marknadsföring, inga tidningsannonser eller banners på internet. Även här tror han att det 

vinnande konceptet är bra omdömen och rekommendationer bland befintliga kunder. För att 

öka sitt goda rykte försöker de dock se till att presentationen av företaget och hemsidan ger ett 

bra intryck med mycket information.  

Mikael ser sin mäklarbyrå som ett gammalmodigt företag som ändå hänger med i 

förändringen där kunderna finns. Han berättar att de skapat en sida på Facebook i höstas och 

den har fått väldigt bra respons, att annonsera på Facebook har blivit det nya 

marknadsföringsknepet för att nå ut till en sådan stor marknadsandel som möjligt. Det finns 

heller ingenting som han saknar på sitt företag, eller något han planerar att ändra på. 

Fagergrens Fastighetsbyrå kommer att fortsätta jobba med kunden i fokus, hans ledord till ett 

framgångsrikt fastighetsmäklarföretag lyder ”Se kundens tillfredsställelse som målet med 

affären, inte antalet kronor du tjänar på kunden”.  

4.2.2 Intervju med Svensk Fastighetsförmedling i Gävle 

En besöksintervju gjordes den 16 april 2013 med Eva Erkers Löfstrand, bostadsrättsmäklare 

på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle. Eva har nyligen fyllt 43 år och går nu in på sitt 

sjunde år som mäklare. År 2004 började hon sin mäklarutbildning på Högskolan i Gävle, två 

år senare var hon nyexaminerad och fick direkt en anställning på Svensk 

Fastighetsförmedling där hon arbetat sedan dess. 

Tillsammans med Fastighetsbyrån är Svensk Fastighetsförmedling idag marknadsledande och 

kontrollerar cirka 70 % av marknaden i Gävle, enligt den senaste undersökningen. Eva 

bekräftar vår tes om att mäklarbranschen har en hård konkurrens idag. Det är dock ingenting 

hon oroar sig för, att tillhöra ett av de två största mäklarföretagen på marknaden känns tryggt. 

Anledningen till att kunderna väljer att anlita dem framför konkurrenterna, tror Eva är just på 

grund av det kända varumärke som Svensk Fast har kommit att bli. Det är en stor kedja med 

ungefär 230 byråer runt om i Sverige. Föregående år sålde Svensk Fastighetsförmedling som 
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kedja drygt 28 000 bostäder i hela landet, vilket gav ett förmedlingsvärde på cirka 44 

miljarder kronor. 

Hon tycker att Svensk Fast erbjuder det som kunderna efterfrågar och kan inte beröra någon 

del som saknas. Däremot har de delar som andra konkurrenter saknar, exempelvis erfarenhet. 

Att vara en erfaren mäklare som är väl insatt i branschen är något som är oerhört viktigt 

menar Eva, ”det finns andra företag som har en högre omsättning på anställda än oss, det tror 

jag är en stor nackdel”.  Hon anser att det endast kan vara till nackdel eftersom kunderna vill 

känna en trygghet när de väljer mäklare. De efterfrågar ofta erfarna mäklare, gärna de som 

funnits i branschen ett par år och kan sin sak. En annan faktor som är av stor betydelse, när 

det gäller att vara en bra mäklare, är att vara en bra människa på fritiden. För att citera Eva; 

”Gävle är en relativt liten stad så att vara anonym på stan blir nästintill omöjligt” hon 

fortsätter ”när jag är privat på stan, exempelvis på en restaurang tänker jag alltid på hur jag 

agerar.” Hennes poäng är att hon vet att hon hela tiden är iakttagen av marknaden, hennes 

framtida kunder kan befinna sig överallt. Det gäller att uppträda proffsigt även privat för att 

inte riskera att bli förknippad med någonting negativt. Oavsett om det är under arbetstid eller 

privat är det viktigt att vara engagerad. Att visa intresse för kunden och skapa en bra relation 

är otroligt viktigt för att bibehålla samt knyta an nya kunder till företaget. 

Eva funderar ett tag innan hon kan svara på frågan om kunderna väljer en speciell mäklare 

eller ett speciellt mäklarföretag, men efter lite betänketid tror hon nog att kunderna väljer ett 

företag. Oftast vet man som ny kund inte så mycket om en specifik mäklare utan lyssnar på 

magkänslan och väljer det företag som känns bäst. Tilläggstjänster kan också bidra till valet 

av mäklarföretag men dock ytterst sällan. Efter varje affär är det viktigt att både köpare och 

säljare känner sig nöjda med affären. De strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga 

tillfredsställelse hos varje kund, genom att fråga vad som kunde gjorts annorlunda eller om 

det finns något som de är extra nöjda med. Om en kund efterfrågar tilläggstjänster redan innan 

en affär har påbörjats kan detta få stor betydelse för kundtillfredsställelsen och den kan då öka 

om de erbjuds. Till viss del kan det nog dessutom påverka förtroendet för mäklaren och göra 

att även det ökar. Kunder som redan från första minut efterfrågar dessa tjänster och har ett 

behov av detta kan troligtvis skapa bra rekommendationer för framtida kunder. På så sätt kan 

nya kunder attraheras av tilläggstjänsterna och därigenom kan tilläggstjänsterna också i viss 

mån fungera som ett konkurrensmedel. 

De erbjuder inte några direkta tilläggstjänster förutom varudeklaration, bank och försäkring. 

Dock nyttjas någon av dessa väldigt sällan enligt Eva. Dessa tre tjänster erbjuds likväl vid 

varje affär en kund tecknar med företaget, men det är ingenting företaget tjänar extra pengar 

på. Oftast har kunderna redan en bank de vill hålla fast vid och vill inte byta till den bank som 

Svensk Fastighetsförmedling tillhandahåller. Flytthjälp, homestaging eller städning tillhör inte 

heller de få tjänster som de erbjuder sina kunder. Varför dessa tjänster inte erbjuds kan hon 

inte riktigt svara på, hon tror att anledningen är att Gävle är för litet för att dessa tjänster 

skulle ses som attraktiva. Eva har själv inte upplevt att kunderna i Gävle efterfrågar 

tilläggstjänster utöver själva kärntjänsten. Det är ytterst sällan en kund frågar om hjälp med 

exempelvis flytthjälp eller stylingtips. Skulle någon kund efterfråga dessa tjänster förmedlar 

de dock gärna kontakter till andra företag som kan göra detta. Exempelvis finns det ett 

homestagingföretag vid namn i&i i Gävle som har gjort ett antal uppdrag åt deras kunder. Eva 

menar att de har valt att arbeta med den huvudsakliga kärnverksamheten, att hjälpa kunderna 

få sin bostad såld. Andra tilläggstjänster såsom homestaging och flyttstädning berör inte 

kärnverksamheten och är därför inte aktuellt att erbjuda som en intern tjänst på företaget. 
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Vi ställde frågan om homestaging efterfrågas bland deras kunder, ”extremt sällsynt” fick vi då 

till svar. De kunder som har funderingar kring detta brukar ofta ställa några konkreta frågor 

om vad de ska tänka på innan visning och vilka prylar som skall lämnas framme eller ej. Det 

brukar räcka som svar för att tillfredsställa kunden. Hon tror dock att speciellt homestaging är 

ett vinnande koncept i större städer, där spekulanterna per visning är fler och intresset större. I 

Gävle finns det knappt några pengar att tjäna på den tjänsten menar hon. Vi frågade också om 

hon trodde att homestaging kan bidra till ett högre försäljningspris, återigen var hennes svar 

”kanske i storstäder, inte i Gävle, det är en för liten stad tyvärr”.  

Varför kunderna väljer ett specifikt mäklarföretag har enligt Eva bara ett svar, nämligen 

rekommendationer. Hon påpekar att nästan allt handlar om bra omdöme idag. Några få kunder 

jämför priserna mellan olika mäklare men nästan varje kund lyssnar på magkänslan, tidigare 

erfarenheter eller rekommendationer från bekanta. Word-of-mouth har en enorm betydelse för 

att bibehålla och knyta an sig nya kunder. Eva tror att varje säljare gärna berättar för sina 

bekanta hur nöjd, eller missnöjd, de varit med valet av mäklare. Ofta när nya kunder kontaktar 

henne talar de om att de har blivit rekommenderade av någon närstående. Ibland händer det 

att kunder, ofta äldre, har med sig en tidningsannons från Svensk Fastighetsförmedling och 

har valt att anlita dem på grund av annonsen. Det är endast Svensk Fast och Fastighetsbyrån i 

Gävle som fortfarande har annonser i tidningen. Hon tror inte att det har speciellt stor 

inverkan längre, förutom just bland den äldre kundgruppen. De har även en sida på Facebook, 

något Eva inte ser som positivt, att förknippa ”det privata” med marknadsföring tror inte hon 

är gynnsamt. Hon tror till och med att det kan uppfattas som oseriöst att ett företag annonserar 

på en sida som från början varit ett privat community. Avslutningsvis säger hon ”blanda inte 

ihop det privata med affärer, men uppträd alltid som om du vore på jobbet”. 

4.2.3 Intervju med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Gävle 

En besöksintervju genomfördes den 18 april med Per Löhman, kontorschef på 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Gävle där han har arbetat de senaste 10 åren. Per 

startade sin karriär som mäklare hösten 2001 då han började studera på Högskolan i Gävle, 

två år senare var han färdigutbildad och fick direkt jobb på Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling.  

Första frågan vi ställer angående konkurrensen får precis det svar vi trodde, den känns av och 

vi blir hela tiden påminda om att prestera på topp menar Per. Orsaken till varför kunderna 

väljer deras företag tror han beror på det kända varumärke som Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling har blivit. Han är medveten om att företaget inte tillhör de två 

marknadsledande företagen i Gävle, men ser ändå sitt företag som en av de största. En annan 

anledning till varför kunderna väljer att anlita dem tror han har med provisionen att göra. 

Många kunder är ute efter en låg mäklarkostnad och där ligger de bra till. Per poängterar att 

känna trygghet också är oerhört viktigt vid valet av mäklare. Där tror han att de har lyckats 

skapa en bra bild av sig själva som ett stabilt företag. 

Per tror att tilläggstjänster kan öka tillfredsställelsen hos kunden till en viss del. Kan man som 

kund bli motiverad att nyttja dessa tjänster kan det skapa en starkare relation till mäklaren och 

på så sätt öka tillfredsställelsen. Därför tror han att det även kan påverka valet av mäklare. Det 

kan också vara ett bra konkurrensmedel, är mäklaren duktig på att framhäva fördelarna med 

varje tjänst kan det absolut attrahera nya kunder. Lyckas denne skapa ett behov hos kunderna 

att dessa tjänster är nödvändiga i affären, menar han att det kan vara ett bra sätt att knyta sig 

an kunden till en starkare relation. För att vinna större marknadsandel och få sådan hög 

kundtillfredsställelse som möjligt jobbar de mycket med det personliga intrycket och 

relationen till kunden. ”I grund och botten erbjuder alla fastighetsmäklare samma tjänst, det är 
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bara frågan om små detaljer” menar Per. Eftersom i stort sett alla mäklare erbjuder samma 

tjänst, gäller det att vara ännu bättre på det man gör. Efter varje avslutad affär får både 

säljaren och köparen av den sålda fastigheten fylla i en enkät om hur de upplevt affären. På så 

sätt kan de komma med synpunkter och förslag på förbättring inför framtida affärer.  

De tilläggstjänster som Länsförsäkringar erbjuder, både lokalt och i hela Sverige, är 

energideklaration, besiktning, fotografering och en så kallad ”dolda fel - försäkring”. Dessa 

tjänster är ingenting som de får någon ersättning för. Skälet till detta menar Per är för att om 

företaget skulle ta betalt för dessa tjänster, skulle kunden direkt förhandla bort de 

hundralapparna redan innan affären inleddes. Anledningen till varför tilläggstjänster erbjuds i 

samband med mäklartjänsten tror Per också är en servicefråga snarare än en fråga om pengar. 

Han menar att det handlar om en sådan liten summa pengar, i förhållande till den stora 

affären, så det knappt gör någon skillnad. Ökad service och en högre kundtillfredsställelse tror 

han kan väga upp betydligt mer inför framtiden, samt att det var av den anledningen som 

tilläggstjänster började användas. För att öka tryggheten och skapa starkare relationer till 

kunderna. Tilläggstjänsterna kan kanske även påverka förtroendet positivt om de fungerar bra. 

För ett antal år sedan gjordes en undersökning i Gävle från Länsförsäkringar kring efterfrågan 

på tilläggstjänsterna bland kunderna. Resultatet från undersökningen visade att marknaden i 

Gävle efterfrågar i första hand städning och flytthjälp som tilläggstjänster. Dock har 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling valt att inte erbjuda någon av dessa tjänster eftersom 

kunderna inte skulle nyttja dem via Länsförsäkringar. Då kunden kan använda sig av RUT- 

avdraget och sänka kostnaderna. Av de tjänster som de erbjuder är energideklarationen den 

absolut vanligaste, nästan alla som köper villa nyttjar denna tjänst medan bostadsrättsköparna 

är något färre. Fotografering är en annan tjänst som alla kunder nyttjar, ”dock säger det sig 

själv att man vill ha en proffsfotograf vid en försäljning” säger Per. Han räknar knappt 

fotograferingen som en tjänst de erbjuder utan ser det mer som något som ingår i varje affär.  

Homestaging är ingenting som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling arbetar med. Per 

berättar för oss att dagens kunder är så pass pålästa och behöver oftast ingen hjälp av styling 

eller tips inför visningen. När deras fotograf bokar en tid med säljaren skickar denne med 

information och tips på vad som kan vara till hjälp inför en fotografering eller visning. Oftast 

räcker det gott och väl för kunden. Han tror dock att en stylad lägenhet skulle kunna bidra till 

fler spekulanter vid visningen och ett högre slutpris, även i en stad som Gävle. När det gäller 

marknadsföringen har de heller inga tidningsannonser, ibland har de dock profilannonser av 

en speciell mäklare. Deras största annonsering sker på tv och i radio, där han tror att de når ut 

till största möjliga del av marknaden. 

Varför kunderna väljer ett specifikt mäklarföretag tror Per beror på förtroende och provision. 

Att känna en trygghet till en speciell byrå/mäklare har en väldigt stor betydelse. Dessutom tror 

han att många stirrar sig blind på vilken provision olika mäklare tar och beslutar sig sedan 

efter dessa siffror. Han vet inte riktigt om kunderna väljer en speciell byrå eller mäklare, han 

tror och hoppas på det sistnämnda då det är mer personligt att välja en specifik mäklare. När 

vi ställer frågan om word-of-mouth har någon påverkan i valet av mäklare svarar han 

”absolut, det är självklart.” De jobbar emellertid inte specifikt med att öka en positiv word-of-

mouth. För några år sedan delade de dock ut biobiljetter och trisslotter till de kunder som 

spridit ett gott ord och på så sätt värvat nya kunder. Däremot berättar Per att de på 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling uppe i Umeå arbetar rätt mycket med just detta. På det 

företaget delas det ut ”tipslappar” till både köparen och säljaren vid avslutad affär. Om någon 

av dessa parter sedan ger ut denna tipslapp till en bekant, som sedan kontaktar dem vid 

försäljning av bostaden, får både den nya kunden och den gamla som gav ut tipslappen ett 
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presentkort på 500 kr att nyttja på en restaurang i Umeå. Per tycker att detta är ett otroligt 

smart sätt att värva nya kunder och se vilka som rekommenderat företaget vidare. 

4.2.4 Intervju med Fastighetsbyrån i Gävle 

En besöksintervju genomfördes den 24 april med Stefan Tröjbom, 43 år, fastighetsmäklare 

sedan 14 år tillbaka på Fastighetsbyrån. År 1997 började han sin utbildning till mäklare på 

Högskolan i Gävle, sedan han blev färdigutbildad år 1999 har han jobbat på samma ställe 

tills idag och han är numera även franchisetagare för samma kontor.  

Stefan tycker att konkurrensen bland fastighetsmäklarföretagen i Gävle är hård, det är en 

betydlig skillnad idag jämfört med några år bakåt i tiden. Han upplever att kunderna idag har 

högre krav och förväntningar på mäklarna och därför blir konkurrensen allt hårdare för att 

kunna motsvara dessa förväntningar. Det finns då tre anledningar till varför kunderna väljer 

att anlita dem menar han. Den första anledningen är att de är en utav de marknadsledande 

företagen i Gävle, Fastighetsbyrån har även ett känt varumärke som bidrar till nya kunder och 

den tredje anledningen är den trygghet som många kunder känner för Fastighetsbyrån.  

Han saknar ingenting hos sitt företag och kan inte heller nämna någon speciell egenskap de 

har, som kan anses som en attraktiv egenskap av andra fastighetsmäklarföretag. Alla mäklare i 

Gävle erbjuder i grund och botten samma tjänst, det är bara frågan om små detaljer som 

skiljer mäklarföretagen åt. Fastighetsbyrån, både i Gävle och i hela Sverige, arbetar mycket 

med kundtillfredsställelsen. Varje månad görs mätningar både lokalt och generellt över hela 

landet, ett mått på köparens och säljarens nöjdhet efter avslutad affär. Bägge parter blir 

ombedda att fylla i en enkät senast två veckor efter att affären har blivit avslutad, för att 

berätta om sin upplevelse av dem. Han kan dock inte säga något specifikt som de gör för att 

uppnå högsta möjliga kundtillfredsställelse, förutom denna återkoppling med kunderna.  

De strävar förstås alltid efter att bli omtalade som ett bra företag bland kunderna på 

marknaden. För att få en ökad word-of-mouth försöker de se till att alla kunder lämnar 

Fastighetsbyrån med ett positivt intryck. ”Lova i underkant men prestera över förväntan” är 

ett bra motto enligt Stefan. Det är svårt att säga om han tror att tillfredsställelsen kan öka på 

grund av tilläggstjänster, han har inte reflekterat kring det tidigare och har svårt att ha en åsikt 

om detta. I ytterst liten mån kan nog dock ett behov hos kunderna bli tillfredsställt tack vare 

dessa tjänster. Internt erbjuder de inte några specifika tilläggstjänster, istället erbjuder de 

tjänsten ”AlltHemma” som de inte får någon ersättning för, och beskrivs enligt följande;  

”Det är mycket att tänka på när du byter bostad. Alltifrån flyttstädning och flytthjälp till nya 

försäkringar, vitvaror eller inredning. För att göra din flytt och ditt nya boende så bekvämt 

som möjligt, finns AlltHemma. Det är en tjänst där vi samlar praktiska och generösa 

erbjudanden från våra samarbetspartners, som kan hjälpa dig som är kund hos 

Fastighetsbyrån att trivas och koppla av i ditt nya hem. Här kan du söka på både 

rikstäckande och lokala erbjudanden som ingår i AlltHemma. Listan uppdateras kontinuerligt 

med nya företag och erbjudanden, så det är en bra idé att återkomma hit med jämna 

mellanrum.” 

Fastighetsbyrån har samarbeten med de företag som de anser är bäst på marknaden inom 

respektive bransch. Stefan beskriver det som ”vi vill kunna erbjuda kunden det bästa utan att 

denne ska behöva leta själv”. Fastighetsbyrån är också ett av de första mäklarföretagen som 

började med tilläggstjänster, orsaken till det var först och främst för att tjäna ännu mer pengar 

på varje affär. Det har inte gjorts någon undersökning av vad marknaden efterfrågar för 
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tilläggstjänster. Däremot upplever de att de mest efterfrågade är besiktning, flytthjälp och 

städning. De allra flesta kunderna Stefan arbetar med efterfrågar någon av dessa tre tjänster, 

främst besiktningen. Stefan tror att tilläggstjänsterna har en viss betydelse för förtroendet till 

mäklaren, att erbjuda fler tjänster som en kund efterfrågar är alltid bra för relationen till 

kunden. Han önskar att Fastighetsbyrån hade varit både ensamma om dessa tjänster och 

dessutom kunnat erbjuda tjänsterna direkt från mäklarföretaget och inte via externa företag, 

det hade gjort gott för företaget. 

När det gäller homestaging är det samma sak där, de samarbetar med ett lokalt företag som 

finns till förfogande då kunderna efterfrågar den tjänsten. Tittar man några år bakåt i tiden 

jämfört med idag, har homestaging fått en betydligt större roll vid försäljningen nuförtiden än 

vad den hade för några år sedan. Stefan beskriver svenskarna som alltmer stressade, de kunder 

han träffar vill gärna ha en färdig bostad där inget jobb behöver göras och att styla bostaden 

rätt kan ge det intrycket. Att det kommer fler intressenter till en bostad som är stylad är det 

ingen tvekan om enligt Stefan, ”självklart lockar det fler”. Inte heller tvivlar han på frågan om 

en stylad bostad får ett ökat slutpris, även där är han säker på att priset stiger. Gävle som stad 

är inte alls för litet för homestaging, han tror att framtiden kommer visa detta. 

Stefan anser att kunderna väljer mäklare på grund av rekommendationer, rykte samt delvis 

också storlek. Han tror att de väljer just en speciell mäklare, och inte ett företag, på grund av 

Gävles storlek. Eftersom staden är mellanstor sprids lättare rekommendationer kring de olika 

företag som finns. Även här tror han att tilläggstjänsterna har en betydelse när det kommer till 

valet av mäklare, hade det funnits täckning för utgifterna hade de utvecklat detta koncept och 

erbjudit tjänster internt. Han menar alltså att dessa tjänster är ett starkt konkurrensmedel. 

Företaget marknadsför sig i de lokala tidningarna med annonser men även i radio och teve, de 

använder sig av samma reklam i alla medier. Enligt Stefan är det inte där de flesta nya 

kunderna attraheras, utan det är just via word-of-mouth de flesta nya kommer till. Att ha ett 

gott rykte kring företaget betyder nästan allt, utan bra rekommendationer kan företaget förlora 

sin position på marknaden oerhört fort. Slutligen säger Stefan att det finns tre ord han som 

mäklare hela tiden har i bakhuvudet för att lyckas; ”trovärdighet, tillgänglighet och 

affärsmässighet”. Utan dessa tre egenskaper lyckas du aldrig som mäklare. 

4.3 Enkäter som skickats till privatpersoner 

Vi skickade som sagt ut e-post till privatpersoner med en länk till vår webbenkät. Vi vände 

oss främst till personer bosatta inom Hudiksvalls kommun eller Gävle kommun, då de är 

potentiella blivande eller befintliga kunder hos de utvalda fastighetsmäklarföretagen. Även ett 

fåtal personer bosatta i angränsande kommuner deltog i studien. Eftersom dessa bor på 

gränsen till de utvalda kommunerna tillhör de därmed också upptagningsområdet för 

mäklarföretagen. Totalt svarade 111 personer på vår enkät. Av dessa har vi sammanställt 

svaren från 102 personer, varav 42 % var män och 58 % var kvinnor. Av de svarande var 45 

% bosatta inom Hudiksvalls kommun och 41 % i Gävle kommun. Resterande 14 % var 

bosatta i någon av följande kommuner: Nordanstig, Söderhamn, Älvkarleby, Sandviken eller 

Uppsala. Av de tillfrågade hade 46 % anlitat en mäklare tidigare. 
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Tabell 1. Respondenternas åldersfördelning. 

Framförallt var det respondenter i åldersspannet 20 – 50 år som besvarade vår enkät. 

 

 

Diagram 1. Respondenternas svar gällande prioriteringen av mäklare eller mäklarföretag. 

Vi kan här se att majoriteten av respondenterna anser att när de ska anlita en 

fastighetsmäklare, påverkar mäklarföretaget och en specifik mäklare valet lika mycket. I 

övrigt är det fler svarande som anser att ett specifikt mäklarföretag påverkar mer i valet. 

 

Diagram 2. Respondenternas svar på vilka olika faktorer som påverkar vid valet av 

mäklarföretag.  

Kännedom om företaget sedan tidigare samt rekommendationer från bekanta anser de flesta är 

faktorer som påverkar i valet. Vad företaget erbjuder för tilläggstjänster påverkar valet med 

11 % och påverkar alltså lika mycket som vilken som kan erbjuda lägst arvode. De svarande 

som valde alternativet annat nämner då följande saker: kännedom om mäklaren samt 

förtroende för denne, mäklarens erfarenhet och prisutfall i det aktuella området, vilket 

marknadssegment företaget vänder sig till samt företagets renommé och bakgrund. Två 

svaranden påpekade också att de valde det mäklarföretag som hade samma bank som de redan 

var kund hos. Vi frågade dessutom om de tillfrågade litade mer på rekommendationer från 

bekanta än på marknadsföring från mäklarföretaget, 80 % svarade då ja och 6 % svarade nej. 

Medan 12 % svarade kanske och 2 % inte visste. 
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Diagram 3. Respondenternas svar på vad som påverkar mest respektive minst i valet. 

Här ser vi att totalt 44 % av de svarande anser att företagets tilläggstjänster har en stor eller en 

mycket stor betydelse i valet av fastighetsmäklarföretag. 

 

Diagram 4. Respondenternas svar på betydelsen av att efterfrågade tilläggstjänster erbjuds. 

Av de tillfrågade ansåg 46 % att det hade stor betydelse i valet av mäklarföretag att de erbjöd 

just de tilläggstjänster som efterfrågades. Medan 10 % ansåg att det hade en mycket stor 

betydelse, 32 % ansåg att det hade en liten betydelse och ytterligare 10 % ansåg att det inte 

hade någon betydelse alls. Vi frågade också om de saknade något hos mäklarföretagen idag, 

varav 12 % svarade ja medan 88 % svarade nej. De som svarade ja angav då några saker som 

de saknade, bland annat de tilläggstjänster som de tidigare svarat att de efterfrågade såsom 

flytthjälp och magasinering. Även mer kunnande och kompetens hos mäklarna lyftes fram. 

 

 

Diagram 5. Respondenternas svar på om tilläggstjänsterna kan vara det som avgör valet, när 

mäklarföretagen i övrigt är likvärdiga. 
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I diagrammet ovan ser vi att majoriteten anser att mäklarföretagets erbjudande om 

tilläggstjänster kan var det som avgör, när två fastighetsmäklarföretag i övrigt är likvärdiga. 

Nästan 40 % anser att det är så medan över 40 % anser att det kanske kan vara så.  

 

Diagram 6. Respondenternas svar på frågan om vilka tilläggstjänster de skulle uppskatta.  

Erbjudande om dolda fel - försäkring, besiktningserbjudande och flyttstädning är mest 

efterfrågat bland de svarande. Strax därefter kommer proffsfotografering, flytthjälp och 

dubbel boendekostnadsförsäkring. Endast 0,5 % svarade att ingen av tilläggstjänsterna är 

intressant. Vi frågade också vilka tilläggstjänster som kunderna hade använt tidigare. Det var 

enbart tjänsten provmöblera och erbjudande om bredband/telefoni som ingen av 

respondenterna hade använt förut. Provmöblering förklarades för de svarande i frågan, det är 

ett webbverktyg som ger spekulanterna en möjlighet att provmöblera bostaden. 

Över 45 % av de svarande hade dock aldrig använt någon av tilläggstjänsterna. De flesta hade 

annars använt proffsfotografering (12 %) och strax efter kom flyttstädning (9 %), besiktning 

(8 %) samt dolda fel - försäkring (7 %). Medan homestaging, låneerbjudande och flytthjälp 

hade vardera ungefär 4 % använt sig av. Övriga tilläggstjänster hade endast ett fåtal använt 

(mellan 1-3 %). Vi frågade också vilken eller vilka av tilläggstjänsterna som de kunde tänka 

sig att betala för. Flyttstädning kom då högst med 20 %. Därefter dolda fel - försäkring (13 

%), flytthjälp (12 %), besiktning (10 %), dubbel boendekostnadsförsäkring (8 %), 

magasinering av möbler (7 %) och både homestaging samt proffsfotografering på 5 %. Medan 

övriga låg på mellan 1-3 %. Endast 3 % svarade att de inte kunde tänka sig att betala för 

någon av tilläggstjänsterna. 
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Diagram 7. Respondenternas svar på frågan om förtroendet för mäklaren påverkas när 

tilläggstjänster erbjuds. 

De flesta av de tillfrågade ansåg att förtroendet inte alls påverkades av att 

fastighetsmäklarföretaget erbjöd olika tilläggstjänster och 33 % ansåg att förtroendet faktiskt 

ökade. Endast ett fåtal ansåg att det minskade. Vi frågade också om de trodde att de blev en 

lojalare kund om de fick en bra relation med fastighetsmäklaren och 79 % svarade ja. Medan 

13 % svarade kanske och de svarande som valde nej eller inte visste utgjorde vardera 4 %. 

 

Diagram 8. Respondenternas svar på frågan om tilläggstjänster kan tillfredsställa ett behov. 

Nästan hälften av de svarande anser att tilläggstjänster kan tillfredsställa ett behov som de har. 

Det är endast 4 % som anser att dessa tjänster inte kan göra det, medan övriga är osäkra eller 

anser att de kan göra det till viss del. 

 

Diagram 9. Respondenternas svar gällande deras intresse för homestaging. 
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Vi började med att fråga om respondenterna visste vad homestaging innebar. Det var då 77 % 

som svarade ja, 14 % svarade nej och 9 % svarade kanske. Därefter frågade vi om de trodde 

att det kunde göra att försäljningspriset blev högre. Då svarade 65 % ja och endast 2 % 

svarade nej, medan 33 % svarade kanske. I diagrammet ovan ser vi också att hela 42 % var 

intresserade av att använda sig av homestaging. För att se om det var någon skillnad mellan 

kunderna i Gävle och Hudiksvall, jämförde vi även svaren utifrån det. Det visade sig att 56 % 

av de tillfrågade i Gävle var intresserade av att använda sig av homestaging och 34 % kunde 

kanske tänka sig att använda det. Medan av de tillfrågade i Hudiksvall var det 33 % som 

svarade ja och 44 % svarade att de kanske skulle vara intresserade. Dessutom frågade vi 

samtliga om de trodde att spekulanterna lättare kunde se bostadens potential om homestaging 

hade använts och då svarade: 52 % ja, 2 % nej, 31 % kanske och 15 % svarade vet inte. 

I slutet av enkäten frågade vi varför/varför inte de ansåg att olika typer av tilläggstjänster var 

bra. Många påpekade att tilläggstjänsterna framförallt skulle underlätta för dem, bland annat 

genom att det sparar tid. En svarande menade att det är tidssparande eftersom kunden därmed 

inte behöver leta efter de företag som utför det som denne söker. Vilket också var något som 

flertalet andra påpekade, då de vid försäljning och flytt vill ha det enkelt och själva slippa leta 

efter det som de är i behov av. Genom att allt är samlat på samma ställe blir det enklare för 

kunden. En svarande menade att om man som kund behöver flyttstädning, diverse olika 

försäkringar med mera, är det bekvämt att kunna få det i samband med att ett mäklarföretag 

anlitas. Det är jobbigt att flytta, påpekade några, och de flesta har ett fullspäckat schema och 

lite tid ändå. Flyttstädning lyftes framförallt fram som en tilläggstjänst som skulle underlätta. 

Några av de svaranden i de högre åldrarna menade på att de som är äldre orkar till exempel 

inte med att städa själva, då är det bra om flyttstädning erbjuds. Samma sak påpekades 

gällande flytthjälp av en respondent, då det är tungt att bära (särskilt i de högre åldrarna).  

Ett fåtal svarade att de inte visste varför eller varför inte tilläggstjänsterna var bra, en del 

påpekade också att de kunde lösa det själva. Ytterligare en svarande ansåg att det kan vara bra 

om erbjudandena finns, men att man som kund troligtvis letar efter det på annat håll annars. 

En annan menade på att det är bra att det erbjuds, då kan kunden själv utvärdera om denne vill 

ha det eller inte. Några svaranden ansåg att homestaging var bra då det kunde öka antalet 

spekulanter liksom försäljningspriset, samt att bostadens potential kunde visas på ett bättre 

sätt. Dessutom menade några att bostaden därmed blev lättare att sälja. En påpekade att 

detaljer kan göra så mycket för en bild. Medan en annan ansåg att möjligheterna med 

bostaden därmed mer kommer till sin rätt, om det är optimalt möblerat och undanplockat. Hon 

menade också på att vid en försäljning av huset vill säljaren att det ska passa så många 

spekulanter som möjligt. Det är inte hon som säljare som ska tycka att det är fint utan 

kommande ägare. Något som också lyftes fram var att spekulanten inte ska känna det som att 

denne tränger sig på någon annans hem, samt att objektet ska se tilltalande ut. Dessutom att 

det blir lättare för spekulanterna att kunna visualisera sig själva boendes där. En svarande 

ansåg att det är bra att det kan finnas fler möjligheter för kunden att påverka försäljningen.  

En av de svarande tyckte att det var bra om mäklarna erbjöd många tjänster, då det känns som 

att de gör något för pengarna. Många uppfattar idag mäklare som blodsugare menade hon. 

Gör så lite som möjligt och då för så mycket pengar som möjligt. Andra synpunkter var att det 

därmed är proffs som anlitas, att tilläggstjänsterna är något som efterfrågas samt att allt som 

ger möjlighet till mervärde och valmöjligheter är bra. Dessutom påpekade en respondent att 

myntet har två sidor. Det är bra om det är tjänster som man känner att man har behov av och 

som skapar mervärde för kunden, det är den ena sidan. Den andra sidan är att om det är 

tjänster som man inte har behov av, då sänker det istället förtroendet. Mäklaren är viktigast, 

att denne kan ge kunden tips oavsett om den själv tillhandahåller tilläggstjänsterna eller inte.  
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Vi bad också de som tidigare haft kontakt med en mäklare att lyfta fram det som varit bäst 

respektive sämst med det samarbetet. Några positiva saker som påpekades var att mäklaren 

varit ett bra stöd samt tillgänglig, gav ett bra bemötande samt bra service och engagemang. 

Även att mäklaren varit trevlig samt rak och ärlig, att denne lyssnade in kundens behov, att 

kunden fick ett bra pris för bostaden liksom att den blev såld snabbt. Andra positiva saker var 

att mäklaren varit noggrann, hållit vad denne lovat, varit positiv och haft bra lokalkännedom. 

När det gäller de negativa bitarna påpekades framförallt att mäklaren hade varit dålig på att 

höra av sig/kontakta säljaren, inte varit så tillgänglig samt haft dåligt engagemang. En av de 

tillfrågade trodde att den hårda konkurrensen gör att mäklarna har svårt att vara seriösa. 

Medan en annan påpekade att mäklarna tar för lätt på uppgiften, trots att det är den största 

affär människor gör i livet. Saker som lyftes fram som viktiga vara att mäklaren skulle vara 

professionellt insatt i objektet och ha mycket kunskap, kunden ska kunna få ett förtroende för 

honom eller henne, mäklaren ska följa upp och höra av sig till kunden ofta samt kunna ge det 

lilla extra. En av de svarande menade att mäklaren ska presentera och erbjuda saker som 

kunden själv kanske inte har tänkt på, mäklaren anlitas ju för att denne kan sin sak. 

5. Analys och resultat 

I detta avsnitt har vi främst haft frågeställningarna och syftet i åtanke, utöver det ligger fokus 

på de områden som har visat sig vara betydelsefulla utifrån studiens resultat. Det görs då en 

jämförelse mellan den empiri som kommer ifrån intervjuerna och enkäterna samt med teorin. 

I empirin presenterades varje fastighetsmäklarföretag för sig, här sammankopplas de istället 

med både varandra och enkätsvaren. 

5.1 Faktorer som är viktiga vid kundernas val av fastighetsmäklarföretag  

Av vår enkätundersökning framgår det att kännedom kring företaget sedan tidigare samt 

rekommendationer från bekanta, är vad de flesta av de tillfrågade anser påverkar dem i valet 

av mäklarföretag. Därefter anses vilka mäklare som arbetar där påverka valet, medan vilka 

tilläggstjänster som företaget erbjuder liksom vem som kan erbjuda lägst arvode påverkar till 

lika stor del. Även företagets marknadsföring anses ha betydelse, men då inte i lika hög grad. 

Vår studie antyder alltså att tilläggstjänsterna har en betydelse i valet. Dessutom att det är fler 

som anser att de påverkar mer än företagets marknadsföring samt i större utsträckning. 

Eftersom marknadsföring många gånger kan innebära stora kostnader för företaget, menar vi 

att det kan vara värt att lägga ner större vikt vid tilläggstjänsterna. Till att börja med kan ju 

mäklarföretaget ha olika samarbetspartners, för att sedan undersöka lönsamheten av att själv 

erbjuda tjänsterna. I vilket fall som helst anser vi att det finns en möjlighet för dem att öka 

chansen att bli valda, genom att de satsar på dessa tjänster. Majoriteten av de tillfrågade svarar 

dessutom att de litar mer på rekommendationer ifrån andra än på företagets marknadsföring, 

något som även teorin visar på (Sweeney et al., 2008, sid 344-351). Därför anser vi att 

mäklarföretagen bör satsa på att öka dessa rekommendationer i högre grad och istället lägga 

något mindre resurser på den traditionella marknadsföringen. 

I valet av mäklarföretag menar samtliga av de intervjuade att rekommendationer är oerhört 

viktigt. Det vill säga en positiv word-of-mouth, som sprids från deras befintliga eller tidigare 

kunder, är av stor betydelse när kunderna ska välja vem de ska anlita. Företagets rykte är 

väldigt betydelsefullt, särskilt på en mindre bostadsmarknad. Vikten av rekommendationer 

lyfts också fram i teorin, som visar att det har en stor betydelse för kundernas köpbeslut när de 

ska köpa en tjänst (Gremler et al., 2001, sid 44-56). Två av mäklarföretagen påpekar att även 

kundens tidigare erfarenheter är av betydelse i valet. Dessutom anser tre av de intervjuade att 
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arvodet kan påverka. Även saker som förtroende, annonser i tidningen, antal försäljningar och 

storleken på företaget lyfts fram av några av dem som bidragande orsaker till kundernas val. 

När det gäller betydelsen av vilka tilläggstjänster som mäklarföretaget erbjuder, anser över 40 

% av de tillfrågade i enkätundersökningen att detta har en stor eller mycket stor betydelse vid 

valet. Det är endast ett fåtal som anser att det inte har någon betydelse alls. Vilket vi då menar 

tyder på att erbjudandet om tilläggstjänster kan bidra till fler kunder, då det har en betydelse 

när kunderna ska välja vem de ska anlita. Majoriteten av mäklarföretagen anser också att 

tilläggstjänster kan ha en betydelse i valet. Fastighetsbyrån i Hudiksvall påpekar dock att det 

förmodligen främst är på sikt, när fler har fått upp ögonen för tilläggstjänster. 

Enkätundersökningen visar att av de tillfrågade anser 29 % att de i första hand väljer ett 

specifikt mäklarföretag, när de är i behov av att anlita en mäklare. Medan 17 % i första hand 

väljer en specifik fastighetsmäklare, det är alltså ett större antal som menar att det främst är 

mäklarföretaget som är avgörande. Varför anser vi är svårt att svara på i dagsläget, kanske kan 

det ha en betydelse om de har anlitat en mäklare tidigare. Däremot svarar majoriteten att båda 

påverkar valet lika mycket. När vi ställde samma fråga till mäklarföretagen trodde majoriteten 

att de flesta valde en specifik fastighetsmäklare. Medan två av de intervjuade menade på att 

det kunde variera mellan olika kunder, den ena av dem påpekade också att mäklarföretaget 

riskerar att bli bortvalt för att en av mäklarna inte har varit bra eller inte har ingett förtroende. 

Därför är det intressant att enligt vår studie tycks mäklarföretaget ha en större betydelse än 

vad många av de intervjuade tror. Företagets image är därmed väldigt viktigt, då teorin också 

visar att kunderna hellre köper av ett företag som har en bra image. Detta för att minska risken 

och det minskar också deras osäkerhet när de ska fatta beslut. Imagen har nämligen ett 

inflytande på kundernas förtroende och det har i sin tur inverkan på deras köpbeslut (Lin & 

Lu, 2010, sid 17-29). Därför gäller det att företaget har en bra image, då vår studie antyder att 

mäklarföretaget och inte bara den enskilda mäklaren är viktiga i valet för kunden.  

5.2 Utbudet av tilläggstjänster i Hudiksvall och Gävle 

Tilläggstjänsterna erbjuds i olika stor utsträckning bland de tillfrågade mäklarföretagen. Från 

att de inte erbjuds alls till att ett ansenligt utbud av tilläggstjänster finns med i deras 

tjänsteerbjudande. Fastighetsbyrån i Hudiksvall erbjuder flest tilläggstjänster, de erbjuder till 

exempel homestaging, proffsfotografering, städning/flyttstädning, låneerbjudande, 

energideklaration, sotning, bra priser på färg med mera, samarbete med värmebolag, olika 

typer av försäkringar och besiktningar. Medan flertalet av de övriga intervjuade enbart 

erbjuder kunderna tilläggstjänster i form av energideklaration, besiktning, bank och 

försäkring. Dock erbjuder totalt tre av sju intervjuade mäklarföretag proffsfotografering. 

Förutom Fastighetsbyrån och Länsförsäkringar i Hudiksvall erbjuder samtliga av de övriga 

fyra som har tilläggstjänster, inga andra tjänster än de som kedjan i sin helhet erbjuder.  

Anledningen till att de inte erbjuder några tilläggstjänster eller att de enbart erbjuder ett fåtal, 

menar en del av dem beror på att de anser att det inte finns någon vidare efterfrågan kring 

detta eller något behov hos kunderna. Eva på Svensk Fastighetsförmedling tror att Gävle är 

för litet för att kunderna ska efterfråga flytthjälp, homestaging eller städning. De har istället 

valt att satsa på kärnverksamheten, något som också Fagergrens Fastighetsbyrå har valt att 

göra. Medan andra anser att det idag inte går att täcka omkostnaderna, om de själva skulle 

erbjuda tilläggstjänsterna i egen regi. Annars hade de valt att utveckla detta koncept. Det 

gäller att hitta något unikt och som företaget kan ta betalt för, vilket kräver att den tiden och 

det engagemanget finns. Vår enkätundersökning med privatpersonerna visar dock att det finns 

ett behov, endast 4 % av de tillfrågade anser att de inte har något behov av tilläggstjänster. 

Dessutom framgår det av enkätsvaren att det finns ett flertal tilläggstjänster som kunderna 
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efterfrågar. Fyra av mäklarföretagen påpekar emellertid att om det är något som efterfrågas av 

kunderna som de inte har, kan de lösa deras behov genom att rekommendera olika företag 

som erbjuder detta. Trots att de inte har ett aktivt eller uttalat samarbete. 

Tidigare studier visar att företagen oftast inte känner till kundernas behov, utvecklingen av 

tjänsteerbjudandet styrs många gånger av andra saker. Istället bör företagen utgå ifrån ett 

kundperspektiv och kommunicera med kunderna, för att kunna ta reda på deras behov och ta 

fram ett tjänsteerbjudande som tillfredsställer dessa behov (Grönroos, 2008, sid 180; 

Gustafsson et al., 2012, sid 314). Detta överensstämmer väldigt väl med vad som framgått av 

våra intervjuer med mäklarföretagen. Endast ett av sju mäklarföretag har gjort någon konkret 

undersökning av vad kunderna kan tänkas efterfråga för tilläggstjänster eller vilka behov de 

har. Även om flertalet menar att de ändå har en ganska bra uppfattning om detta. Det faktum 

att de flesta av dem inte tror att exempelvis homestaging är något kunderna vill ha, anser vi 

visar på att de inte heller känner till kundernas behov. Enkätundersökningen visar ju klart och 

tydligt att behovet liksom efterfrågan finns. Nästan hälften av de svarande anser faktiskt att 

tilläggstjänsterna kan tillfredsställa ett behov som de har. Medan majoriteten i övrigt anser att 

de kanske kan göra det eller i alla fall till en viss del. Sedan om företagen väljer att erbjuda 

tjänsterna eller ej, det kan naturligtvis bero på andra saker, men många av dem tycks inte ens 

vara medvetna om behovet. Mäklarföretagen har ju också möjligheten att erbjuda 

tilläggstjänster genom att ha utvalda samarbetspartners, de behöver inte själva stå för tjänsten. 

För att kunna erbjuda den tjänst som kunderna efterfrågar och för att bättre förstå dem, 

påvisas det i teorin att alla i företaget ska tänka på kontinuerlig förbättring som någonting 

normalt. Detta om företaget ska uppnå kundtillfredsställelse. Dessutom är det viktigt att 

kommunicera med sina kunder och att ta reda på vad de verkligen efterfrågar (Rampersad, 

2001, sid 341-342). Något som i empirin också har anammats av Fastighetsbyrån i 

Hudiksvall, de försöker ständigt kommunicera med sina kunder och lyssna till deras behov. 

De påpekar även att de har märkt av det finns ett behov hos kunderna när det gäller 

tilläggstjänster. Vid valet av vilka olika tilläggstjänster som de erbjuder har de utgått ifrån det 

upplevda behovet. Dessutom antyder vår enkätundersökning att det finns ett behov hos 

kunderna, som företagen kan fylla genom att erbjuda tilläggstjänster. Vi anser därför att fler 

mäklarföretag bör undersöka kundernas behov för att kunna öka antalet nöjda kunder, vilket 

kan resultera i många fördelar för företaget. Till exempel i form av att kunderna återkommer 

eller rekommenderar företaget till andra (Auka, 2012, sid 187-189). 

Det påpekas i teorin att företagen ständigt bör söka av miljön för att framgångsrikt kunna 

skapa och förnya konkurrensfördelar. Därigenom kan de upptäcka eller skapa nya 

möjligheter, inget får lämnas åt slumpen om företagen vill nå framgång. En mer formaliserad 

informationsinsamling bör då ske, till exempel genom marknadsundersökningar. Målet är att 

förstå kunderna, tillhandahålla utmärkt servicekvalitet och sticka ut i konkurrensen (Jeanine 

Meyers & Harmeling, 2011, sid 74-75). Alla mäklarföretag skulle därför kunna utföra sådana 

undersökningar för att lyckas tillfredsställa kundernas behov. Eftersom behoven är något som 

kan variera med tiden, vilket även Fastighetsbyrån i Hudiksvall påpekar. Även om de 

upplever att de erbjuder det som efterfrågas idag försöker de ändå ha framtiden i åtanke. Till 

viss del kan dock samtliga mäklarföretag anses genomföra en marknadsundersökning, genom 

att de träffar kunder och tar till sig av vad de säger. Däremot skulle de allihop med jämna 

mellanrum kunna göra en mer formaliserad informationsinsamling, om de vill sticka ut i 

konkurrensen. Vill företaget nå framgång gäller det att tillfredsställa kundernas behov. För att 

göra det ska mäklarföretaget inte fokusera på vad de har att erbjuda. Utan istället inrikta sig på 

att leverera de tjänster som kunderna vill ha, behöver och är villiga att betala för (Bingham, 
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2004, sid 209). Ju bättre de förstår sina kunder, desto bättre blir de på att uppfylla deras behov 

och skapa kundtillfredsställelse (Seiler & Reisenwitz, 2010, sid 225-226). 

”Tilläggstjänsterna gör att vi anses som proffsiga, då kunderna tycker att vi har tänkt på 

allt.” Ann-Sofie Lundvall på Fastighetsbyrån i Hudiksvall. 

Anledningarna till att mäklarföretagen har valt att erbjuda tilläggstjänster varierar. 

Fastighetsbyrån i Hudiksvall såg det som ett sätt att få in fler uppdrag, att sälja fler bostäder är 

deras främsta mål. Dessutom var det för att känna sig proffsigare som mäklare och kunna 

tillfredsställa kundernas behov. Medan Länsförsäkringar i Hudiksvall menar att det är något 

som krävs av marknaden idag. Från början var det nog överlag också för att kunna utmärka 

sig när alla annars är så lika varandra. På Fagergrens Fastighetsbyrå tror de att det främst är 

ekonomiska skäl som är anledningen till att vissa mäklarföretag erbjuder tilläggstjänster. 

Vilket också var den främsta orsaken menar Stefan på Fastighetsbyrån i Gävle. Dock var det 

även för att underlätta för kunderna, de skulle inte behöva leta dessa tjänster själva. Även 

Svensk Fastighetsförmedling i Hudiksvall ser det som en ekonomisk möjlighet, men att det 

framförallt är en win-win situation. Företaget kan få fler följdaffärer tack vare fler nöjda 

kunder och för kunderna innebär det att de kan få sina behov tillfredställa. Just nu erbjuder de 

dock inga tjänster som inte kedjan i sin helhet erbjuder, men de funderar på att göra det. På 

Länsförsäkringar i Gävle tror de snarare att det var en servicefråga än en fråga om pengar, att 

det kan öka tryggheten och skapa starkare relationer till kunderna. 

Inget av fastighetsmäklarföretagen får dock någon ersättning för tilläggstjänsterna, förutom 

när det gäller Anticimex som Fastighetsbyrån får ersättning av via huvudkontoret. Detta trots 

att den nya fastighetsmäklarlagen, som kom år 2011, öppnade upp möjligheten att ta betalt för 

dessa tjänster (Grauers et al., 2011, sid 49). Flertalet av de intervjuade menar att de ändå hade 

valt att arbeta med tilläggstjänster, det är inte möjligheten till ersättning som är orsaken till att 

de erbjuder dem. Dessutom gynnas de ändå genom att de kan få fler affärer genom nöjdare 

kunder, samt genom rekommendationer från både kunder och samarbetspartners. Susanne på 

Svensk Fast i Hudiksvall anser dock att det inte vore så dumt. Hon menar att om de ska börja 

erbjuda tilläggstjänster i större utsträckning så måste även företaget tjäna på det. Det är förstås 

givet att kunden vill att det ska ingå så mycket som möjligt i arvodet, men företaget måste 

kunna täcka sina omkostnader. I dagsläget ingår faktiskt vissa av Fastighetsbyrån i 

Hudiksvalls tilläggstjänster i arvodet, de har valt att konkurrera med kvalitet istället för pris. 

Därför är de också dyrast, annars skulle inte omkostnaderna täckas. 

5.3 Efterfrågan på tilläggstjänster hos potentiella kunder 

Enkätundersökningen visar att de tilläggstjänster som kunderna framförallt efterfrågar är 

erbjudande om dolda fel- försäkring, besiktningserbjudande, flyttstädning, proffsfotografering 

av bostaden, flytthjälp samt dubbel boendekostnadsförsäkring. Därefter kommer homestaging 

strax efter på 7 % och sedan låneerbjudande på 6 %. Att städning och flytthjälp är något som 

framförallt efterfrågas av kunderna, på bostadsmarknaden i Gävle, visar en undersökning som 

också Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Gävle har gjort. I jämförelse med den 

undersökning som Fastighetsbyrån genomförde år 2011, som då vände sig till köpare över 

hela landet, kan vi se att det finns vissa likheter och skillnader. Även där var de tillfrågade i 

hög grad intresserade av flyttstädning, men de var också framförallt intresserade av 

brandsäkerhetsprodukter och bredband/telefoni. Något som de svarande i vår undersökning 

inte alls var intresserade av i lika hög grad. Utan det var fler som var intresserade av de övriga 

tilläggstjänsterna som fanns att välja på. Hemlarm fanns det inte heller ett lika stort intresse 
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för i vår undersökning. Vilket tyder på att kunderna efterfrågar olika saker och att det 

geografiska läget eller storleken på bostadsmarknaden kan ha en betydelse.  

Upplevelsen av vilka tilläggstjänster som kunderna väljer att använda, liksom vad kunderna 

framförallt efterfrågar, varierar hos de intervjuade fastighetsmäklarföretagen. Samtliga av 

mäklarföretagen i Hudiksvall anser att besiktning är det som i allt högre grad efterfrågas och 

används av kunderna. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anser att kunderna främst också 

efterfrågar och använder bank, försäkring, energideklaration, proffsfotografering och styling. 

Varav de två sistnämnda dock ingår i mäklararvodet. På Svensk Fastighetsförmedling anses 

cirka 25 % av kunderna använda tilläggstjänsterna. Det är endast flyttstädning som kunderna 

specifikt har frågat efter, hon tror att det beror på att det fortfarande inte är så många som 

känner till det här med tilläggstjänster. Medan de på Fastighetsbyrån upplever att 

tilläggstjänsterna används av många kunder och förutom besiktning är städning vanligast. 

Sedan beror det lite på vad de säljer men många använder också bank, försäkringar och 

målning. Proffsfotografering och homestaging ingår ju även för Fastighetsbyrån i deras 

tjänsteerbjudande, som en del som alla kunder får, de upplever dock att det också efterfrågas.  

I Gävle erbjuder inte Fagergrens Fastighetsbyrå några tilläggstjänster, de har inte heller 

upplevt någon vidare efterfrågan av dessa. Svensk Fastighetsförmedling anser också att 

tilläggstjänsterna används väldigt sällan, liksom att kunderna oftast inte efterfrågar andra än 

de som de redan har. Många kunder vill till exempel inte byta bank. På Fastighetsbyrån 

upplever de däremot en hög efterfrågan, framförallt när det gäller besiktning, flytthjälp och 

städning. Det är också tilläggstjänster som de flesta av kunderna använder. Länsförsäkringar 

anser att energideklaration och proffsfotograferingen är vanligast, de används också i hög 

utsträckning. När det gäller enkätsvaren överensstämmer de i hög grad med de tilläggstjänster 

som Fastighetsbyrån i Hudiksvall upplever att kunderna oftast väljer att använda och 

efterfrågar. Besiktning, proffsfotografering och flyttstädning är dessutom tilläggstjänster som 

flertalet av mäklarföretagen upplever som efterfrågat eller att det används av kunderna. 

Tre av mäklarföretagen påpekar att tilläggstjänsterna kan underlätta för kunderna, genom att 

de inte själva behöver jämföra och välja dessa. Ann-Sofie på Fastighetsbyrån tror också att det 

är orsaken till att de efterfrågas, det är så mycket som följer med förutom själva köpet. De får 

hjälp med saker som de behöver och det tillfredsställer deras behov. I enkätundersökningen 

framgår det också, utifrån vissa respondenters svar, att det är något som kan underlätta för 

dem vid en flytt. Några påpekar att det är väldigt bra med till exempel flytthjälp när man blir 

lite äldre. Det lyfts också fram i teorin att det kan vara skönt för kunden att få hjälp även med 

andra saker, än enbart förmedling av bostaden. Exempelvis flyttstädning, då kunden inte 

behöver göra en jämförelse för att se vem som har bäst kvalitet och lägst pris. Det är oftast 

mycket att tänka på ändå vid en flytt (Jingryd & Segergren, 2011, sid 131). Mäklarföretagen 

lyfter även fram en rad andra anledningar som orsaken till efterfrågan. Till exempel att det är 

saker som hör ihop med en försäljning eller ett köp av en bostad, stylingen efterfrågas för att 

de vill visa bostaden från sin bästa sida liksom att besiktningar och liknande innebär en 

trygghet för kunderna. Den huvudsakliga anledningen till kundernas köp är i grund och botten 

att det löser ett problem för dem utifrån de behov som de har (Bingham, 2004, sid 210). 

5.4 Homestaging på den mindre bostadsmarknaden 

När det gäller tilläggstjänsten homestaging och dess betydelse råder det delade meningar 

bland mäklarföretagen. Vissa menar att det kan resultera i ett högre slutpris, för att det då är 

fler som lägger märke till bostaden på Hemnet. Därmed kommer det fler på visningen och på 

så sätt blir det också en ökad budgivning. Medan några av dem är osäkra eller anser att det 
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inte har någon inverkan på försäljningen, för att homestaging inte fungerar på en mindre 

bostadsmarknad. I Hudiksvall anser dock två av tre intervjuade mäklarföretag att det fungerar 

även på en mindre bostadsmarknad, som den som de själva är verksamma inom. Dessutom 

menar båda två att det kan resultera i ett högre slutpris, däremot är det svårt att säga att det 

med säkerhet alltid gör det. Av de intervjuade mäklarföretagen i Gävle anser hälften att 

homestaging fungerar på bostadsmarknaden i Gävle, samt att det kan resultera i ett högre 

slutpris. Enligt Fastighetsbyrån kommer framtiden att visa att Gävle inte alls är en för liten 

stad för homestaging, under de senaste åren har det också fått en allt större roll vid 

försäljningen. Idag är vi allt mer stressade och många vill ha en bostad där inget jobb behöver 

göras, att styla bostaden kan ge det intrycket. Däremot menar både Fagergrens Fastighetsbyrå 

och Svensk Fast att det kan fungerar i storstäder men inte på den mindre bostadsmarknaden. 

Samtliga av mäklarföretagen i Hudiksvall påpekar dock att bilderna har en stor betydelse, det 

är väldigt viktigt att det är bra bilder som läggs ut på internet. Varav två av dem menar att 

homestagingen kan bidra till bättre bilder. Ann-Sofie på Fastighetsbyrån anser att det också 

finns känslomänniskor, förutom att det finns faktamänniskor som främst vill se hur bostaden 

ser ut. Känslomänniskorna uppskattar om bilderna förmedlar en känsla. Genom att lyfta fram 

vissa detaljer blir det lättare för dem att föreställa sig hur det är att bo där. Både empirin och 

teorin tyder på att homestaging kan ha en betydelse, bland annat genom att bilderna blir bättre 

och attraherar fler. Det är dock svårt att avgöra dess inverkan på försäljningspriset, men 

huruvida den fysiska miljön påverkar kundernas köpbeslut finns det studier kring. Individer 

föredrar miljöer som matchar deras självbild och de påverkas av hur den fysiska miljön är 

utformad. Det har i sin tur betydelse för kundernas inköpsavsikter och kan spela en viktig roll 

när det gäller att locka nya kunder (Orth et al., 2012, sid 194-195). Beteendet och 

uppfattningen om varor och tjänster påverkas av olika sinnesintryck, där färger, ljus och bilder 

liksom både interiör samt exteriör är av betydelse (Hultén, 2011, sid 259-266). 

Utifrån enkätundersökningen är homestaging trots allt en tjänst som efterfrågas av kunderna 

och majoriteten tror att det kan ge ett högre försäljningspris. Endast 18 % är inte alls 

intresserade av att använda sig av det. Dessutom är det något som vissa av de tillfrågade kan 

tänka sig att betala för. Tittar man på det utifrån om det är någon skillnad i efterfrågan 

beroende på marknadens storlek, antyder svaren att det kan ha en betydelse. Det är en större 

efterfrågan hos de tillfrågade som är bosatta i Gävle, jämfört med de som är bosatta i 

Hudiksvall. Överlag finns det dock en efterfrågan som är större än vad mäklarföretagen tycks 

ha förstått. Endast två av dem arbetar aktivt med homestaging och det ingår som en del i 

mäklararvodet, båda ligger dessutom i Hudiksvall. Vi anser därför att här finns ett behov som 

inte har blivit helt behagat. Dessutom med tanke på att mer än hälften av de svarande bosatta i 

Gävle är intresserade av att använda sig av homestaging, tycks det finnas en möjlighet att 

erbjuda denna tilläggstjänst där. Då ingen erbjuder det i särskilt stor utsträckning. Tre av dem 

påpekar dock att om någon av kunderna skulle efterfråga homestaging, förmedlar de gärna 

kontakter till andra företag som kan göra detta istället. Därmed ser de till att lösa kundernas 

behov, även om de inte gör det i egen regi och det enbart sker om det särskilt efterfrågas. 

Fastighetsbyrån i Hudiksvall är det ena företaget som aktivt arbetar med homestaging. De har 

en anställd stylist som bara arbetar med detta och det används både inför fotograferingen och 

på visningen. Det andra företaget är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som då gör en 

lättare variant av homestaging. Stylingen används enbart när bilderna tas, för att de ska locka 

så många som möjligt. Inget av de två mäklarföretagen gör dock särskilt stora förändringar, 

det är bara ibland som Fastighetsbyrån målar eller tapetserar om. Framförallt anser båda två 

att det ska vara undanplockat och man strävar efter att visa bostaden från sin bästa sida. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling påpekar att det är viktigt att det inte är för stylat, det 



53 
 

ska ske på en lagom nivå. Helt enkelt vara ordning och reda utan att vara för sterilt, något som 

även Susanne på Svensk Fastighetsförmedling vidhåller som viktigt. Det ska synas att det bor 

människor där, båda påpekar att det finns en risk att folk tar illa upp om mäklaren vill göra om 

för mycket. På Fagergrens Fastighetsbyrå tror de också mer på en slags omvänd homestaging. 

Nämligen där bostaden stylas som om någon skulle komma på ett oväntat besök.  

Utifrån svaren i enkätundersökningen tycks det finnas ett stort intresse för homestaging, 

däremot erbjuds det inte av så många mäklarföretag på den undersökta marknaden. Finns det 

därmed ett hålrum där mäklarföretagen har en chans att vinna marknadsandelar genom att 

erbjuda homestaging? Eller skulle ett för stort fokus tas från kärnverksamheten om mäklarna 

började erbjuda för många tjänster utöver själva försäljningen? För att svara på dessa frågor 

skulle en fortsatt forskning behövas, där mer djupgående frågor kring kundernas efterfrågan 

på tilläggstjänster ställs och där prisexempel diskuteras. Trots att de svarande visar ett sådant 

stort intresse för denna tjänst och att en del av dem kan tänka sig att betala för tjänsten, tror vi 

också att det är en kostnadsfråga. Även om det finns ett intresse kan andra faktorer ha 

betydelse för om de ska använda tilläggstjänsten eller inte, som att den upplevs vara för dyr. 

Däremot kan vi konstatera att det är väldigt viktigt att mäklarföretagen ser till att de 

kontinuerligt kan tillfredsställa kundernas behov, eftersom kunderna blir mer lojala då 

(Kinard & Capella, 2006, sid 360). Homestaging tycks också vara ett vinnande koncept för de 

mäklarföretag som erbjuder det i Hudiksvall. Eftersom de erbjuder det som en del av 

mäklararvodet försvinner också kostnadsfrågan gällande den specifika tilläggstjänsten.   

5.5 Relationsmarknadsföring och word-of-mouth i praktiken 

Samtliga av mäklarföretagen använder sig av relationsmarknadsföring. Detta för att behålla de 

kunder som de har, genom att satsa på långsiktiga relationer med dessa. Återkoppling är något 

som de intervjuade påpekar är viktigt och ett led i att få en bra relation. De är också alla 

överens om att bra relationer med befintliga kunder är ett sätt att attrahera nya kunder, tack 

vare positiv word-of-mouth. Det gäller att vara omtyckt bland de befintliga kunderna och att 

ha ett långsiktigt tänk, genom att de gör en bra affär får de därigenom också följdaffärer. I 

Hudiksvall påpekar två av mäklarföretagen att det handlar om att kunna hålla sig kvar över 

tiden. Det gäller då att alltid göra ett bra arbete, folk tar till sig saker på ett helt annat sätt i en 

mindre stad.  Tidigare försäljningar har också en stor betydelse, det är dessa som mäklaren 

lever på. Stefan på Fastighetsbyrån i Gävle poängterar att om inte företaget har bra 

rekommendationer, kan positionen på marknaden förloras oerhört fort. 

 

”Att skapa god kontakt, förtroende och en bra relation till kunderna är A och O.”  

Mikael Fagergren på Fagergrens Fastighetsbyrå.  

Detta överensstämmer med teorin som menar att relationsmarknadsföring är extra viktigt när 

det råder en stor konkurrens (Jingryd & Segergren, 2011, sid 119; Lin & Lu, 2010, sid 19-20). 

Företaget strävar då efter en långsiktighet och att kunderna ska rekommendera dem vidare, 

därigenom kan de även attrahera nya kunder (Jingryd & Segergren, 2011, sid 119). Utifrån 

enkätundersökningen tror också majoriteten av de tillfrågade att de blir lojalare kunder om de 

och mäklaren får en bra relation. Vi anser därigenom att både teorin och empirin visar på att 

relationsmarknadsföring behövs för att lyckas i den allt hårdare konkurrensen, genom att 

mäklarföretagen därmed får lojalare kunder. Medan erbjudandet om tilläggstjänster gör att de 

ytterligare kan urskilja sig gentemot konkurrenterna, få nöjdare kunder och därigenom få fler 

affärer. Enkätsvaren visar dessutom hur erbjudandet om olika tilläggstjänster påverkar 

kundernas förtroende för mäklaren. Majoriteten anser då att deras förtroende inte påverkas 

alls och 33 % menar att förtroendet faktiskt ökar. Endast 4 % anser att förtroendet minskar.  
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Samtliga av mäklarföretagen i Hudiksvall anser att tilläggstjänsterna kan ha en betydelse för 

förtroendet. De menar att om tilläggstjänsterna fungerar bra påverkas förtroendet positivt, 

medan det istället kan påverkas negativt om inte samarbetspartnern gör bra ifrån sig. Ann-

Sofie på Fastighetsbyrån i Hudiksvall tror att det främst gör att förtroendet för henne som 

mäklare ökar, genom att hon därigenom kan erbjuda mer kunskap. Två av mäklarföretagen i 

Gävle anser också att tilläggstjänsterna kan skapa en starkare relation och kanske påverka 

förtroendet positivt om de fungerar bra. När det gäller övriga mäklarföretag i Gävle råder det 

delade meningar. Fagergrens Fastighetsbyrå tror att det inte alls har någon inverkan på 

förtroendet, medan Svensk Fastighetsförmedling tror att förtroendet till viss del kanske kan 

öka. Här ser vi alltså en skillnad jämfört med vad som påpekas i teorin, att kunden skulle 

uppleva det som att mäklaren inte har tillräcklig kompetens för att kunna ta betalt för sitt 

arbete annars (Jingryd & Segergren, 2011, sid 131). Vår empiriska undersökning visar på att 

det snarare är tvärtom, att det kan styrka mäklarens kompetens och förtroendet men att såklart 

betydelsen av pålitliga samarbetspartners är viktig. 

Eftersom rekommendationer, det vill säga word-of-mouth, har en sådan stor betydelse för 

mäklarföretagen är det viktigt att kunderna är nöjda. Därför bör de välja samarbetspartners 

med omsorg när de ska erbjuda olika tilläggstjänster. Annars kan de själva drabbas om inte 

samarbetspartnern gör bra ifrån sig, även fast det inte är mäklarföretagets fel. Det kan alltså ha 

antingen en positiv eller negativ inverkan på förtroendet, beroende på hur bra kunderna tycker 

att samarbetspartnern har varit. Därmed tycks det vara i den bemärkelsen som dessa tjänster 

kan påverka kundernas förtroende, inte att det skulle minska för att mäklarföretaget erbjuder 

dessa typer av tjänster. Utan för att mäklaren rekommenderar en tilläggstjänst som inte utförs 

på ett tillfredsställande sätt. Teorin visar också att hur väl tjänsten utförs liksom förtroendet 

har en betydelse för den upplevda tjänstekvaliteten. Kundens bedömning av denna samt 

kundtillfredsställelsen påverkar dennes lojalitet och viljan att rekommendera företaget vidare 

(Auka, 2012, sid 187- 189; Leisen Pollack, 2009, sid 42-50). Förtroendet är därmed väldigt 

viktigt, även om vår studie tyder på att tilläggstjänsterna främst gör att det kan öka, finns det 

också en risk för att det kan minska. Ett sätt att göra denna risk mindre anser vi kan vara att 

mäklarföretagen erbjuder tilläggstjänsterna i egen regi, för då kan inte samarbetspartnerna ha 

någon inverkan på detta förtroende. Eftersom förtroendet är väldigt viktigt för kunderna, då 

exempelvis ett husköp förmodligen är det största köp de gör i livet (Tuzovic, 2009, sid 503). 

”De jag går i god för ska leva upp till både mina och kundernas förväntningar, annars slår 

det tillbaka mot mäklarföretaget.” Susanne Viken, Svensk Fastighetsförmedling i Hudiksvall. 

De tillfrågade i enkäten anser att rekommendationer väger mer än marknadsföringen från 

företaget, dessutom att det är av stor betydelse att mäklarföretaget erbjuder de tilläggstjänster 

som efterfrågas. Det är dock svårt att visa hur stor effekt erbjudandet av tilläggstjänster har 

gällande en ökning av word-of-mouth. Däremot antyder vår studie att det kan resultera i fler 

nöjda kunder och på så sätt öka chansen att de rekommenderar företaget. Det handlar om att 

kunna erbjuda det som kunderna efterfrågar och enligt vår enkätundersökning finns det en 

efterfrågan av dessa tjänster på marknaden. För att lyckas som mäklare idag gäller det att öka 

antalet rekommendationer, genom att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas och därigenom 

få fler nöjda kunder. Serviceyrket är beroende av sina kunder och mäklarföretaget måste hela 

tiden vara medveten om hur efterfrågan på marknaden ser ut. Idag räcker det inte med att 

enbart ha en bra marknadsföring, istället har ”word-of-mouth”-fenomenet blivit allt viktigare. 

Betydelsen av WOM kan även påvisas enligt en studie som visar att 82 procent av de snabbast 

växande privata företagen använder word-of-mouth tekniker (Ferguson, 2008, sid 179-182).    
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Att få sina kunder att tala gott om företaget är A och O för att bli framgångsrik på en marknad 

med relativt hård konkurrens. För att kunderna ska sprida positiva rekommendationer gäller 

det, enligt både teorin och empirin, att få tillfredsställda kunder. Där kundtillfredsställelsen 

refererar till kundens subjektiva utvärdering av hur positiv erfarenheten var gällande 

konsumtionen (Maxham III, 2001, sid 11-24). I empirin betonas också betydelsen av word-of-

mouth. Exempelvis tror Eva på Svensk Fast i Gävle att det har en enorm betydelse, både när 

det gäller att behålla och attrahera nya kunder. När hon kontaktas av nya kunder talar de ofta 

om att de har blivit rekommenderad av någon, säljaren berättar gärna för sina bekanta om hur 

nöjd eller missnöjd denne har varit. Word-of-mouth lyfts även fram i teorin som en väldigt 

inflytelserik kommunikationskälla. Negativ information ger dock ofta mer tyngd liksom att 

kunderna känner ett större behov av att sprida detta vidare än vid en positiv upplevelse (Lee & 

Koo, 2012, sid 1974-1975). Vi anser därför att det är viktigt att få kunderna att sprida positiv 

information istället, för lyckas företaget med detta kan det ha en stor inverkan på mottagarnas 

avsikter att göra ett köp (Lee & Koo, 2012, sid 1974-1975). Denna företeelse, att kunderna 

hellre sprider negativ information än positiv, anser vi är ett problem för alla företag. 

Samtliga av mäklarföretagen tror att de flesta nya kunder attraheras via rekommendationer 

från bekanta. Därför är alla mäklare oerhört beroende av positiv word-of-mouth, då spridning 

av negativ information kan leda till motsatt effekt. Att kontrollera WOM är dock omöjligt. 

Däremot kan mäklarföretagen öka spridningen genom att se till att ha en bra tjänstekvalitet, 

uppnå en hög kundtillfredsställelse och en hög kundnytta (Auka, 2012, sid 187-189). 

Anledningen till att kunderna väljer ett specifikt mäklarföretag beror till största delen, enligt 

vår enkätundersökning, också på rekommendationer från bekanta. Av de svarande säger 80 % 

att rekommendationer väger tyngre än marknadsföringen från mäklarföretaget. Mäklarna vi 

intervjuat är medvetna om just detta, men inget av företagen arbetar aktivt med denna fråga. 

Visserligen försöker de alla se till att göra varje affär så bra som möjligt och få en nöjd kund, 

för att på så sätt generera positiv word-of-mouth. Däremot tänker de inte i övrigt på om det 

finns några ytterligare sätt att öka antalet rekommendationer på. Det är inte många av dem 

som har funderat på hur de ska öka kundtillfredsställelsen och därigenom få en ökad WOM. 

Mäklarföretagen använder sig också av mer traditionell marknadsföring, även om de betonar 

vikten av WOM när det gäller att attrahera nya kunder. Integrerad marknadskommunikation 

är dock något som i alla fall en del av de intervjuade försöker att tänka på. Det vill säga hålla 

en röd tråd i marknadsföringen och förmedla samma känsla samt budskap genom allt. 

Något som flertalet av dem påpekar är emellertid vikten av att tänka på hur de uppträder 

privat, att mäklaren alltid ska vara professionell även när denne inte befinner sig på jobbet. 

Både befintliga och blivande kunder kan finnas överallt, det gäller att alltid bemöta kunderna 

på ett bra sätt. För de menar att om de uppträder på samma sätt privat som de vill bli sedda i 

tjänst kan det vara nyckeln till bättre rekommendationer på marknaden. På Länsförsäkringar i 

Gävle arbetade de tidigare mer aktivt med att få en ökad positiv word-of-mouth, genom att de 

kunder som spridit ett gott ord och därigenom värvat nya kunder belönades med trisslotter och 

biobiljetter. Vilket vi tror kan vara ett bra sätt att uppmuntra kunderna till att rekommendera 

företaget och något mäklarföretagen kan fundera över. Vi anser att det som de intervjuade 

mäklarna lyfter fram, om att alltid vara professionell, kan hjälpa till att skapa en bra image. 

Image påpekas också i teorin som viktigt när det gäller påverkan av word-of-mouth. Har 

företaget en bra image blir människor mer mottagliga för WOM (Grönroos, 2008, sid 325).  

5.6 Kundtillfredsställelse och tilläggstjänster som ett konkurrensmedel  

Det råder en konkurrens på bostadsmarknaden mellan mäklarföretagen, vilket samtliga 

intervjuade vittnar om. Hur hård den upplevs vara varierar beroende på vilken position 
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företaget har på marknaden. I Hudiksvall är Fastighetsbyrån marknadsledande och de har 

lyckats bra, för dem handlar det mer om att lyckas behålla sin position. De måste ständigt 

utvecklas och vara innovativa, för att hela tiden kunna ligga steget före. För Svensk Fast 

däremot upplevs konkurrensen som betydligt hårdare, eftersom de är nyetablerade och 

försöker vinna marknadsandelar. I Gävle upplevs också konkurrensen som hård och då av 

samtliga mäklarföretag. Orsaken till den allt hårdare konkurrensen upplevs av Fastighetsbyrån 

i Gävle vara strävan efter att kunna motsvara kundernas förväntningar, då dessa idag har 

högre krav och förväntningar på mäklarna.  

Tilläggstjänster kan göra att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Företaget bör utveckla 

tjänsteerbjudandet och erbjuda tilläggstjänster som efterfrågas av kunderna. På så sätt kan de 

få ett mer effektivt konkurrensmedel än att till exempel konkurrera genom ett lägre arvode, 

eftersom det inte fungerar i längden (Grönroos, 2008, sid 19). Det är bättre menar vi att 

överträffa konkurrenterna genom att komplettera kärntjänsten med tilläggstjänster, då dessa är 

betydligt svårare att kopiera. Enkätundersökningen visar också att företagets erbjudande om 

tilläggstjänster samt vilket företag som kan erbjuda lägst arvode, påverkar till lika stor del vid 

valet av mäklarföretag. Vi anser då att det är bättre att satsa på att erbjuda de tilläggstjänster 

som efterfrågas än att konkurrera med arvodet. Eftersom empirin visar att tilläggstjänsterna 

kan ha en betydelse för valet av mäklarföretag samt att det finns ett behov hos kunderna, finns 

därmed möjligheten att använda tilläggstjänsterna som ett konkurrensmedel. För genom att ha 

dessa tjänster i sitt utbud kan det påverka valet samt öka kundtillfredsställelsen, då företaget 

tillgodoser deras behov. Det är dock viktigt att förstå kundernas förväntningar och undersöka 

hur väl företaget utför sina tjänster. Detta för att framgångsrikt kunna tillhandahålla de 

efterfrågade tjänsterna och tillfredsställa kunderna, på så sätt kan deras behov lättare uppfyllas 

(Seiler & Reisenwitz, 2010, sid 225-226). Därigenom kan mäklarföretaget vara innovativt och 

hitta nya vägar, där de erbjuder värdehöjande tilläggstjänster, som kan vara ett sätt att skilja 

sig från de andra (Jeanine Meyers & Harmeling, 2011, sid 74-75). 

Teorin visar att tjänsteföretaget kontinuerligt måste införa nyheter och göra förändringar för 

att kunna ligga före konkurrenterna. Innovation är extra viktigt, eftersom det som de erbjuder 

är svårare att skydda (Agarwal et al., 2003, sid 81). Något som också påpekas i en del av 

intervjuerna, det gäller för företaget att hitta något unikt och att komma med nya saker.  

Medan enkätundersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade anser att mäklarföretagets 

erbjudande om tilläggstjänster kan vara det som avgör, när två mäklarföretag i övrigt är 

likvärdiga. Två av mäklarföretagen i Gävle påpekar dessutom att i grund och botten erbjuder 

de alla samma tjänst, det är bara en fråga om små detaljer som skiljer dem åt. Vi anser därmed 

även här att teorin och empirin tyder på att tilläggstjänsterna kan vara ett konkurrensmedel, 

både när det gäller att få fler nöjda kunder och att skilja sig från konkurrenterna. 

Samtliga av mäklarföretagen anser att tilläggstjänsterna kan attrahera nya kunder och fungera 

som ett konkurrensmedel, förutom Fagergrens Fastighetsbyrå. Övriga påpekar att det kan vara 

ett sätt att sticka ut i konkurrensen, då dessa tjänster kan underlätta för kunderna när de ska 

välja mäklarföretag. Flertalet av dem understryker dock vikten av att ha bra samarbetspartners 

för att de ska ha en positiv inverkan. Anledningen till att det kan attrahera nya kunder menar 

de är att det skapar en nyfikenhet, kunderna lockas av att de hör andra som har fått hjälp med 

detta. Dessutom genom att kunderna får den hjälp de behöver, vilket även kan resultera i att 

de blir nöjdare. På Fagergrens Fastighetsbyrå är de dock osäkra på om tilläggstjänsterna kan 

attrahera nya kunder, möjligen kan de göra det i en väldigt liten utsträckning. Dessutom ser de 

inte alls dessa som ett konkurrensmedel. Istället har de valt att jobba med kärnverksamheten 

och bara erbjuda det basutbud som alla mäklare erbjuder. Vi ställer oss då frågan om det kan 

vara en av anledningarna till att de inte är ett av de ledande mäklarföretagen i Gävle? 
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Mäklarföretagen försöker allihop uppnå en sådan hög kundtillfredsställelse som möjligt. 

Förutom att alltid försöka göra en bra affär menar samtliga att kunduppföljning och 

återkoppling med kunderna är väldigt viktiga bitar. Majoriteten låter också kunderna göra en 

utvärdering av hur de har upplevt affären, om de är nöjda samt om de har några synpunkter. 

Susanne på Svensk Fast i Hudiksvall betonar att det framförallt gäller att lyssna och vara 

lyhörd på kundens behov samt önskemål, genom att kunden blir nöjd får företaget också fler 

nöjda kunder. I Hudiksvall anser dessutom två av tre mäklarföretag att tilläggstjänsterna kan 

öka kundtillfredsställelsen, varav Fastighetsbyrån påpekar att de faktiskt också har gjort det. 

Hela tiden gör de mätningar av hur nöjda deras kunder är och sedan tilläggstjänsterna infördes 

kan de se en ökning. De två mäklarföretagen menar då att tillfredsställelsen ökar genom att 

kunderna både får den hjälp som de behöver och får sina behov uppfyllda. Även i Gävle anser 

tre av fyra mäklarföretag att tilläggstjänsterna har en betydelse för kundtillfredsställelsen och 

att den kan öka. Länsförsäkringar menar att det beror på att tilläggstjänsterna innebär en ökad 

service och att det kan skapa en starkare relation till mäklaren. Fagergrens Fastighetsbyrå tror 

även de att det är för att tilläggstjänsterna kan fylla ett behov hos vissa kunder. Medan Svensk 

Fast påpekar att det är när kunderna efterfrågar dessa tjänster som de kan få en stor betydelse 

för kundtillfredsställelsen. Det fjärde företaget, som är Fastighetsbyrån, har svårt att ha en 

åsikt kring detta men menar att ett behov hos kunderna kanske kan bli tillfredsställt i en liten 

mån. Däremot är de övertygade om att det är bra för relationen mellan kunden och mäklaren. 

Eftersom enkätundersökningen visar att tilläggstjänsterna kan tillfredsställa ett behov hos 

kunderna, anser vi att det därmed tyder på att de kan öka kundtillfredsställelsen. Det är något 

som också intervjuerna med mäklarföretagen visar på, majoriteten är överens om att dessa 

tjänster gör att den kan öka. Kundtillfredsställelsen styrs nämligen av huruvida kundernas 

förväntningar har uppfyllts eller överskridits och om deras behov har tillgodosetts (Auka, 

2012, sid 189-190). Tillsammans med tjänstekvaliteten påverkar kundtillfredsställelsen 

kundernas lojalitet, som i sin tur påverkar deras benägenhet att sprida positiv word-of-mouth 

(Leisen Pollack, 2009, sid 42-50). Därigenom menar vi att tilläggstjänsterna tycks kunna 

resultera i fler och nöjdare kunder, som sprider rekommendationer till andra och på så sätt gör 

att mäklarföretaget kan göra mer affärer. Både med befintliga kunder som är nöjda och med 

nya kunder som har attraherats genom rekommendationerna. Detta då de nöjda kunderna blir 

ambassadörer för företaget och tillfredsställelsen påverkar således word-of-mouth effekten, 

vilket slutligen resulterar i fler kunder för företaget (Rahman, et al., 2012, sid 204).  

En intressant iakttagelse vi kan se efter genomförda enkäter och intervjuer är skillnaden 

mellan hur konsumenterna på marknaden och de intervjuade mäklarna ser på tilläggstjänster. 

Över 40 % av de svarande på vår enkät tycker att det är av stor eller mycket stor betydelse att 

mäklarföretaget erbjuder de tilläggstjänster som efterfrågas, när det kommer till valet av 

mäklarföretag. Flertalet av fastighetsmäklarföretagen erbjuder dock endast tilläggstjänster i en 

liten utsträckning eller erbjuder inga alls, en del saknar dessutom tron på att kunderna har ett 

behov av dessa tjänster. Kan det möjligtvis finnas en felaktig tolkning mellan vad kunderna 

efterfrågar hos dagens mäklarföretag och vad mäklarna uppfattar att kunderna vill ha? 

Flertalet av mäklarföretagen tror exempelvis inte att homestaging är en tjänst som efterfrågas. 

Medan endast 18 % av de svarande säger att de ej är intresserad av homestaging vid en 

eventuell försäljning av sin bostad, vilket betyder att cirka 8 av 10 har ett visst intresse för 

denna tjänst. Kan det vara så att dagens marknad är på väg in i en ny fas, där fler tjänster 

efterfrågas för att underlätta för kunden? Svenskarna blir allt rikare och rikare (Stockholm/TT, 

2013) samtidigt som intresset för RUT-avdraget fortsätter att stiga (SRF, 2012). Dessa två 

komponenter kan kanske ha ett samband för ett ökat intresse för tilläggstjänster, framförallt 

för flytthjälp och städning, hos kunderna på bostadsmarknaden. Vi anser därför att det finns 
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stora möjligheter för mäklarföretagen att beakta intresset och få en ökad kundtillfredsställelse. 

Då det även kan ha en betydelse för företagets lönsamhet genom att det kan skapa fler affärer.  

6. Slutsats 

Utifrån våra empiriska studier och jämförelser med teorin har vi kommit fram till en slutsats. 

Visserligen finns det en mängd faktorer som påverkar kundernas val av mäklarföretag, men 

rekommendationer är av en mycket stor betydelse, vilket både teori och empiri bekräftar. Vår 

enkätundersökning visade också att tilläggstjänster kan påverka valet, dessutom i större 

utsträckning än företagets marknadsföring. Nästan 40 % av de tillfrågade ansåg att vilka typer 

av tilläggstjänster som erbjuds har en stor betydelse i valet av mäklarföretag. Erbjudandet om 

tilläggstjänsterna kan helt enkelt få kunderna att fatta ett beslut till det ena mäklarföretagets 

fördel, när två företag i övrigt är likvärdiga. Vilket också visar på att det kan få företaget att 

sticka ut i konkurrensen och därigenom innebära en konkurrensfördel. 

 

Vår insamlade empiri tyder på att tilläggstjänsterna har en betydelse för kundtillfredsställelsen 

och att dessa tjänster gör att den kan öka. Detta genom att de tillgodoser ett behov som finns 

hos kunderna. Enkätundersökningen visade att av de tillfrågade anser endast 4 % att 

tilläggstjänsterna inte kan tillfredsställa ett behov hos dem. Dessutom tycks den ökade 

kundtillfredsställelsen resultera i en starkare relation med kunderna, så att de blir lojala och 

återkommande kunder. Vi frågade också vilka tilläggstjänster som de svarande efterfrågade, 

det var då ett flertal av de föreslagna tjänsterna som många skulle uppskatta om de blev 

erbjudna. Därmed anser vi att det verkar finnas ett behov och en efterfrågan hos kunderna när 

det gäller tilläggstjänster. Vi har därigenom uppnått vårt syfte att undersöka tilläggstjänsternas 

betydelse för kundtillfredsställelsen och valet av mäklarföretag. Med tanke på att det är något 

som efterfrågas hos kunderna, liksom något som kan tillfredsställa deras behov, finns det 

därmed en stor potential för mäklarföretagen att utveckla sina tjänsteerbjudanden.  

De tilläggtjänster som erbjuds kunderna idag är framförallt dolda fel - försäkringar och andra 

typer av försäkringar, samt besiktningar och låneerbjudande från banken. Utifrån vår 

enkätundersökning kan vi se att det är tjänster som kunderna efterfrågar. Dock är också 

flyttstädning, flytthjälp och proffsfotografering något som många efterfrågar och som 

mäklarföretagen därmed bör fundera över att erbjuda. Homestaging tycks dessutom kunna 

fungera även på en mindre bostadsmarknad, vilket bland annat två av mäklarföretagen i 

Hudiksvall är ett tydligt exempel på. Vi syftar då på bemärkelsen att det är något som 

kunderna efterfrågar och kan tänka sig att använda. Vår enkätundersökning visade också på 

att det råder en efterfrågan hos privatpersoner angående denna tjänst. Det är därtill en tjänst 

som en del av dem kan tänka sig att betala för, även utöver mäklararvodet.  

Det är svårt att dra någon slutsats om vad kunderna generellt efterfrågar i mindre städer, då 

skulle det behöva göras en jämförelse med ett större antal mindre städer. Vår undersökning 

visar dock att vilka tilläggstjänster som kunderna efterfrågar kan ha en geografisk betydelse. 

Det är därför är viktigt att mäklarföretagen undersöker efterfrågan inom det område som de är 

verksamma. För att på så sätt kunna tillfredsställa kundernas behov och få fler nöjda kunder. 

Därför bör de utveckla tjänsteerbjudandet i samarbete med kunderna. Både teorin och empirin 

i form av intervjuerna med mäklarföretagen, antyder att nöjda kunder är något som i sin tur 

kan resultera i att företaget får behålla de kunder de redan har. Liksom att de därmed kan 

locka till sig nya kunder. Chansen att kunderna blir nöjda samt att de rekommenderar 

företaget ökar nämligen om deras behov blir tillfredsställda. Vilket tilläggstjänsterna kan 

bidra till och tillsammans med att företaget odlar relationen med kunden kan då en positiv 
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word-of-mouth uppnås. Eftersom rekommendationer har en väldigt stor betydelse vid valet av 

mäklarföretag har detta en stor betydelse även för att attrahera nya kunder. En nyckel till 

framgång är alltså att satsa på relationsmarknadsföring och som fastighetsmäklarföretag 

verkligen vårda sina relationer. Därför är det viktigt att mäklarföretagen har bra 

samarbetspartners, om de inte tillhandahåller tilläggstjänsterna i egen regi. 

Vi anser därmed sammanfattningsvis att tilläggstjänster är något som är värt att satsa på för 

mäklarföretagen på en mindre bostadsmarknad. Framförallt då de fyller ett behov hos 

kunderna. Sedan gäller det att verkligen hitta kundernas behov på varje enskild 

bostadsmarknad, genom att till exempel göra marknadsundersökningar och kommunicera med 

kunderna. Därigenom kan företaget lyckas bra i konkurrensen med de andra mäklarföretagen. 

I synnerhet genom att de uppnår en ökad kundtillfredsställelse tack vare tilläggstjänsterna. För 

sannolikheten att få nöjda kunder ökar, om mäklarföretagen erbjuder tilläggstjänster som 

tillfredsställer kundernas behov i kombination med att de sköter om relationen med kunderna. 

6.1 Problem och brister 

I vår enkätundersökning till privatpersonerna ställde vi frågan ”Är det något du saknar hos 

fastighetsmäklarföretagen idag?” I efterhand inser vi att denna fråga skulle ha ställts 

annorlunda, den kan nämligen tolkas på två sätt. Antingen uppfattar och svarar 

respondenterna ”Nej, mäklarna erbjuder allt vi söker” men ett nej svar kan även innebära 

”Nej, jag saknar inga tjänster men om de erbjöd fler hade jag gärna nyttjat dem.” Det är också 

svårt att sakna något man inte vet existerar, att inte veta vilka tjänster som skulle kunna 

erbjudas av mäklarna skapar inget behov hos kunden. För att sakna något måste man vara 

medveten om att det finns. Vi borde ha ställt frågan annorlunda och istället frågat ”Erbjuder 

dagens fastighetsmäklarföretag de tjänster du efterfrågar?”  

Detta hade kunnat undvikas genom att vi testat enkätfrågorna innan på vår utvalda målgrupp. 

Något som också hade kunnat minska bortfallet var om vi hade begränsat antalet frågor i 

enkäterna. Vi har hela tiden strävat efter att uppnå en hög reliabilitet och anser att det målet i 

relativt hög utsträckning har uppnåtts, men den hade då kunnat bli ännu högre. Såhär i 

efterhand inser vi att vi även hade kunnat genomföra intervjuerna tidigare, för att få ännu mer 

tid till att analysera svaren. På så sätt hade vi kunnat återkoppla med ytterligare frågor, för att 

få en djupare grund att stå på inför analyseringen. Dock var det väldigt svårt att boka tid hos 

varje fastighetsmäklare då nästan alla hade tidsbrist.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant om en större empirisk undersökning gjordes, där ett flertal mindre 

städer jämfördes. För att se om det finns något samband mellan vad kunderna generellt 

efterfrågar. Något som också skulle kunna undersökas är huruvida att mäklaren skulle få 

ersättning för tilläggstjänsterna har någon betydelse för förtroendet hos kunderna. Efterfrågan 

kring tilläggstjänsterna kan dessutom undersökas i större utsträckning utifrån ålder, för att se 

om det är någon skillnad kring yngre och äldres behov. Andra förslag till vidare forskning är 

att ta reda på vad som är mest lönsamt för mäklarföretaget, att tillhandahålla tilläggstjänsterna 

i egen regi eller genom att ha utvalda samarbetspartners. Vi skulle också gärna se att en studie 

gjordes där analysen på WOM blir djupare och av större vikt, efter våra intervjuer med 

diverse fastighetsmäklare har vi fått en större insyn i hur detta yrke fungerar praktiskt. De 

flesta nya kunder attraheras via rekommendationer och vi hade gärna sett fortsatt forskning på 

hur mäklarna kan sträva efter detta och om det går att mäta resultatet. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor Mäklarföretag 

 

Allmänt om intervjupersonen 
 

Namn:  

Ålder:  

Företag:  

 

Hur länge har du arbetat som mäklare?  

Vad har du för utbildning?  

 

Företaget 

 

1. Hur ser konkurrensen ut på bostadsmarknaden mellan mäklarföretagen i 

Hudiksvall/Gävle?  

 

2. Vad tror du är orsaken till att kunderna väljer att anlita er?  

 

3. Har ni något konkurrenterna saknar och tvärtom?  

 

Tilläggstjänster 
 

1. Vilka tilläggstjänster erbjuder ni?  

 

2.  Får ni någon ersättning för tilläggstjänsterna?  

 

3. Är det någon skillnad på de tilläggstjänster ni erbjuder lokalt och som kedjan erbjuder 

i sin helhet?  

 

4. Vad tror du/Vet du vad anledningen var att mäklarföretagen började med 

tilläggstjänster? (kundernas behov, tjäna mer pengar etcetera) 

 

5.  Varför har ni valt/inte valt att arbeta med tilläggstjänster? 

 

6. Använder ni tilläggstjänster i större utsträckning på grund av den nya lagen/Ser du en 

större möjlighet att använda tilläggstjänster i och med den nya lagen?  

 

7.  Hur har ni kommit fram till att ni ska erbjuda just dessa tilläggstjänster?  

 

8.  Har ni funderat/tänkt på samt undersökt vad kunderna på den lokala marknaden kan 

tänkas efterfråga för tilläggstjänster? Är det något ni gör fortlöpande?  

 

9. Vilka av tilläggstjänsterna väljer kunderna oftast att använda? Är det många kunder 

som använder tilläggstjänster? 

 

10.  Hur arbetar ni för att få en sådan hög kundtillfredsställelse som möjligt? Kan 

tilläggstjänster öka denna tillfredsställelse? 
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11. Vad för typ av tilläggstjänster upplever du att kunderna efterfrågar? Varför tror du att 

kunderna efterfrågar dessa tilläggstjänster? 

 

12.  Tror du att användningen av tilläggtjänster har någon betydelse för förtroendet för 

mäklaren?  

 

Homestaging 
 

       1. Jobbar ni något med homestaging? Hur - gör ni det själva eller anlitar ni någon? 

 

2. Vilken betydelse tror du att homestaging kan ha för försäljningen?  

 

3. Kommer det fler intressenter till visningen när bostaden är stylad tror du?  

 

4. Tror du att det kan ge ett högre slutpris?  

 

5. Fungerar homestaging på en mindre marknad som Hudiksvall/Gävle tror du?  

 

Valet av mäklarföretag 

 

1. Vad tror du påverkar kundernas val av mäklarföretag?  

 

2. Tror du att de väljer en specifik mäklare eller ett specifikt mäklarföretag? 

 

3. Har erbjudandet om olika tilläggstjänster någon betydelse i valet tror du? 

  

4. Kan tilläggstjänster attrahera nya kunder?  

 

5. Kan tilläggstjänster vara ett konkurrensmedel?  

 

6. Vilken betydelse tror du att word-of-mouth (rekommendationer) har i valet av 

fastighetsmäklare och för att prova olika tilläggstjänster? 

 

Marknadsföring 

 

1. Hur marknadsför ni tilläggstjänsterna? 

 

2. Jobbar ni med relationsmarknadsföring? Hur? 

 

3. Använder ni olika typer av marknadsföring för att attrahera/behålla kunder?  

 

4. Försöker ni på något sätt se till att få en ökad positiv word-of-mouth? Hur? 

 

5. Jobbar ni med integrerad marknadskommunikation (samkörning av 

kommunikationsverktyg – det vill säga kommunicerar samma budskap på hemsidan, i 

annonser etcetera)?  
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Bilaga 2 - Enkätfrågor till privatpersoner 

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle, som läser tredje året på ekonomprogrammet med 

inriktning mot marknadsföring. En utav oss studerar också till fastighetsmäklare. I vårt 

examensarbete har vi valt att studera fastighetsmäklarföretagens olika tilläggstjänster och då 

vilka tilläggstjänster som kunderna efterfrågar.  

 

Som en del av denna studie vill vi därför veta vad Du anser påverkar dig i valet av 

fastighetsmäklare och vad Du anser om olika tilläggstjänster. Tilläggstjänster är olika typer av 

tjänster som erbjuds utöver själva förmedlingstjänsten (försäljningen av bostaden), som till 

exempel homestaging, flyttstädning och besiktningar.  

 

Tack så mycket för ditt deltagande. 

 

Mvh Angelica Jonsson & Tilde Malmo 

 

 

Är du  man  □ 

eller  kvinna  □ 

 

Vilket år är du född?   

I vilken kommun bor du?   

 

* Hudiksvalls kommun: 

* Gävle kommun 

* Annan, nämligen: 

 

 

1. Om du ska anlita en fastighetsmäklare, vad väljer du då i första hand? 

* Ett specifikt fastighetsmäklarföretag 

   

* En specifik fastighetsmäklare 

   

* Båda påverkar valet lika mycket  

 

2. Har du anlitat en fastighetsmäklare tidigare?  

Ja  Nej 

 

3. Vad påverkar dig i valet när du ska välja mellan olika fastighetsmäklarföretag?  
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* Vilka mäklare som jobbar där 

* Vad företaget erbjuder för tilläggstjänster förutom förmedling av bostaden 

* Företagets marknadsföring 

* Kännedom om företaget sedan tidigare 

* Vilken som kan erbjuda lägst arvode 

* Rekommendationer 

* Annat nämligen: 

 

4. Vad påverkar dig MEST respektive MINST i valet när du ska välja mellan olika 

fastighetsmäklarföretag? (Ingen betydelse alls – Mycket stor betydelse) 

* Vilka mäklare som jobbar där 

* Vad företaget erbjuder för tilläggstjänster förutom förmedling av bostaden 

* Företagets marknadsföring 

* Kännedom om företaget sedan tidigare 

* Vilken som kan erbjuda lägst arvode 

* Rekommendationer 

* Annat nämligen: 

5. Hur stor betydelse har det att företaget erbjuder JUST de tilläggstjänster som du 

efterfrågar, när du ska välja fastighetsmäklarföretag?  

 

* Mycket stor betydelse 

* Stor betydelse 

* Ingen betydelse alls 

* Liten betydelse 

* Väldigt liten betydelse 

 

6. Litar du mer på rekommendationer från bekanta än på marknadsföringen från 

fastighetsmäklarföretaget? 

 

Ja 

Nej 

Kanske 

Vet inte 

 

7. Tror du att du blir en lojalare kund om du och mäklaren får en bra relation? 

 

Ja 

Nej 

Kanske 

Vet inte 
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8.  Vilka av dessa tilläggstjänster skulle du uppskatta att mäklarföretaget erbjöd i 

samband med försäljning och flytt: 

 

* Homestaging 

* Flyttstädning 

* Flytthjälp 

* Erbjudande om dubbel boendekostnadsförsäkring 

* Erbjudande om dolda fel - försäkring 

* Elleverantörserbjudande 

* Brandsäkerhetserbjudande 

* Proffsfotografering av bostaden 

* Erbjudande om hemlarm 

* Magasinering av möbler 

* Erbjudande om bredband/telefoni 

* Besiktningserbjudande 

* Låneerbjudande 

* Fotostyling (möjligheten för kunderna att ändra färg på inredningsdetaljer i bilderna) 

* Provmöblera (webbverktyg, ger kunderna möjligheten att provmöblera bostaden) 

* Erbjudande från utvalda leverantörer av hem- och inredningsprodukter 

* Förmånligt erbjudande från lokala hantverkare 

* Annan, nämligen: 

 

9. Har du använt dig av någon av dessa tilläggstjänster tidigare? I så fall vilka?  

 

10. Vilken eller vilka av tilläggstjänsterna kan du tänka dig att betala för, utöver 

mäklararvodet?  

 

11. Är det något du saknar hos fastighetsmäklarföretagen idag?  

Ja   Nej 

 

Vid ja, vad saknar du: 

 

12. Vet du vad homestaging innebär? 

Ja  Nej Kanske 

 

13. Tror du att homestaging kan göra att försäljningspriset blir högre?  

Ja  Nej Kanske 

 

14. Skulle du vara intresserad av att använda dig av homestaging när du ska sälja din 

bostad? 

Ja  Nej Kanske 

 

15. Tror du att en spekulant av bostaden lättare kan se dess potential om homestaging har 

använts? 
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Ja  Nej Kanske Vet inte 

 

16.  Hur påverkas ditt förtroende för fastighetsmäklaren om företaget erbjuder olika 

tilläggstjänster? 

 

* Förtroendet minskar 

* Förtroendet påverkas inte alls 

* Förtroendet ökar 

 

17. Kan fastighetsmäklarföretagets erbjudande om tilläggstjänster vara det som är 

avgörande, när två fastighetsmäklarföretag i övrigt är likvärdiga? 

 

Ja   Nej Kanske 

 

18. Anser du att tilläggstjänster kan tillfredställa ett behov hos dig som kund?  

 

Ja  Nej Kanske 

 

19. Varför/Varför inte anser du att tilläggstjänster såsom flyttstädning, homestaging med 

mera är bra? 

 

20. Om du haft erfarenhet av en mäklare tidigare, vad var det bästa respektive sämsta med 

ert samarbete? 

 

Du har nu slutfört enkäten och kan stänga fönstret. Tack så mycket för att du deltog! 

 


