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SUMMARY 

 

Level: This is a final thesis for a bachelor degree in Business Administration. The thesis is 

oriented in the field of marketing and written at the University of Gävle.  

Author: Niklas Enlund 

Date: January 2014 

Tutor: Lars -Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder - Frick 

Title: Intermediaries pursuit to achieve customer satisfaction - A study in how the agent 

works with factors to achieve customer satisfaction against two opposite parties. 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze the intermediary perspective how different 

factors affect the intermediaries working method to achieve customer satisfaction against two 

opposite parties. 

Research question: How do real estate agents work with the four factors; informant, routines, 

intentions and competences? That is how real estate agents can work; like a good informant, 

after good practice, bringing together the parties intentions and with their skills. How does the 

real estate agent work with the factors related to the theories connected to the four factors? 

Are any of the factors more commonly used by real estate agents? 

Method: The thesis is based on a scientific theory in the field of marketing and focused on 

the topic how the agent is committed to achieve customer satisfaction against two opposite 

parties. The empirical study was conducted with semi-structured interviews of 10 real estate 

agents. The interviews were conducted during December 2013. The interviews were 

transcribed by recording and were examined in their similarities and differences between their 

responses. 

Conclusion: The results of this study suggest that the study of factors affects the acting of the 

real estate agent as an intermediary. Factors affects agents in different ways, therefore 

intermediaries value the factors in different ways, in their efforts to achieve customer 

satisfaction. All of the respondents work with all factors, although these influence 

intermediaries work in a more or less comprehensive way. It can be concluded that the 

intermediaries approach to the factors tends to be affected in two different ways. It was found 

that real estate agents work with the factors to achieve the purpose of customer satisfaction 

partly by getting the parties to feel safe and to achieve results. Most respondents work with 

the factors in order to create comfort for the parties.  
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Contributions: The thesis contribution to the field is an academic approach how 

intermediaries can work to achieve customer satisfaction towards two opposite parties. 

Limitations and suggestions for future research: The study includes interviews with 10 

real estate agents which may affect its generalizability. The results are therefore not expected 

to be generalized to individual real estate agents, but rather contribute with a picture of a 

method how to work with the factors. It would be interesting for further research to 

investigate how intermediaries work with different factors other areas than interaction. 

Another interesting approach would be to analyze what the buyer and seller consider as 

customer satisfaction in the intermediaries work with the studied factors. 

Keywords: intermediaries, customer satisfaction, interaction, real estate broker  
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SAMMANFATTNING 

 

Nivå: Examensarbete tillhörande kandidatexamen i Företagsekonomi. Studien är inriktad 

inom området för Marknadsföring och är skriven på Högskolan i Gävle. 

Författare: Niklas Enlund 

Datum: Januari 2014 

Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

Titel: Mellanmannens strävan att uppnå kundtillfredsställelse - En studie i hur mellanmannen 

arbetar med faktorer för att uppnå kundtillfredsställelse åt två parter 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att från ett mellanmansperspektiv analysera hur olika 

faktorer påverkar mellanmannens arbetssätt för att uppnå kundtillfredsställelse, gentemot två 

parter, säljare och köpare.  

Frågeställning: Hur arbetar fastighetsmäklare med de fyra faktorerna; informatör, rutin, 

intention och kompetens? Det vill säga hur fastighetsmäklare kan arbeta; som en god 

informatör, efter goda rutiner, att sammanföra parters intentioner och med sin kompetens. Hur 

arbetar fastighetsmäklare med faktorerna i relation till teorin? Är någon eller några av 

faktorerna mer vanligt förekommande i fastighetsmäklarens arbete? 

Metod: Studien är baserad på vetenskapliga teorier inom marknadsföringsområdet och är 

inriktad mot ämnet hur mellanmannen arbetar för att uppnå kundtillfredsställelse gentemot två 

parter. Den empiriska undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer av 10 

fastighetsmäklare. Intervjuerna genomfördes i december 2013. Intervjuerna transkriberades 

via inspelning och undersöktes för att påträffa likheter och skillnader mellan svaren. 

Slutsats: Resultatet från denna undersökning tyder på att samtliga faktorer i studien påverkar 

mäklaren i egenskap av mellanman i det arbetssätt som de tillämpar. Faktorerna påverkar 

mellanmännen på olika sätt, därför värdesätter mellanmän faktorerna på olika sätt i deras 

strävan att uppnå kundtillfredsställelse. En slutsatsats som kan dras är att mellanmannens 

arbetssätt med faktorerna tenderar att påverkas på två olika sätt. Det påträffades att mäklarnas 

arbetssätt med faktorerna dels är influerat av att förmå parterna att känna trygghet, dels för att 

nå resultat. De flesta respondenter arbetar med faktorerna i syfte att skapa trygghet. 

Bidrag: Studiens bidrag till området är; hur mellanmän kan arbeta för att uppnå 

kundtillfredsställelse gentemot två motstående parter.  

Begränsningar och förslag till framtida forskning: Att studien innefattar intervjuer med 10 

fastighetsmäklare i egenskap av mellanmän kan påverka generaliserbarheten. Resultatet 
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förväntas därför inte kunna generaliseras till enskilda fastighetsmäklare utan snarare bidra 

med en bild av hur de arbetar med faktorerna. Det vore intressant för vidare forskning att 

undersöka hur mellanmän arbetar inom andra arbetsområden med andra faktorer än inom 

interaktionsområdet. Det vore intressant att analysera vad köpare och säljare eftersträvar i 

mellanmannens arbete med studiens faktorer för att uppnå kundtillfredsställelse. 

Nyckelord: mellanman, kundtillfredsställelse, interaktion, fastighetsmäklare  
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1. Inledning  

Här ges en bakgrund till ämnesvalet som sedan leder fram till uppsatsens 

problemformulering med tillhörande syfte och frågeställning. Därefter följer uppsatsens 

avgränsningar samt en överblick över hur uppsatsen är disponerad. 

 

Samhällsekonomin fungerar effektivt om säljare och köpare kan finna varandra och med 

rättsligt bindande verkan har möjlighet att sluta avtal (Johansson & Bonthorn, 2013-12-02). 

Eftersom dessa parter inte alltid kan förhandla direkt med varandra har ett system med olika 

typer av mellanmän utvecklats. Med mellanman avses i denna uppsats en fysisk person som 

ska tillvarata både säljare och köpares intressen, dvs. vara en opartisk mellanman. 

Mellanmannen har därför ett ansvar och en omsorgsplikt gentemot såväl säljaren som köparen 

(Jfr Fastighetsmäklarlag 2011:666, 8§). 

 

Det finns flera orsaker till att mellanmannen har en viktig funktion i dagens samhällsekonomi. 

En viktig orsak är samhällsutvecklingen, där människor har gått från det självförsörjande 

hushållet till dagens välfungerande marknadsekonomi (Piore, 2001). Idag värderas den egna 

tiden högt, vilket bidrar till att vi gärna anlitar någon annan för att utföra det arbete som vi 

själva gjorde förr. I och med denna utveckling uppkommer allt fler tjänsterelaterade 

affärsverksamheter (Stiroh, 1999). Detta har lett till att mellanmannens tjänster har en viktig 

funktion, att underlätta för köpare och säljare att finna varandra och sluta avtal. 

 

För att mellanmannen ska lyckas på tjänstemarknaden gäller det att skapa goda kundrelationer 

(Payne & Frow, 2004). Enligt Fill (2005:185) skapas goda kundrelationer om mellanmannen 

har förmåga att svara på kundens efterfrågan och har kompetens att kommunicera med denne. 

En god kundrelation underlättar etableringen av ett avtal mellan två parter (Bhargava & 

Choudhary, 2004). Dessutom eftersträvar mellanmannen att ge kunderna någon form av 

mervärde (ibed). Enligt Woodruff (1997) har mellanmannen lyckats om han uppnår mervärde 

i form av kundtillfredsställelse gentemot båda parterna. Om mellanmannen uppnår 

kundtillfredsställelse, kan denne erhålla goda kundrekommendationer (Woodruff, 1997). 

Dessa rekommendationer kan ge upphov till nya kundkontakter som i sin tur kan leda till nya 

uppdrag (Olaru, Purchase & Peterson, 2008). 
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Det råder konkurrens bland mellanmän, därför kan en rekommendation från en gammal kund 

vara avgörande för om denne lyckas eller inte (Woodruff, 1997). Enligt Lovelock (1996) 

förutsätter kunden att mellanmannen alltid uppfyller elementära tjänster upp till en viss 

lägstanivå. I och med kundens krav på en viss lägstanivå, är det betydelsefullt att analysera 

hur mellanmannen arbetar med olika faktorer för att uppnå en kundtillfredsställelse som 

resulterar i en rekommendation (Baker & Lamb, 1994; Higgins & Ferguson, 1991). Det 

optimala för mellanmannen är att ha en arbetsmetod som resulterar i rekommendationer från 

både säljare och köpare. Detta eftersom det på en konkurrensutsatt marknad blir extra viktigt 

för mellanmannen att tillvarata alla kundkontakter som ges (Payne & Frow, 2004; Olaru et al., 

2008). 

 

Inom litteraturen talas det om tre utmärkande arbetssätt för att lyckas göra kunden nöjd. För 

det första förutsätts att interaktionen med kunden är god. Dessutom vill mellanmannen skapa 

ett gott förtroende och uppfylla kundernas uppställda förväntningar. Om mellanmannen 

lyckas med dessa arbetssätt renderar detta troligen till en relativt nöjd kund (Panda, 2002; 

Singh & Sirdeshmukh, 2000; Mohr & Bitner, 1995).  Det är därför viktigt att analysera hur 

mellanmannen arbetar för att uppnå kundtillfredsställelse genom att följa dessa arbetssätt. För 

att analysera detta är det fördelaktigt att bryta ner frågan till vilka faktorer mellanmannen 

arbetar med, för att öka analysens stringens. 

 

Kokkomäki, Laukkanen & Komppula (2010) menar att det är av stor vikt att studera faktorer 

som kan ha en inverkan på mellanmannens strävan att uppnå kundtillfredsställelse, samt hur 

mellanmannen själv angriper dessa faktorer. De anser att framtida forskning därför bör rikta 

fokus mot vilka faktorer mellanmannen kan arbeta med för att förbättra sin tjänst gentemot 

parterna. (Kokkomäki et al., 2010). Det är därför extra betydelsefullt att undersöka vilka 

faktorer en opartisk mellanman kan arbeta med gentemot parterna, eftersom den största delen 

av dagens forskning inte belyser mellanmannen utifrån detta perspektiv. 

 

En orsak till att mellanmannen strävar efter att uppnå en större kundtillfredsställelse är att 

arbetet bedrivs på en konkurrensutsatt tjänstemarknad (Lovelock, 1996). Eftersom det råder 

konkurrens, är det fördelaktigt för mellanmannen att utmärka sig i positiv bemärkelse. Detta 

för att uppnå konkurrensfördelar vilka skapar möjlighet till att bli anlitad i framtiden (Payne 

& Frow, 2004; Olaru et al., 2008). Ifall tillräckligt stora konkurrensfördelar uppnås kan det 

leda till att mellanmannen får rekommendationer (Baker & Lamb, 1994; Higgins & Ferguson, 
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1991). Dessa rekommendationer leder sedan förhoppningsvis till att mellanmannen får nya 

uppdragsgivare (Olaru et al., 2008).  

 

Här börjar förvärvskedjan av nya kunder om, eftersom mellanmannen på nytt bör arbeta för 

att uppnå kundtillfredsställelse gentemot den nyförvärvade uppdragsgivaren. Figur 1 nedan 

visar på detta samband. En förutsättning för att bli framgångsrik på marknaden förutsätter 

därför kundtillfredsställelse (Woodruff, 1997). 

 

 

Figur 1, Samband i mellanmannens arbete, egen. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Enligt Kokkomäki et al. (2010) finns det ett allmänintresse att studera faktorer som påverkar 

hur mellanmannen skapar kundtillfredsställelse gentemot parterna. Olika faktorer kan bidra 

till parternas kundtillfredsställelse gentemot mellanmannens levererade tjänst (Kokkomäki et 

al., 2010). Studien kommer därför att angripa och analysera faktorer som anses mäta 

kundtillfredsställelse. Studiens problembehandling är den att köparen och säljaren kan ha 

individuella intressen gentemot mellanmannen. Deras intressen är alltså inte dikotoma (Wolfe 

& Initiative, 2006). Ett exempel på olika intressen är att den ena parten, säljaren, vill ha så 

högt pris som möjligt medan den andra parten, köparen, vill ha ett lågt pris. Det är därför 

viktigt att analysera hur mellanmannen arbetar med olika faktorer i dennes strävan att uppnå 

kundtillfredsställelse åt båda parterna, se Figur 2 nedan (Kokkomäki et al., 2010). 

  

Figur 2, Faktorer som påverkar mellanmannens arbete att uppnå kundtillfredsställelse gentemot två parter, egen. 

Faktor Faktor Faktor 
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Ett problem uppkommer om mellanmannen inte lyckas uppnå kundtillfredsställelse gentemot 

båda parterna. Om inte mellanmannen uppnår kundtillfredsställelse åt båda parter försummas 

möjligheten att få rekommendationer från dem båda (Baker & Lamb, 1994; Higgins & 

Ferguson, 1991). Därmed går mellanmannen miste om en möjlighet till en ny uppdragsgivare 

om denne inte uppnår kundtillfredsställelse gentemot båda parter. I och med detta är de viktigt 

att analysera hur olika faktorer påverkar en mellanmans arbetssätt, för att denne inte ska gå 

miste om rekommendationer de befintliga kundkontakterna kan skapa (Payne & Frow, 2004; 

Olaru et al., 2008). 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att från ett mellanmansperspektiv analysera hur olika faktorer 

påverkar mellanmannens arbetssätt för att uppnå kundtillfredsställelse, gentemot två parter, 

säljare och köpare. 

 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till att utgå från ett mellanmansperspektiv vid analys av faktorer som leder 

till kundtillfredsställelse. Därmed avgränsas studien från att analysera hur faktorer påverkar 

utifrån ett köpar- eller säljarperspektiv. Orsaken till denna avgränsning är att samtliga 

perspektiv inte ryms inom den tidsram som denna uppsats har till sitt förfogande. Denna 

studie avgränsas även till att studera en opartisk mellanman. 

 

En betydande avgränsning sker gällande valet av analysobjekt. Studien inriktas mot att 

studera en fastighetsmäklare i egenskap av mellanman. Detta val har sin grund i 

fastighetsmäklarens ställning som opartisk mellanman, vilket är vad denna studie betecknar 

som mellanman. Jag vill nu redogöra för mäklarens uppgift och roll som mellanman i syfte att 

belysa den betydelsefulla ställning denne har för att skapa nöjda kunder. 

 

En fastighetsmäklare ska vara en fysisk person, det är aldrig mäklarföretaget som ingår ett 

uppdragsavtal att förmedla, utan det är den fysiska personen, mäklaren, som ingår avtalet. Ett 

mäklarföretag kan därför aldrig utgöra en fysisk person och kan varken ingå eller underteckna 

ett uppdragsavtal. Mäklarens huvuduppgift är att förmedla fastigheter eller andra typer av 

objekt som finns angivna i 1§ fastighetsmäklarlagen (Grauers, Katzin, Rosén & Tegelberg, 

2010:17). Det innebär att mäklaren i sitt förmedlingsarbete, för sin uppdragsgivares räkning, 

ska finna en avtalspart denne kan sluta avtal med. Själva förmedlingsarbetet innebär att 
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mäklaren sammanför parterna så att ett avtal kan slutas mellan dem (Grauers et al., 2010:17-

18). Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och tillvarata både säljarens och 

köparens intresse (Grauers et al., 2010:32). Därmed ska fastighetsmäklaren vara en opartisk 

mellanman (8 § fastighetsmäklarlagen). Mäklaren har således ett ansvar och en omsorgsplikt 

även gentemot den part som inte är att betrakta som huvudman. Se Figur 2, vilken visar på 

mäklarens förhållande med säljare och köpare i egenskap av mellanman.  

 

1.4 Disposition 

Denna studie består av 7 kapitel; inledning, teori, metod, empiri, analys, slutsats och 

referenser. I inledningen till varje kapitel finns en presentation av kapitlet. Uppsatsens första 

kapitel är inledningen vilken redovisats ovan. Därefter följer teorikapitlet där studiens teorier 

framförs. Studiens tredje kapitel är metodkapitlet. I metodkapitlet presenteras dels hur studien 

genomförts och dels en granskning av metodvalen. Respondenternas svar redovisas i 

empirikapitlet, studiens fjärde kapitel. I det femte kapitlet, analysen, analyseras empirin, det 

vill säga hur respondenternas svar kopplas till studiens teorier. I kapitel sex, slutsats, återfinns 

en sammanfattning av resultaten och en presentation av mina slutsatser. I det sjunde kapitlet 

redovisas studiens referenser. 
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2. Teori 

I denna del ska jag definiera några för uppsatsen viktiga begrepp. Utifrån mellanmannens 

perspektiv beskrivs teorier som belyser olika faktorers betydelse för att uppnå 

kundtillfredsställelse. Teorin är indelad i fem avsnitt. De tre första avsnitten behandlar teori 

kring begreppet kundtillfredsställelse. I avsnitt fyra presenteras studiens State-of-the-art som 

leder till det avslutande avsnittet där studiens forskningsmodell redovisas. 

 

2.1 Hur en mellanman uppnår kundtillfredsställelse  

En mellanman kan arbeta på olika sätt för att uppnå kundtillfredsställelse. Med utgångspunkt 

från teorier om hur mellanmannen arbetar för att uppnå kundtillfredsställelse, tenderar tre 

områden vara återkommande. Dessa tre områden är att mellanmän arbetar för att skapa god 

interaktion, skapa förtroende och uppnå kundens förväntningar (Panda, 2002; Singh & 

Sirdeshmukh, 2000; Mohr & Bitner, 1995). Därmed kan mellanmannens arbetssätt variera, 

beroende på vilket av dessa områden denne arbetar inom. Arbetssätten skiftar eftersom 

mellanmannen kan arbeta med specifika faktorer inom respektive område. 

 

Det är fördelaktigt att dela in faktorerna i det område där de bidrar till ökad 

kundtillfredsställelse, eftersom en indelning tydliggör faktorernas varierande funktion och 

huvudsakliga fokus. Därmed klargörs att mellanmannen kan arbeta på olika sätt för att uppnå 

kundtillfredsställelse beroende på vilket område denne fokuserar sitt arbete inom. Indelningen 

bidrar därför till att hjälpa mellanmannen att arbeta med ändamålsenliga faktorer för att kunna 

förbättra sitt arbete inom ett område. Dessutom tydliggör denna indelning hur faktorerna 

påverkar parterna. 

 

2.2 Områden inom kundtillfredsställelse 

I detta kapitel kommer de tre områdena; interaktion, förtroende och förväntningar att 

redovisas. Betydelsen av att arbeta inom respektive område kommer dessutom att presenteras. 

Därefter framhävs vilka faktorer som mellanmannen kan arbeta med för att uppnå 

kundtillfredsställelse inom respektive område.  

 

En grundförutsättning för att en mellanman ska kunna skapa goda kundrelationer och uppnå 

kundtillfredsställelse är dennes förmåga att interagera med kunden (Panda, 2002). För att 

mellanmannen ska förstå kundens behov bör denne ha en god interaktion med kunden (Leigh 
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& McGraw, 1989). Genom att förstå kundens behov skapas möjlighet att uppnå 

kundtillfredsställelse (Prahalad & Ramaswamy, 2004:2-3). Enligt Payne & Frow (2004) är 

byggandet av långsiktiga relationer en förutsättning för att lyckas i konkurrensen. 

Mellanmannen måste därför ständigt sträva efter att ha en god interaktion med sina kunder 

(Peppers, Rogers & Dorf, 1999). Enligt Leigh & McGraw (1989) bidrar en god interaktion 

med kunder till att förbättra en mellanmannens arbetssätt. Inom detta område kan 

mellanmannen arbeta med följande faktorer; sin kompetens, vara en god informatör, arbeta 

efter goda rutiner och ha förmåga att sammanföra parters intentioner (Aung & Heeler, 2001; 

Womack, 2002; Bapuji, Hora & Saeed, 2012). 

 

Ett annat område som mellanmän tenderar att arbeta inom, är att skapa förtroende gentemot 

kund (Rousseau, Sim, Sitkin, & Camerer, 1998). Enligt Singh & Sirdeshmukh (2000) leder 

mellanmannens förtroendeskapande arbete till att uppnå kundtillfredsställelse. Hong & Chos 

(2011) studie visar att kundens förtroende för en mellanman är beroende av hur väl 

mellanmannen arbetar med följande faktorer; bemöta kundens attityd, bygga lojalitet och 

besvara dess intentioner.  

 

Slutligen tenderar mellanmän att arbeta för att uppnå kundernas förväntningar (Mohr & 

Bitner, 1995). Enligt Powpaka (1996) leder mellanmannens strävan att uppfylla parternas 

förväntningar till ökad kundtillfredsställelse. Några faktorer som mellanmän kan arbeta med 

inom detta område är att; minimera väntetid och effektivisera försäljningsprocessen (Brady & 

Cronin, 2001; Powpaka, 1996).  

 

En mellanman kan därmed uppnå kundtillfredsställelse på olika sätt; genom en god 

interaktion, skapa förtroende eller att uppfylla förväntningar, se figur 3 nedan.

 

Figur 3, Arbetsområden för kundtillfredsställelse, egen. 
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Med anledning av att mellanmannen kan uppnå kundtillfredsställelse på olika sätt, avgränsas 

studien till att analysera ett av dessa arbetsområden. Avgränsningen är nödvändig för studiens 

kvalité, eftersom den skapar förutsättning till att upprätthålla en stringens i uppsatsen. Det 

område som denna studie ska analysera är hur mellanmannen arbetar för att skapa en god 

interaktion med parterna. Därmed kommer studien i empirin behandla hur mellanmannen 

uppnår kundtillfredsställelse genom att arbeta med faktorer som har fokus på interaktion. 

 

2.3 Interaktionsområdet 

För att mellanmannen ska uppnå kundtillfredsställelse gentemot två parter bör mellanmannen 

ha ett arbetssätt för att kunna lösa problem i samband med personliga interaktioner (Leigh & 

McGraw, 1989). Mellanmannens arbete handlar därför enligt Leigh & McGraw (1989) om att 

vara en god problemlösare. Denna process har blivit mer komplicerad, som ett resultat av 

utvecklingen inom tjänstemarknaden under de senaste decennierna. En anledning till denna 

utveckling är att fler aktörer tenderar att involveras i affärsprocessen (Weitz & Bradford, 

1999). Dessutom är tjänster ofta svåra att definiera och därmed läggs en extra dimension av 

komplexitet in i processen (Neu & Brown, 2005; Wise & Baumgartner, 1999). En av 

anledningarna till den ökande komplexiteten är att det idag läggs stor vikt vid att skapa en god 

interaktion mellan säljare och köpare. Detta leder i sin tur till längre säljprocesser jämfört med 

tidigare, då säljprocessen vanligtvis innehöll färdiga lösningar och korta interaktioner (Hunter 

& Perreault, 2007; DelVecchio, Zemanek, McIntyre & Claxton, 2004; Keillor, Parker, & 

Pettijohn, 2000; Weitz & Bradford, 1999; Crosby, Evans & Cowles, 1990). Enligt Leigh & 

McGraw, (1989) blir det allt viktigare att ha en god interaktion med kund, för att uppnå 

kundtillfredsställelse. Dessutom kan en god interaktion med parterna hjälpa mellanmannen att 

skapa ett mervärde i form av kundtillfredsställelse som leder till rekommendationer och nya 

uppdragsgivare (Leigh & McGraw, 1989). 

 

2.3.1 Faktorer inom området interaktion 

I följande kapitel presenteras de faktorer som har valts ut för att analyseras. Valen av 

faktorerna kommer att motiveras och teori redovisas för hur en mellanman kan arbeta med 

dessa för att uppnå kundtillfredsställelse. Det finns många faktorer en mellanman kan arbeta 

med inom området interaktion. Därför är det lämpligt att för denna studie välja ut ett fåtal 

faktorer, eftersom c-uppsatsens tidsomfattning begränsar antalet faktorer som kan behandlas. 

De faktorer som studien behandlar är; informatör, rutin, intention och kompetens. 
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2.3.1.1 Informatör 

Bhargava & Choudhary (2004) menar att mellanmannen skapar en god interaktion genom att 

förmedla god information till parterna. Därmed blir en mellanman som är en god informatör 

eftertraktad på marknaden. Därför är det befogat att analysera vilken betydelse denna faktor 

har för mellanmannens strävan att uppnå kundtillfredsställelse. På grund av detta kommer 

studien att analysera hur en mellanman arbetar med denna faktor utifrån den teori som anges 

under denna rubrik. 

 

En mellanman som är en god informatör utnyttjar sin kunskap om marknaden för att utforma 

tjänsten så att den genererar ett mervärde för kunden (Womack, 2002). Mellanmannen i 

egenskap av informatör erbjuder information som underlättar etableringen av ett avtal mellan 

köpare och säljare (Bhargava & Choudhary, 2004). Rose & Rose (1999) definition av en 

informatör är att denne ska vara opartisk och generera vinstmaximerande ekonomisk 

information. Informatören ska utföra sin verksamhet på uppdrag av kundens 

informationsbehov (Rose & Rose, 1999:79). 

 

Enligt Womack (2002) är mellanmannens roll som informatör att samla information och 

sprida den till sin definierade målgrupp. Informationen som mellanmannen tillhandahåller 

tjänar en viss kundgrupp, eftersom lämplig information väljs ut och organiseras enligt de 

behov som finns hos den aktuella kundgruppen. Idag har kunden en större möjlighet att själv 

samla in information från den ursprungliga källan. Informationen kan kunden enkelt erhålla 

genom att till exempel göra en sökning på Internet. Mellanmannen måste alltså skapa någon 

form av mervärde för att kunden ska anlita dennes tjänster (Womack, 2002). Mervärdet kan 

bestå i att tillhandahålla fullständig information med hög kvalitet, lättillgänglighet, lågt pris 

eller bättre organiserade uppgifter (Glazer, 1998). 

 

Enligt Womack (2002) har mellanmannen också möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar som 

informationsinsamling kan ge upphov till. Stordriftsfördelar kan uppnås vid bemötande av 

marknadens efterfrågan genom att möta de behov av information som kundgruppen 

efterfrågar. Detta kan leda till en överlägsen konkurrenssituation där mellanmannen levererar 

bättre mervärde än dennes konkurrenter. Ett sätt att uppnå mervärde med hjälp av 

informationen är att tillfredsställa en viss kundgrupp. På så sätt kan informatören utveckla ett 

rykte om att producera en viss kvalitet av den erbjudna informationen. Därmed kan en 
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konkurrensfördel utvecklas inom respektive område där informationen erbjuds (Womack, 

2002). 

 

2.3.1.2 Rutin  

Bapuji et al. (2012) menar att mellanmannen stärker sin interaktion med kunden genom att 

arbeta med rutiner för att uppnå kundtillfredsställelse. Därför kommer studien att analysera 

hur en mellanman arbetar med denna faktor utifrån den teori som presenteras under denna 

rubrik. 

 

Enligt Foss, Heimeriks, Winter & Zollos (2012) forskning är det svårt att förstå vad som utgör 

grunden för rutiner, utan att ta hänsyn till de historiska och kontextuella faktorer som påverkar 

processen och det dagliga arbetet med att bedriva rutiner. En mellanman bör enligt Foss et al. 

(2012) använda rutiner för att underlätta arbetet med att hantera många händelser som sker 

parallellt. Därför kan en analys av arbetsmetoder ge insikt i hur rutiner uppstår (Foss et al. 

2012). Även Heimeriks & Duysters (2007), Maritan & Brush (2003), Pentland & Rueter 

(1994) och Salvato (2009) har en liknande syn gällande rutinens syfte. 

 

Bapuji et al. (2012) menar att en noggrann analys av interaktionen som sker i en mellanmans 

rutin skapar bättre förståelse för uppkomsten av rutinerna och vad de leder till för resultat. 

Därmed bidrar en sådan analys till att härleda förmåner av rutiner (Bapuji et al. 2012).  De 

som använder rutiner framgångsrikt anpassar dessa efter vad de tidigare kundmötena har 

resulterat i (Feldman, 2000). 

 

Adler, Goldoftas & Levine (1999) visar att rutiner används framgångsrikt i dynamiska 

miljöer. Vidare menar Bogner & Barr (2000) att organisationer som är rutinmässiga kan 

reagera flexibelt på förändringar. En undersökning som Howard-Grenville (2005) tagit fram 

visar att de faktorer som bidrar till flexibilitet också bidrar till att rutinen tillfredsställer 

kundernas intentioner. 

 

2.3.1.3 Intention 

Det är enligt Cronin, Brady & Hult (2000) viktigt för en mellanman att förmedla parternas 

intentioner till varandra. Detta är betydelsefullt för mellanmannens strävan att uppnå 

interaktions kvalitet och därmed kundtillfredsställelse (Cronin et al., 2000). Denna studie ska 

därför analysera hur en mellanman arbetar för att förmedla parternas intentioner. En 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b61
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b95
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b112
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b112
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b127
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mellanman som är duktig på att förmedla parters intentioner skapar enligt Cronin et al. (2000) 

ett mervärde. 

 

En mellanman som enbart arbetar efter egna ekonomiska avsikter, att generera vinst, 

försämrar sina möjligheter att uppnå kundtillfredsställelse gentemot parterna. Om däremot 

mellanmannen tar hänsyn till parternas ekonomiska intentioner bidrar det till att uppnå 

kundtillfredsställelse. Forskning visar att mellanmannen gynnas av att fokusera på att 

tillfredsställa parternas ekonomiska intentioner, eftersom det i slutändan leder till maximerad 

vinst för mellanmannen (Wayland & Cole 1997). 

 

Bapuji et al. (2012) definierar en mellanman som en enhet som rör sig mellan olika aktörer, i 

syfte att göra affärer. De menar vidare att mellanmannens huvudsakliga uppgift är att föra 

samman aktörers intentioner. I det fall en mellanman inte på ett tydligt sätt lyckas överföra 

intentioner från en aktör till en annan, uppstår en brist i mellanmannens arbetssätt. Därför bör 

mellanmannen vara skicklig på att överföra parternas intentioner för att inte äventyra avtalet 

(Bapuji et al., 2012).  

 

2.3.1.4. Kompetens 

Det är viktigt för mellanmannen att förmedla sin kompetens till parterna, eftersom detta är en 

betydande faktor för mellanmannens strävan att uppnå kundtillfredsställelse (Aung & Heeler, 

2001). En mellanman som är duktig på att förmedla sin kompetens skapar enligt Aung & 

Heeler (2001) ett mervärde. Studien ska därför analysera hur en mellanman arbetar för att 

förmedla sin kompetens till parterna. 

Kompetens kännetecknas enligt Mayer Davis & Schoormans (1995) forskning av god 

produktkännedom, snabb leverans och god kvalitet i kundservice. Kompetens inom service 

består även av en god kundvård, datahantering, utveckling av nya tjänster, skapande av 

kontakter, god kommunikation och marknadskännedom (Aung & Heeler, 2001). 

 

Enligt Smedlund (2006) leder mellanmannens förmedling av tjänster till att kompetensen 

utvecklas och stärks inom det geografiska område där denne är verksam. Han menar att 

mellanmannen har en mycket viktig roll i att förbättra den regionala dynamiken. Han menar 

även att mellanmannen i huvudsak är bunden till det geografiska område där verksamheten 

bedrivs. Syftet för en mellanman är därför att överföra rätt kunskap till de som är i behov av 

den för att utveckla det geografiska området (Smedlund, 2006) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401211000193#bib0160
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2.4 State–of–the-art 

Följande avsnitt kommer att utvärdera och bedöma de vetenskapliga artiklar som presenterats 

i teorikapitlet. Detta för att utvärdera styrkan i teorierna och se i vilken grad de är 

”dominating”, ”emerging” eller ”proposed”. Därigenom kommer detta avsnitt tillsammans 

med tidigare avsnitt i teorikapitlet, att vara grunden för att identifiera ett forskningsgap. 

Avsnittet kommer dessutom att redogöra för skillnaderna mellan de teorier som valts ut för 

denna studie. Här kommer begreppen kundtillfredsställelse och interaktion att belysas. 

Dessutom kommer faktorerna som bidrar till en god interaktion att presenteras. Studiens 

nyckelbegrepp kommer att redovisas utifrån hur vetenskapssamfundet betraktar dessa. Denna 

redogörelse i State–of–the–art kommer klargöra vad denna studie bidrar med till befintlig 

forskning. 

 

För att genomföra en tydlig utvärdering av de vetenskapliga artiklarna tillämpas en tabell, se 

Tabell 1 nedan. Denna tabell är ett hjälpmedel till att bedöma de vetenskapliga artiklarna, för 

att kunna bilda en helhetsbild av studiens teorier. Artiklarna bedöms efter dess validitet och 

hur många citeringar som respektive artikel har. Om en artikel har 0-100 citeringar och 

begränsad validering bedöms den som begränsad och som en ”proposed” teori. En teori med 

200-300 citeringar och som har viss validering blir bedömd som en ”emerging” teori. I det fall 

en artikel har mer än 500 citeringar med god validering bedöms den som en ”dominating” 

teori. 

 

Fenomen X Referens Citeringar Validitet Styrka i teorierna 

Teori 

X >500 God validitet Dominating 

X 200 till 300 Viss validitet Emerging 

X <100 
Begränsad 

validitet 
Proposed new theory 

Teorin bedöms utifrån den totala bedömda styrkan 

Tabell 1, Bedömningsmatris, Hansen & Jonsson (2013-12-01) 
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2.4.1 Kundtillfredsställelse 

I teoridelen presenterades först teorier kring tre olika områden inom kundtillfredsställelse. 

Dessa var interaktion, förtroende och förväntningar. Områdenas olika syn på vad som leder 

till att mellanmannen uppnår kundtillfredsställelse, klargörs med hjälp av faktorer som finns 

inom respektive område. Efter att faktorerna inom varje område klargjorts, avgränsas studien 

till att undersöka ett av dessa områden. Det kan därför konstateras att kundtillfredsställelse är 

ett för vitt begrepp att hanteras i sin helhet i denna uppsats. Därför avgränsas 

kundtillfredsställelse till att avse interaktionsområdet. Eftersom studien har avgränsats till att 

studera mellanmannen som opartisk, är det befogat att analysera hur mellanmannen arbetar 

för att uppnå en god interaktion mellan parterna. Vidare motiveras detta val av att dennes 

arbetsmetoder är komplexa och ytterst beroende av att lösa problem parterna emellan. 

 

Fenomen 

Kundtillfredsställelse 
Referens Citeringar Validitet Styrka i teorierna 

Arbetsområden 

Singh, & Sirdeshmukh, 2000 

 

1002 

 
God validitet Dominating 

_ _ 
Viss validitet Emerging 

Powpaka, 1996 

Payne & Frow, 2004 

112 

190 

Begränsad 

validitet 
Proposed new theory 

Utvärderad som Dominating och proposed new theory 

Interaktion med    

parterna 

Peppers et al., 1999   681 God validitet Dominating 

Prahalad & Ramaswamy, 2004  277 Viss validitet Emerging 

Panda, 2002 

Aung & Heeler, 2001                                    

Womack, 2002                    

Bapuji et al., 2012 

57 

26 

23 

5 

Begränsad validitet 
Proposed new 

theory 

Utvärderad som Dominating, emerging och proposed new theory 

Förtroende gentemot 

parterna 

Rousseau et al., 1998 4420 God validitet Dominating 

- -  Viss validitet Emerging 

Hong & Cho, 2011 33 Begränsad validitet 
Proposed new 

theory 
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Utvärderad som Dominating och proposed new theory 

Uppnå parternas 

förväntan 

Brady & Cronin, 2001 1600 God validitet Dominating 

Mohr & Bitner, 1995 378 Viss validitet Emerging 

Powpaka, 1996 112 Begränsad validitet 
Proposed new 

theory 

Utvärderad som Dominating, emerging och proposed new theory 

Tabell 2, Kundtillfredsställelse, egen  

 

2.4.2 Interaktion 

Med anledning av den breda innebörden av kundtillfredsställelse, avgränsas studien till att 

analysera ett område med tillhörande faktorer. För att motivera valet är det betydelsefullt att 

tydliggöra kopplingen mellan interaktion och kundtillfredsställelse. Teorierna stödjer valet att 

behandla interaktionsområdet som inriktning. Vidare förklaras varför inriktningen är 

intressant utifrån mellanmannens perspektiv och dennes strävan att uppnå 

kundtillfredsställelse. 

 

Fenomen     

Interaktion 
Referens Citeringar Validitet 

Styrka i 

teorierna 

Valet av interaktion 

som arbetsområde 

Weitz & Bradford, 1999                                                     

Wise & Baumgartner, 1999                                          

Crosby et al., 1990 

529             

791           

3453 

God 

validitet 
Dominating 

-   - 
Viss 

validitet 
Emerging 

Leigh & McGraw, 1989                                              

Neu & Brown, 2005                                                         

Hunter & Perreault, 2007                                       

Delvecchio et al., 2004  

Keillor et al., 2000 

166                                                   

194             

111               

17               

101 

Begränsad 

validitet 

Proposed new 

theory 

Utvärderad som Dominating och proposed new theory 

Tabell 3, Interaktion, egen 
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2.4.2.1 Informatör 

I teoridelen framställs mellanmannens roll som informatör. Teorier belyser vikten av att 

mellanmannen förmedlar ändamålsenlig information till kunden. Teorierna menar att 

mellanmannen måste skapa ett mervärde åt kunden för att anlitas. Detta mervärde kan 

definieras på olika sätt beroende på teori. 

 

Fenomen          

Informatör 
Referens Citeringar Validitet 

Styrka i 

teorierna 

Vikten av information 

- 
 - 

God 

validitet 
Dominating 

-  -  
Viss 

validitet 
Emerging 

Bhargava & Choudhary, 2004                     

Rose & Rose, 1999                      

Womack, 2002                           

Glazer, 1998 

103           

79             

23           

189 

Begränsad 

validitet 

Proposed new 

theory 

Utvärderad som Proposed new theory 

Tabell 4, Informatör, egen 

 

2.4.2.2 Rutin 

Flera teorier menar att analys av interaktioner mellan parterna ger insikt i hur rutiner uppstår. 

En annan teori menar att en noggrann analys av interaktionen som sker i mellanmannens 

rutin, skapar bättre förståelse för uppkomsten av rutinerna och vad de kan leda till. Det finns 

olika teorier gällande i vilka miljöer en rutin är mest lämpad. Undersökningar visar dock att 

en gemensam nämnare för att en rutin ska hålla god kvalitet är att den ska vara flexibel. 

 

Fenomen                  

Rutin 
Referens Citeringar Validitet 

Styrka i 

teorierna 

Hur en rutin 

uppkommer 

Pentland & Rueter, 1994                        

Feldman, 2000 

633                          

974 

God 

validitet 
Dominating 

Heimeriks & Duysters, 2007 213 
Viss 

validitet 
Emerging 

Maritan & Brush, 2003             

Salvato, 2009                               

Bapuji et al., 2012 

74           

112             

5 

Begränsad 

validitet 

Proposed new 

theory 

Utvärderad som Dominating, emerging och proposed new theory 
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Att använda rutiner 

Adler Goldoftas, & Levine, 1999 793 
God 

validitet 
Dominating 

Howard-Grenville, 2005                      

Bogner & Barr, 2000 

204         

247 

Viss 

validitet 
Emerging 

Foss et al., 2012 3 
Begränsad 

validitet 

Proposed new 

theory 

Utvärderad som Dominating och emerging 

Tabell 5, Rutin, egen 

 

2.4.2.3 Intention 

Enligt teoridelen hör det till mellanmannens uppdrag att sammankoppla aktörers intentioner. 

Teorin för denna faktor har därför valts med syfte att belysa mellanmannens viktiga uppdrag 

att överföra intentioner mellan två parter. Bedömningen av mellanmannens kompetens är 

beroende av dennes skicklighet att förmedla parternas intentioner. 

 

Fenomen               

Intention 
Referens Citeringar Validitet 

Styrka i 

teorierna 

Sammankoppla 

aktörernas intentioner 

Cronin et al., 2000 

Wayland & Cole, 1997 

2718 

350 

God 

validitet 
Dominating 

-  - 
Viss 

validitet 
Emerging 

Bapuji et al., 2012 5 
Begränsad 

validitet 

Proposed new 

theory 

Utvärderad som Proposed new theory 

Tabell 6, Intention, egen 

 

2.4.2.4 Kompetens 

Teorierna om kompetens betonar vikten av att mellanmannen förmedlar sin kompetens till 

parterna, eftersom denna faktor enligt Aung & Heeler (2001) är betydande för att uppnå 

kundtillfredsställelse. Enligt teorin bör mellanmannen ha viss kompetens, eftersom dennes 

arbete består i att överföra kompetensen till de som är i behov av den. Teorierna skiljer sig åt 

gällande hur de definierar vad som utgör kompetens för en mellanman.  
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Fenomen               

Kompetens 
Referens Citeringar Validitet 

Styrka i 

teorierna 

Kompetens för en 

mellanman 

Mayer et al., 1995 8584 
God 

validitet 
Dominating 

- - 
Viss 

validitet 
Emerging 

Aung & Heeler, 2001       

Smedlund, 2006 

26                                          

63 

Begränsad 

validitet 

Proposed new 

theory 

Utvärderad som Dominating och proposed new theory 

Tabell 7, Kompetens, egen 

 

Syftet med denna State–of–the-art är att öka förståelsen kring ämnet. Vidare är syftet att 

utifrån lämpliga teorier förklara och utvärdera valet att analysera interaktionsområde med dess 

fyra faktorer. Detta avsnitt har belyst forskning kring interaktion och motiverat valet av 

interaktionsområdet. 

 

Utifrån denna State-of-the-art kan studiens modell utformas. Målet är att belysa varje teori för 

att identifiera ett eventuellt gap. Kokkomäki et al. (2010) undersökningar bekräftar att det 

finns ett gap i teorin. De menar att det är av stort intresse att studera faktorer som kan ha en 

inverkan på mellanmannens strävan att uppnå kundtillfredsställelse, samt hur mellanmannen 

själv angriper dessa faktorer. De anser att framtida forskning därför bör rikta fokus mot vilka 

faktorer som mellanmannen kan arbeta med för att förbättra sin tjänst gentemot parterna. 

Gapet som ska analyseras i denna uppsats är hur en fastighetsmäklare i egenskap av en 

opartisk mellanman arbetar med studiens fyra faktorer, i dennes strävan att uppnå 

kundtillfredsställelse gentemot parterna. Det optimala för en fastighetsmäklare i egenskap av 

opartisk mellanman är att uppnå kundtillfredsställelse gentemot båda parterna. (Payne & 

Frow, 2004; Olaru et al., 2008). 

 

Teorin som denna uppsats grundas på har inte fokuserat på hur mellanmannen uppnår 

kundtillfredsställelse gentemot två parter samtidigt, därför uppkommer detta gap. Den teori 

som används är av deskriptiv art. Teorin förklarar alltså innebörden av faktorerna och vilka 

fördelar de kan ge en mellanman. Eftersom teorin inte grundas på hur mellanmannen uppnår 

kundtillfredsställelse gentemot två parter, finns här ett gap att analysera detta. 
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2.5 Forskningsmodell 

Studiens forskningsmodell presenteras nedan. Den utgår från uppsatsens teori som påvisar att 

en god interaktion bidrar till att uppnå kundtillfredsställelse (Panda, 2002). Interaktion 

innefattar enligt teorin de för studien valda faktorerna; informatör, rutin, intention och 

kompetens (Womack, 2002; Bapuji et al., 2012; Aung & Heeler, 2001). Denna studie ska 

fokusera på de fyra faktorerna och analysera hur mellanmannen arbetar med dessa för att 

uppnå kundtillfredsställelse gentemot parterna. 

 

Figur 4, Forskningsmodell, egen 

 

Mina forskningsfrågor är:  

 Hur arbetar fastighetsmäklare med de fyra faktorerna; informatör, rutin, intention och 

kompetens? Det vill säga hur fastighetsmäklare kan arbeta; som en god informatör, 

efter goda rutiner, att sammanföra parters intentioner och med sin kompetens.  

 Hur arbetar fastighetsmäklare med faktorerna i relation till teorin?  

 Är någon eller några av faktorerna mer vanligt förekommande i fastighetsmäklarens 

arbete? 
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3. Metod 

I detta kapitel ska den metodologiska ramen för denna uppsats förklaras, och de strategier 

som har används vid intervjuer beskrivas. För att skapa en tillförlitlig grund för studiens 

metod kommer valen av olika metoder diskuteras. Till sist återfinns bearbetning av data samt 

en kritisk granskning av metoden. 

 

3.1 Val av undersökningsdesign 

Med anledning av syftet så ska jag använda mig av intervjuer för att undersöka mina 

forskningsfrågor. Studien gör semistrukturerade intervjuer, eftersom intervjuerna utgår från 

specifika teman som ska beröras. Vidare är semistrukturerade intervjuer fördelaktigt för denna 

studie eftersom intervjupersonerna ges stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt vilket 

skapar möjlighet för respondenterna att ge sin egen bild av hur de arbetar med studiens 

faktorer.  Dessutom är det fördelaktigt att i intervjusituationen kunna anpassa ordningsföljden 

på frågorna för att få ut så mycket som möjligt av intervjun, vilket semistrukturerade 

intervjuer ger upphov till (Bryman & Bell, 2011:475-476). Orsaken till att intervjupersonerna 

givits stor frihet att utforma sina svar, förklaras av att det är deras arbetssätt som analyseras. 

Därför är det fördelaktigt att ställa frågor hur de arbetar enligt olika teman för att få så 

uttömmande svar som möjligt. 

 

Därmed används primärdata eftersom jag söker efter ny information ute på ”fältet” 

(Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås, 2013-11-26). För att ha möjlighet att analysera 

hur mäklaren arbetar med faktorerna är det lämpligt att göra intervjuer, eftersom 

intervjupersonerna ombeds att besvara hur de arbetar med dessa. Fördelen med intervjuer i 

jämförelse med deltagande observationer är bland annat att intervjupersonerna ger uppriktiga 

svar. En deltagande observation riskerar enligt Bryman & Bell (2011:502-503) att den 

intervjuade beter sig onaturligt. Ytterligare en orsak till att använda intervjuer är tidsaspekten. 

Det torde vara tidsbesparande att fråga mäklare hur de arbetar med faktorerna istället för att 

observera hur de arbetar med dem. I det fall studien hade genomfört deltagande observationer, 

skulle det förmodligen varit allt för tidskrävande att vänta på de situationer då mäklarna 

arbetar med faktorerna. Därför bör intervjuer med fastighetsmäklare genomföras för att ha 

möjlighet att analysera hur denne arbetar med studiens faktorer. 

 

Intervjuerna har genomförts på två sätt, dels genom att träffa personen och dels per telefon. 

De flesta intervjuer genomfördes ”ansikte mot ansikte”, bara en intervju genomfördes via 
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telefon. Fördelen med att träffa intervjupersonerna är att jag kan se dennes reaktion på frågan, 

vilket kan ge en extra dimension vid analys av svaren. Ett exempel är att det kan synas på 

intervjupersonens kroppsspråk, att denne finner en faktor extra betydelsefull för sitt arbete. Då 

ställs fördjupande frågor kring denna faktor för att utveckla svaren. Denna flexibilitet som en 

semistrukturerad intervjuform ger upphov till, används med fördel i denna situation (Bryman 

& Bell 2011:475–476). Därför kan intervjuer ”ansikte mot ansikte” vara till fördel för att få ut 

maximalt av intervjupersonens svar, gällande hur denne arbetar med faktorerna. Fördelar med 

att göra telefonintervjuer är att de oftast tar mindre tid i anspråk och minimerar risken att göra 

en felbedömning av intervjupersonens kroppsspråk. Nackdelen är att intervjupersonens 

kroppsspråk faller ur analysen. 

 

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning eftersom den ska analysera hur en mellanman arbetar 

med faktorer för att uppnå kundtillfredsställelse. (Bryman & Bell, 2011:409). Därför är en 

kvantitativ influerad analysmetod, där studien mäter någonting, inte aktuellt (Bryman & Bell, 

2011:166–167). På grund av detta väljer jag att arbeta med en mer kvalitativ influerad 

analysmetod för att tolka och analysera svaren från intervjuerna. Analysmetoden inspireras av 

ett abduktivt tillvägagångssätt. Denna metod är inriktad på utveckling av en teori på grundval 

av data. Insamling och analys av data sker parallellt. Studiens teorier utvecklas med hjälp av 

den datainsamling som sker vid intervjuerna.   

 

3.2 Population  

Enligt Bryman & Bell (2011) består en population av samtliga de enheter forskaren gör sitt 

urval ifrån. Den population jag vill studera är mellanmän. Det finns olika typer av mellanmän, 

jag väljer att avgränsa mig inom en del av denna population. Avgränsningen genomförs dels 

eftersom populationen mellanmän består av många individer och dels på grund av studiens 

beteckning av mellanmannen som opartisk. Därför är det inte genomförbart för denna studie 

att undersöka alla individer i populationen. Populationen mellanmän består av urvalsramen; 

Sysslomän, Budet, Fullmäktigen, Kommissionären, Handelsagenten, Mäklaren, Speditören 

och Skeppsklareraren (Tiberg, 1977:22). 

 

Det är viktigt att göra ett urval i denna population eftersom studien strävar efter en god 

reliabilitet. Enligt tidigare kapitel har det framgått att jag studerar fastighetsmäklaren som 

mellanman. Denna studie strävar efter att uppnå en generaliserbarhet. För att uppnå 

generaliserbarhet krävs det att urvalet är representativt för alla fastighetsmäklare i Sverige. 
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Enligt fastighetsmäklarinspektionens statistik är könsfördelningen bland registrerade mäklare 

totalt 43,3 procent kvinnor och 56,6 procent män. Enligt samma källa är andelen mäklare 

under 30 år drygt 21 procent och närmare 50 procent av samtliga mäklare är i åldersgruppen 

30-49. Gruppen mellan 50-69 år svarar för 28,4 procent (Mynewsdesk, 2013-11-25). 

Fastighetsmäklare finns runt om i hela Sverige och marknadsförutsättningarna får antas skilja 

sig beroende på var de är verksamma. Val av geografiskt område som mäklaren intervjuas i, 

kan därför påverka hur de besvarar frågorna. Därför kommer inte en fullständig 

generaliserbarhet att nås, eftersom en sådan representativitet inte ligger inom studiens tidsram. 

Avgränsningen till lokal marknad har också gjorts med hänsyn till studiens teori i form av 

Smedlunds (2006). Dennes teori säger bland annat att mellanmannens förmedling av tjänster 

inom ett geografiskt område leder till att kompetensen utvecklas och stärks inom det 

geografiska område där denne är verksam.  

 

3.2.1 Urval 

Urvalet i denna studie genomförs i syfte att generalisering för en större population ska vara 

möjlig. För att detta ska gå att åstadkomma, måste urvalet vara representativt för 

populationen. I inledningen klargörs vad som avses med en mellanman: en fysisk person som 

ska tillvarata både säljare och köpares intressen, det vill säga vara en opartisk mellanman. 

Därför är det befogat att välja fastighetsmäklare som stämmer in på denna typ. Dessutom gör 

detta val att studiens validitet stärks, då mäklaren är den mellanmanskategori som stämmer in 

bäst på vad denna studie avser med mellanman. 

 

Jag väljer att intervjua fastighetsmäklare som arbetar i Uppsala, som är Sveriges fjärde största 

kommun (Uppsala kommun, 2013-11-07). Orsaken till detta val grundar sig i att studien 

strävar efter att ge en generaliserbarhet inom Sverige, eftersom de intervjuade mäklarna 

varken arbetar i en storstad eller småstad. Dessutom ryms svårligen en studie byggd på 

intervjuer av mäklare från olika städer i Sverige inom studiens tidsram. 

 

Fastighetsmäklare är ett yrke som består av kvinnor och män, gamla som unga. Därför gör 

studien ett brett urval av intervjupersoner för att spegla denna yrkesroll. Jag har eftersträvat att 

få respondenter vilka återspeglar den könsfördelning och åldersfördelning som råder inom 

fastighetsmäklarbranschen. Till viss del har jag lyckats med detta. 30 procent av de 

intervjuade var kvinnor och 70 procent var män. Av de intervjuade var 50 procent under 30 

år, 40 procent var mellan 30-49 år och 10 procent var mellan 50-69 år. Intervjuerna har 
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kommit till stånd genom kontakter med olika mäklarfirmor. Av dessa kontakter har jag till 

viss del blivit rekommenderad olika mäklare efter mina önskemål vad gäller kön och ålder. 

Studien har därför inspirerats att genomföra ett snöbollsurval som enligt Bryman & Bell 

(2011)  i viss bemärkelse är ett slags bekvämlighetsurval. Snöbollsurval innebär att forskaren 

har kontakt med ett mindre antal människor som är viktiga för undersökningen. Från dessa 

kontakter får forskaren kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2011). 

Problemet med ett snöbollsurval är enligt Bryman & Bell (2011) att det är tveksamt om 

urvalet kommer att vara representativt för populationen. Detta tillvägagångssätt resulterade 

inte i att jag till fullo lyckades återspegla populationens köns- och åldersfördelning. I strävan 

att undvika den problematik som Bryman & Bell (2011) tar upp kring snöbollsurval, har jag 

därför i vissa fall tagit kontakt med mäklaren direkt, utan att det grundas på denna 

urvalsmetod. Men fortfarande är detta ett icke-sannolikhetsurval. 

 

3.2.2 Transkribering 

Alla intervjuer förutom en har spelats in i syfte att underlätta transkribering. Fördelen som jag 

ser det med att spela in intervjuerna är att det blir möjligt att lyssna på svaret igen. På detta 

sätt ökade min förståelse för svaren och eventuella frågetecken kring dem kunde undvikas. 

Innan intervjuerna genomfördes förklarade jag de bakomliggande orsakerna till att spela in 

intervjun och frågade sedan respondenterna om de vill gå med på att intervjun spelas in. 

Samtliga respondenter godkände inspelningen. Vid transkribering har jag eftersträvat att 

endast ta med svar som ligger inom ämnet, dessutom har transkriberingen utförts i nära 

anslutning till intervjutillfället för att ge bästa möjliga bild av intervjun. 

 

3.3 Analysmetod 

Denna studie har utformat operationaliseringen och intervjuguiden från teori. Detta leder fram 

till transkriberade intervjuer ur vilka nyckelord, rubriker och ämnen uppkommer. Dessa 

analyseras i syfte att bidra till att fylla studiens gap. Därmed finns det vissa liknelser mellan 

studiens analysmetod och en form av grundad teori, ”Well grounded theory”, eftersom denna 

teori menar att operationalisering och intervjuguiden utformas från teori (Philipson, 2013).  

Likt min studie finner forskaren enligt ”Well grounded theory” nyckelord, rubriker och ämnen 

ur transkriberad intervjudata vilka analyseras (Philipson, 2013). 

 

Analysmetoden är inriktad på att utveckla teori med hjälp av insamlad data. Insamling och 

analys av data sker parallellt och i en växelverkan med varandra. Studiens teorier utvecklas 
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med hjälp av den datainsamling som sker vid intervjuerna.  Detta är som tidigare konstaterats 

studiens gap, att från teorier som behandlar hur en mellanman arbetar med faktorer, undersöka 

hur en ”opartisk” mellanman arbetar med dessa. Denna analysmetod påminner om Strauss & 

Corbins (1998:12) två grundläggande drag med grundad teori. Dessa är att metoden inspireras 

av ett abduktivt synsätt, det vill säga inriktad på utveckling av en teori på grundval av data 

och ett synsätt där insamling och analys av data sker parallellt och i en växelverkan med 

varandra.  

 

Studiens syfte är att analysera och tolka den data som samlas in utan att det i förväg ska passa 

utformade och standardiserade koder. Studien arbetar med kodning på ett sätt som påminner 

om hur Charmaz (2000:515) utrycker kodningsarbetet: ”Vi som arbetar med grundad teori 

kodar våra data i samband med att de samlas in […] och till skillnad från kvantitativ 

forskning, som kräver att data ska passa in på i förväg utformade och standardiserade koder, 

ska tolkningarna av data i grundad teori forma de koder som utvecklas.”  

 

Enligt Glaser & Strauss (1967) är det viktigt att göra kontinuerliga jämförelser för att behålla 

sambandet mellan data och konceptualisering. Detta för att förbindelsen mellan dessa ska 

bibehållas. Fördelen med att göra en sådan kontinuerlig jämförelse är att ha möjlighet till 

fortlöpande teoretisk bearbetning. Därmed kan teori och kategorier utvecklas under arbetets 

gång. Jag har kontinuerligt arbetat med att göra sådana jämförelser, detta anser jag nödvändigt 

för denna studie. Dessutom har sådana jämförelser används för att utveckla teori kring 

studiens faktorer. Därför är det fördelaktigt att inspireras att arbeta på det sätt Glaser & 

Strauss (1967) förespråkar för att ha möjlighet att bedriva den forskning studien gör. 

 

3.4 Operationalisering 

Teorikapitlet består av teori om hur olika faktorer påverkar mellanmannens arbetssätt med 

kund. Sammanfattningsvis menar teorin att mellanmannen har god möjlighet att uppnå 

kundtillfredsställelse vid god brukning av faktorerna. Därför ska studien i empirin undersöka 

hur mellanmannen arbetar med faktorerna för att uppnå kundtillfredsställelse gentemot två 

parter. Teoriavsnittet är grunden för studiens frågeställningar. Dessa frågeställningar har 

besvarats genom intervjuer med fastighetsmäklare. Utifrån svaren analyseras hur faktorerna 

påverkar dennes strävan att uppnå kundtillfredsställelse gentemot två parter. 
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I studiens State–of–the-art uppkommer det gap som ska analyseras. Gapet som studien ska 

analysera är hur de för studien valda faktorerna kan ha för inverkan på fastighetsmäklarens 

arbete att uppnå kundtillfredsställelse gentemot två parter. Det optimala för en 

fastighetsmäklare i egenskap av mellanman är att uppnå kundtillfredsställelse gentemot båda 

parter (Payne & Frow, 2004; Olaru et al., 2008). 

 

Den teori studien behandlar har inte fokuserat på hur mellanmannen uppnår 

kundtillfredsställelse gentemot två parter, därför uppkommer detta gap. Studiens State–of–

the-art kom fram till att den teori som används är av förklarande art. Teorin förklarar alltså 

innebörden av faktorerna och vilka fördelar de kan ge mellanmannen i dennes arbete att 

uppnå kundtillfredsställelse. I och med att teorin är av förklarande art så framställs i studiens 

State-of-the-art ett gap att analysera hur teorin stämmer i empirin, gentemot en mellanman 

som i sitt arbete strävar efter att uppnå kundtillfredsställelse åt två parter. 

 

3.4.1 Intervjuguide 

Här följer en redogörelse för hur frågeställningarna formulerades. Med anledning av syftet 

ställs frågorna från mellanmannens perspektiv, det vill säga hur denne arbetar i relation till 

faktorernas teori. Frågorna kommer därför bidra till att öka förståelsen för hur en viss typ av 

mellanman kan arbeta för att minska studiens gap. Svaren på dessa frågor skapar möjlighet att 

genomföra studiens analys. 

 

3.4.1.1 Informatör 

Dessa frågor ska svara på hur mellanmannen genom att vara en god informatör uppnår 

kundtillfredsställelse. 

 Fråga 1. Hur upplever ni parternas informationsbehov? Har någon part större 

informationsbehov? Skiljer den sig åt, i så fall hur? 

Denna fråga provar Rose & Rose (1999) definition av en så kallad informationsmellanhand: 

En informationsmellanhand är oberoende, ger vinstmaximerande ekonomisk information och 

utför sin verksamhet på uppdrag av andra aktörers informationsbehov. 

 Fråga 2. Hur tänker ni kring att i varje affär tillhandahålla parterna uttömmande 

information, för att underlätta etableringen av avtal? 

Syftet med denna fråga är att ta reda på hur mellanmannen erbjuder information som 

underlättar etableringen av ett avtal mellan parterna (Bhargava & Choudhary, 2004). 
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 Fråga 3. Läggs mer fokus mot endera partens informationsbehov vid olika skeden i 

affären? 

Denna frågas syfte är att testa Womacks (2002) teori, att mellanmannen måste tillhandahålla 

något mervärde för att kunden ska välja dennes tjänster. 

 Fråga 4. Vad består mervärdet av i den information som tillhandahålls endera parten?  

Syftet med denna fråga är att utreda vad mervärdet i mellanmannens tjänst kan bestå av. 

Glazer (1998) menar att tillhandahållande av en högre kvalitet på informationen, mer 

fullständig information, mer och bättre organiserade uppgifter skapar ett mervärde för 

mellanmannens tjänst. 

 Fråga 5. Vad är er uppfattning om huruvida information ni tillhandahåller i högre grad 

skapar ett mervärde gentemot ena parten? 

Denna fråga härleds från Womacks (2002) teori om att mellanmannen väljer och organiserar 

information enligt vilka behov som finns hos en kundgrupp. 

 

3.4.1.2 Rutin 

Här redovisas frågor som ska ge svar på hur mellanmannen genom goda rutiner uppnår 

kundtillfredsställelse. 

 Fråga 6. Vad anser ni att en bra rutin ska bidra med?  

Syftet med denna fråga är att analysera hur mäklarna arbetar enligt Foss et al. (2012) teori. 

Teorin menar att det är viktigt att arbeta med rutiner i syfte att underlätta hanteringen av 

många händelser som sker parallellt. Även Heimeriks & Duysters (2007), Maritan & Brush 

(2003), Pentland & Rueter (1994) och Salvato (2009) har en liknande syn gällande rutinens 

syfte. 

 Fråga 7. Hur arbetar ni för att utveckla era rutiner? 

Denna fråga utgår från Bapuji et al. (2012) teori, att det är viktigt att förstå uppkomsten av 

rutinerna och vad de leder till för resultat. Eftersom denna vetskap hjälper mellanmannen att 

härleda förmåner av rutiner. Frågan härrör även från Feldmans (2000) teori, som menar att de 

som använder rutiner på ett framgångsrikt sätt ändrar dessa utefter vad de tidigare 

prestationerna har fått för resultat. 

 Fråga 8. Är ni generellt mer eller mindre flexibel med hur rutinen används beroende 

på vilken part den är ämnad för? 

Syftet med denna fråga är att undersöka hur mellanmannen arbetar enligt Adler et al. (1999) 

och Bogner & Barrs (2000) teorier, som hävdar att rutiner är viktiga för att lyckas i en 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b61
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b95
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b95
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b112
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b127
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dynamisk miljö. Vidare ska denna fråga svara på huruvida mellanmannen arbetar efter 

Howard-Grenvilles (2005) teori. Denna teori menar att det är en förutsättning att rutinerna är 

av intresse för parternas intentioner för att rutiner ska bevaras inom en organisation. 

 

3.4.1.3 Intention 

Nedan presenteras frågor hur parternas intentioner påverkar mellanmannens arbete att uppnå 

kundtillfredsställelse. 

 Fråga 9. Hur arbetar ni med att överföra parternas intentioner till varandra för att 

affären ska bli lyckad? 

Denna fråga formulerades från Bapuji et al. (2012) teori, vilken definierar en mellanman, som 

en enhet som rör sig mellan aktörer, vilka är i färd med att göra affärer. De menar därmed att 

mellanmannens huvudsakliga uppgift är att föra samman aktörers intentioner. 

 Fråga 10. Hur arbetar ni för att tillfredsställa parternas ekonomiska intentioner? 

Syftet med denna fråga är att undersöka huruvida mellanmannen arbetar efter Wayland & 

Coles (1997) teori, som betonar vikten av att lägga fokus på att tillfredsställa parternas 

ekonomiska intentioner istället för mellanmannens egna. Detta i enlighet med teorin som 

menar att det i slutändan ändå leder till en vinstmaximering för mellanmannen att fokusera på 

parternas ekonomiska intentioner. 

 

3.4.1.4 Kompetens 

Slutligen presenteras här frågor hur mellanmannen arbetar med sin kompetens för att uppnå 

kundtillfredsställelse gentemot parterna. 

 Fråga 11. Hur upplever ni parternas åsikter om vad ni som mäklare bör ha för 

kompetens för att tillfredsställa parternas behov? 

Ovanstående fråga har utformats från Smedlunds (2006) teori som gör gällande att en 

mellanman ska överföra ändamålsenlig kunskap till de som är i behov av den. 

 Fråga 12. På vilket sätt upplever ni att er kompetens utvecklas? Läggs mer fokus mot 

endera parten vid kompetensutveckling? 

Denna fråga är utformad enligt Smedlunds (2006) teori som menar att mellanmannens 

förmedling av tjänster leder till att dennes kompetens utvecklas inom området där denne är 

verksam. Syftet med mellanmannens arbete är därför att utveckla sin kompetens för att 

överföra rätt kunskap till de som är i behov av den. 
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 Fråga 13. Krävs det olika kompetens för att uppnå kundtillfredsställelse gentemot 

endera parten? 

Syftet med denna fråga är att undersöka hur mellanmannen, sett utifrån Mayers et al. (1995) 

och Aung & Heelers (2001) teorier, arbetar för att skapa olika typer av kompetens som 

tillfredsställer parterna. 

 

3.5 Kvalitetsutvärdering 

Jag anser att metodvalen är ändamålsenliga med syftet, eftersom de har valts för att bidra till 

att uppnå studiens syfte.  Studiens gap har även varit en viktig faktor vid metodval. Enligt 

Bryman & Bell (2011) är en studies kvalitet beroende av dess validitet och reliabilitet. De jag 

har tagit i beaktande vid metodvalen är därför främst om de är lämpliga, genomförbara, de 

mest effektiva och att de ger den effekt studien eftersträvar.  

 

Kriterierna för att utföra semistrukturerade intervjuer är främst, att intervjuerna utgår från 

specifika teman och att intervjupersonerna ska ges stor frihet att utforma svaren (Bryman & 

Bell, 2011). Orsaken till att intervjupersonerna givits stor frihet att utforma sina svar, har sin 

förklaring i att studien ska undersöka mäklares arbetssätt. Därför är det fördelaktigt att ställa 

frågor hur de arbetar enligt olika teman för att svaren ska bli så uttömmande som möjligt. 

 

I denna uppsats studeras en fastighetsmäklare i egenskap av mellanman. Orsaken till detta val 

är studiens definition av en mellanman, en fysisk person som ska tillvarata både säljare och 

köpares intressen, dvs. vara en opartisk mellanman. Därför är det befogat att välja 

fastighetsmäklaren som stämmer in på denna typ. Jag väljer att intervjua fastighetsmäklare 

som arbetar i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Därmed anser jag att studien till viss del 

uppnår en generaliserbarhet, eftersom denna stad varken kan benämnas som en storstad eller 

småstad. 

 

Studiens analysmetod inspireras av en form av grundad teori vid analysering av intervjudata, 

denna är ”Well grounded theory” (Philipson, 2013). Orsaken till att studiens analysmetod 

inspirerats av denna teori är, att det finns vissa likheter mellan den och uppsatsens upplägg. 

Likheten är att båda utgår från teori vid utformning av operationaliseringen och 

intervjuguiden. Det leder fram till transkriberade intervjuer ur vilka nyckelord, rubriker och 

ämnen uppkommer. Dessa analyseras och leder fram till ny teori. Därmed inspireras studiens 

analysmetod av ett abduktivt tillvägagångssätt. 
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Orsaken till att studien inspireras av ”Well grounded theory” är att den uppfyller Strauss & 

Corbins (1998:12) två grundläggande drag med grundad teori. Dessa är att metoden inspireras 

av ett abduktivt synsätt, det vill säga inriktad på utveckling av en teori på grundval av data 

och ett synsätt där insamling och analys av data sker parallellt och i en växelverkan med 

varandra. Den uppfattning Charmaz (2000) har om hur forskare bör arbeta med kodning 

bidrar också till att studien inspireras av grundad teori. 

 

För att studien ska ha möjlighet att hålla en god kvalitet har den inspirerats av Glaser & 

Strauss (1967) teori. Teorin menar att det är viktigt för studiens kvalitet att göra kontinuerliga 

jämförelser mellan data och konceptualisering för att behålla sambandet dem emellan. I 

uppsatsen görs denna jämförelse för att ha behålla sambandet mellan konceptualisering och 

insamlad data. 
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4. Empiri 

Empirin redovisas här i svarsform och frågorna återfinns i det tidigare metodkapitlet 3.5.1. I 

detta avsnitt kommer jag att sammanställa och sammanfatta de intervjuer som genomförts för 

undersökningen. Empirin är indelad i uppsatsens fyra faktorer baserade på studiens 

underliggande teori. Jag har valt att sammanfatta intervjuerna eftersom många av de 

intervjuade påpekade samma sak. En meningskoncentrering är väsentlig för mina kvalitativa 

intervjuer med långa svar. 

 

För att uppnå en tydlig presentation av det insamlade datamaterialet kommer den att 

presenteras med hjälp av matriser. Respondenternas svar har angivits med gul markering. 

Syftet med att använda matriser är att dessa bidrar till att kunna analysera varje respondents 

svar på varje enskild fråga. Förutsättningen att kunna genomföra en analys med hjälp av 

matriser är att nyckelord urskiljs från respondenternas svar. Sedan granskar jag de uppkomna 

nyckelorden, i syfte att formulera rubriker för de nyckelord som har en likartad betydelse. 

Rubrikerna finns i kolumnerna. Nyckelorden redovisas i Bilaga 1. Därmed gulmarkeras 

respondentens svar om denne har svarat med nyckelord som hör till en rubrik. 

Respondenterna finns angivna med förnamn.  Syftet med matriserna nedan är i första hand att 

hitta globala mönster, det vill säga grupper av respondenter som svarar lika eller olika på de 

flesta frågor. Därefter är det av betydelse att påträffa lokala mönster, det vill säga grupper av 

respondenter som svarar lika eller olika på en större grupp frågor. 

 

4.1 Presentation av intervjuer 

4.1.1 Informatör 

Inom denna faktor har jag påträffat en del mönster från respondenternas svar, se Matris 1 

nedan. Det har även påträffats synpunkter som inte följer några mönster. Dessutom har det 

påträffats en grupp respondenter som svarar olika på de flesta frågor. Den grupp som tenderar 

att svara lika varandra är Ann och Mikael. Josef och Robin tenderar att svara olikt varandra. 

Det som framförallt skiljde dessa åt var hur de upplever parternas informationsbehov, det vill 

säga om någon part har större informationsbehov. Deras åsikter om vad som utgör mervärdet i 

den information som tillhandahålls skiljer sig, dessutom skiljer sig deras åsikter gällande om 

deras tillhandahållna information i högre grad skapar ett mervärde gentemot ena parten. Abel 

var den respondent som svarade mest olikt de andra. Framförallt har detta sin förklaring i att 

han har minst koppling till rubrikerna i matris 1, se nedan.  
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De flesta respondenter är överens om att den information de tillhandahåller generellt inte 

skapar ett mervärde gentemot ena parten. Majoriteten av intervjupersonerna svarade att de i 

sitt arbete lägger större fokus på att tillfredsställa säljarens informationsbehov. Endast en 

respondent anser att parterna har lika stort informationsbehov oberoende skede i affären. 

Detta svar finns inte med i matris 1 nedan eftersom svaret inte bidrar till lokala mönster.  

 

Matris 1, lokala mönster, Informatör, egen. 

 

Fråga 1. De flesta mäklarna upplever att det finns viss skillnad mellan parternas 

informationsbehov. Skillnaden är att de generellt efterfrågar olika typ av information. Några 

säger även att informationsbehovet kan se olika ut beroende på vilket skede affären är inne i. 

En del framhåller säljaren som den parten med störst informationsbehov sett över hela 

försäljningsförloppet. 

 

Det är svårt att avgöra om någon part har större informationsbehov än den andra. Olof säger: 

”Hur parternas informationsbehov ter sig är svårt att bedöma. Det är av större betydelse att 

se hur individens informationsbehov ser ut, eftersom informationsbehovet enligt mig inte är 

Namn på intervjuperson Torbjörn Ann Mikael Anders Olof Malin Josef Robin Anahita Abel 

Informationsbehovet är individanpassat 

snarare än partsanpassat.

Hårda informationsvärden till köpare 

mjuka till säljare.

Parternas informationsbehov beror på 

vilken process affären är inne i.

Frågor till parterna avslöjar vilken 

information de vill ha.

Strävar efter att tillhandahålla parterna 

uttömmande information.

Viktigt att upplysa om brister i 

bostaden men kommer med lösningar.

Mer fokus mot säljares 

informationsbehov.

Mer fokus mot köpares 

informationsbehov.

Informera hur mitt arbetssätt leder till 

bästa pris. 

Mervärdet består i att få parterna att 

känna trygghet.

Informera vad du rekommenderar och 

varför.

Jämför inte informationen på det sättet.

Beror på hur individen tar emot 

informationen.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
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partsberoende.”  Enligt Torbjörn ska en mäklare tillfredsställa individens behov. Därmed 

utesluter han att ena parten har större informationsbehov än den andra.  Istället menar några 

mäklare att parternas informationsbehov kan kännetecknas av olika karaktärsdrag. Till 

exempel är Anders och Josef säkra på att köparna har mer ”hårda” informationsbehov, medan 

säljarna har större behov av ”mjuka” informationsvärden. Anders säger att säljaren efterfrågar 

mer information om hur försäljningen ska gå till och köparen mer information om fastighetens 

eventuella fel och brister. Josef menar vidare att köparen efterfrågar information gällande 

objektet, medan säljaren i större utsträckning vill ha information vad som ingår i mäklarens 

tjänst. 

 

Den grupp om två personer som svarade minst lika varandra var Robin och Torbjörn. 

Exempelvis anser Torbjörn att köparen har mest behov av ”hårda” informationsvärden och 

säljaren mest behov av ”mjuka”. Däremot menar Robin att informationsbehovet är 

individanpassat snarare än partsanpassat. De flesta respondenter är överens om att den 

information de tillhandahåller generellt inte skapar ett mervärde gentemot ena parten. 

Majoriteten av intervjupersonerna svarade att de i sitt arbete arbetar med större fokus på att 

tillfredsställa säljarens informationsbehov. Endast en respondent anser att parterna har lika 

stort informationsbehov oberoende av skede i affären. 

 

Fråga 2. De flesta mäklare strävar efter att tillhandahålla uttömmande information till båda 

parter. Orsaken till detta är att parterna ska känna sig delaktiga och veta vad som händer. 

Därmed anser mäklarna att de arbetar för att parterna ska ha kontroll på försäljningsförloppet 

så att de känner sig trygga. Enligt Torbjörn avgörs hur uttömmande informationen ska vara 

efter den behovsanalys han gör. Genom en väl utförd behovsanalys tar han reda på vad 

parterna har för informationsbehov. Därefter kan han ge information efter behov. Några säger 

att de ibland undanhåller viss information som skulle missgynna etableringen av ett avtal. De 

tillägger dock att de enligt lag måste tillhandahålla viss information till parterna. 

 

En mäklare påpekar att viss del hänger på köparen, vad gäller omfattningen av den 

information som delges denne. Detta eftersom köparen har en undersökningsplikt. Samtidigt 

poängterar mäklarna att de bör svara på köparens frågor så gott det går. En mäklare påpekar 

att information som denne innehar och som anses vara av vikt för parterna alltid delges. Några 

mäklare vill inte tillhandahålla bagatellartad negativ information om bostaden. Eftersom 

informationen kan förstoras upp så att affären missgynnas. De flesta mäklare var överens om 
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att säljaren ges mer uttömmande information. Förvisso påpekar några att information ibland 

hålls tillbaka, för att inte missgynnas i en konkurrenssituation. Ett exempel då viss 

information kan hållas tillbaka, är vid intag då en mäklare jämförs med andra mäklare.  

Information som hålls tillbaka kan i denna situation vara vilket arvode som mäklaren tar ut, 

eftersom mäklaren först vill veta vilket arvode denne har att konkurrera med. 

 

Fråga 3. Överlag lägger mäklarna inte mer fokus mot endera partens informationsbehov vid 

olika skeden i affären. En mäklare säger: ”Vid visning utgörs köparsidan av fler aktörer än 

säljarsidan, därför blir det mer informationsutbyte med köparsidan, men informationens art 

skiljer sig sällan åt mellan parterna”.  Därmed arbetar mäklaren med att ge lika mycket 

information till parterna vid visning. Under visning lägger några mäklare större fokus på att 

tillfredsställa köparens informationsbehov, eftersom de menar att det är köparen som i 

huvudsak ska tillfredsställas för att affären ska nå ett bra resultat. Malin poängterar att hon har 

mycket att vinna för egen del av att lägga fokus på köparen, till exempel då ett gott första 

intryck vid visning skapar förtroende gentemot henne. Det skapade förtroendet menar hon är 

en bidragande faktor till att spekulanter i ett senare skede anlitar henne när de ska sälja sin 

bostad. 

De flesta strävar efter att informera säljaren om så mycket som möjligt under hela 

försäljningsförloppet. Olof säger: ”Säljaren försöker jag hela tiden informera om allt för att 

de ska veta vad som händer och känna sig omhändertagna.” Enligt Josef är kommunikation 

ibland mer värd för säljarna än ett högt försäljningspris. Ett fåtal respondenter lägger mer 

fokus mot endera parten vid olika skeden i affären. Torbjörn upplever att mer fokus läggs mot 

köparen när det är dags för kontraktsskrivning. Han säger: ”Säljaren utgår i detta skede från 

att kontraktet är standard, dessutom har jag och säljaren i detta skede byggt upp en relation 

och denne har förtroende för mig som mäklare att kontraktet sköts som det ska.” Köparen 

däremot, tenderar i detta skede att vara mer orolig, enligt Torbjörn. Denne vill öka sin 

förståelse kring olika begrepp i kontraktet, till exempel vad ett kontraktsbrott innebär. Därför 

gäller det att vara duktig på att förklara innebörden av kontraktsskrivningen för köparen. 

 

Fråga 4. Mäklarna har olika syn på betydelsen av att tillhandahålla båda parter information 

för att ge tjänsten ett mervärde. En mäklare anser att denne skapar störst mervärde genom att 

tillhandahålla information till köparen. Eftersom köparen är en potentiell ny uppdragsgivare. 

Ann och Mikael strävar efter att ge tjänsten ett mervärde för båda parter. De säger att 

informationen ska ge parterna ett lugn. Därför strävar de efter att tillhandahålla information 
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som av erfarenhet lugnar parterna. Många är överens om att mervärde skapas för säljaren 

genom att ständigt informera, även då inget händer för att hålla denne uppdaterad. Torbjörn 

säger: ”Mervärde är att ge mycket information under hela försäljningsförloppet, dels under 

första mötet, intaget, för att få sälja bostaden och dels att under försäljningens gång 

informera vad som händer även om inget händer.” 

 

De flesta framhävde betydelsen av att överträffa parternas förväntningar och att göra det lilla 

extra för att visa att man bryr sig om kunden. En mäklare menar att mervärdet ofta dyker upp i 

en förhandlingssituation. En part kan då säga att en annan mäklare erbjuder ”det här”. 

Mäklaren svarar då, ”att det kan jag också erbjuda, men jag arbetar på ett annat sätt som ger 

dig fler fördelar.”  De flesta är överens om att informationens mervärde beror på vad kunden 

har för informationsbehov. Enligt Malin är det typiskt att unga förstagångsköpare är väldigt 

nöjda med affären, även då hon inte har ansträngt sig speciellt för att tillhandahålla 

information. Ett äldre par kan däremot vara mer krävande trots att jag har ansträngt mig mer 

än vanligt för att tillhandahålla information, säger Malin. 

 

I samtal med spekulanten frågar Josef hur intresset är för den aktuella bostaden och ställer 

frågor för att ta reda på hur han kan tillfredsställa deras behov.  Anders anser att mervärdet för 

säljaren består i hans förmåga att förklara hur säljaren får högst försäljningspris om de anlitar 

honom. Han säger: ”Förmågan att förklara hur mitt arbetssätt leder till högsta 

försäljningspris skapar stort mervärde för säljaren.” 

 

Fråga 5. Alla intervjuade mäklare strävar efter att tillhandahålla information av hög kvalitet 

oavsett mottagare. Mikael menar att det är viktigt att vara professionell i alla led. Han säger: 

”Det är oprofessionellt om jag som mäklare har olika kvalitet på den information som 

tillhandahålls. Det är nog svårt att skapa förtroende om det inte finns kvalitet i informationen 

åt båda parter.” 

 

Mäklarna är överens om att en del av deras arbete till största del skapar mervärde åt ena 

parten. Till exempel är de överens om att i första hand tillfredsställa uppdragsgivarens 

ekonomiska intresse. En mäklare påpekar dock att det inte alltid är för affärens bästa att 

säljaren får så högt pris som möjligt, det är till sist säljaren som bestämmer till vem och till 

vilket pris bostaden ska säljas. Några mäklare tar upp att säljaren inte alltid är intresserad av 

vinstmaximering, till exempel är detta fallet vid försäljning av dödsbo, där säljaren i många 
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fall bara vill bli av med bostaden.  Det gemensamma för mäklarna är ändå att de jobbar för 

vinstmaximering oavsett affär. Detta har dels sin grund i den lönestruktur med enbart 

provisionsbaserad lön samtliga intervjuade har och dels i att säljaren vill ha ett så högt pris 

som möjligt, säger mäklarna. 

 

Mäklarna är överens om att det generellt är lättare att få en säljare nöjd än en köpare, men 

menar samtidigt att det är viktigt att arbeta lika hårt med att tillfredsställa båda parter.  De 

menar vidare att det finns ett mervärde i att framhålla information åt köpare som egentligen en 

säljare får störst mervärde av och vice versa. Allt syftar på att mäklaren ska ha förmåga att 

tillfredsställa båda parter så att de i framtiden återigen ska anlita denne. 

 

4.1.2 Rutin 

Flera mäklare arbetar på likartat sätt med denna faktor medan några mäklare inte alls följer 

några mönster, se Matris 2 nedan. Förutom detta har det påträffats en grupp respondenter som 

svarar olika på de flesta frågor. Den grupp som tenderar att svara mest olikt varandra är 

Anders och Olof. Deras arbetssätt med denna faktor skiljde sig gällande samtliga frågor. Det 

vill säga vad de anser att en bra rutin ska bidra med, hur de arbetar för att utveckla sina rutiner 

och om de generellt är mer eller mindre flexibla med hur rutinen används beroende vilken part 

den är ämnad för. Ann, Josef och Malin tenderar att svara lika inom denna faktor. Alla tre 

anser att en rutin ska vara en hjälp för kvalitetssäkring. Samtliga utvecklar sina rutiner genom 

att analysera hur de kan arbeta bättre nästa gång. Dessutom anser de att flexibilitet i rutinen 

skapar kvalitet för sin tjänst. Inom denna faktor svarade Abel mest olikt de andra. Han var 

relativt ensam om åsikten att rutinen utvecklas gentemot ena parten. Han var dessutom 

tämligen ensam om att anpassa sin rutin i syfte att komma till avslut. 

 

Inom denna faktor är de flesta respondenter överens om att de arbetar med rutiner främst för 

att uppnå en viss kvalitetssäkring i sitt arbete. Majoriteten av de intervjuade utvecklar sina 

rutiner genom att analysera hur de kan arbeta bättre nästa gång. Bara en mäklare anpassar sin 

rutin efter vad parterna har för informationsbehov. Detta svar finns inte med i matris 2 nedan 

eftersom svaret inte bidrar till lokala mönster.    
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Matris 2, lokala mönster, Rutin, egen. 

 

Fråga 6. Samtliga mäklare arbetar med olika rutiner beroende på vilket skede affären är inne 

i. Torbjörn och Olof menar också att det kan vara positivt för affären att anpassa rutinerna i 

syfte att tillfredsställa den ena parten. De upplever att de finns skillnader i hur parterna kan 

tillfredställas under olika skeden i en affär. En del lyfter fram att det vid budgivning generellt 

läggs mer fokus på att arbeta med rutiner som har fokus mot att tillfredsställa köparen. De 

flesta säger emellertid att de arbetar med flera rutiner gentemot säljare. 

 

Ann anser att rutiner är nödvändiga när det är mycket att göra, eftersom de hjälper henne att 

göra ett bra jobb. Då mäklare har så otroligt många personer att göra med, menar Anders att 

rutiner är en viktig faktor för att säkra kvalitén i arbetet med dessa. Vidare menar Olof att: 

”Rutiner hjälper mig att arbeta så effektivt som möjligt eftersom det är kvantitet som ger min 

lön i provision.” För Olof är rutinens betydelse att: ”skapa förutsättning till så många affärer 

som möjligt så snabbt som möjligt, samtidigt som jag uppnår kvalitet och skapar ett mervärde 

gentemot båda parter.” Torbjörn vill framhäva rutinernas betydelse för ett kontor, att få alla 

på kontoret att arbeta på samma sätt. Därmed skapas möjlighet för alla på ett kontor att leva 

upp till de krav som ställs från fastighetsmäklarinspektionen. Vidare menar han att rutinen 

hjälper mäklaren att veta vad som är nästa steg i en försäljning. Det gör att mäklaren inte 

behöver lägga energi på vad som ska hända härnäst. Till sist framhäver Josef: ”Syftet med att 

arbeta med rutiner är att skapa trygghet i mitt arbetssätt och för kunderna.” Att arbeta med 

rutiner skapar trygghet och leder i de flesta fall till tillfredställda kunder. ”Därmed har jag en 

viss lägstanivå som ger mig utrymme och självförtroende att utvecklas”, säger Josef. 

 

Namn på intervjuperson Anders Olof Mikael Torbjörn Ann Josef Malin Robin Anahita Abel 

Hjälp för kvalitetsäkring.

Att vara så effektiv som möjligt 

och göra så många affärer som 

möjligt.

Analysera hur jag kan arbeta 

bättre nästa gång.

Rutinen utvecklas gentemot 

ena parten.

Flexibilitet i rutinen skapar 

kvalité för min tjänst.

Anpassar min rutin för att 

komma till avslut.

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
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Fråga 7.  Många menar att de har mycket att lära och utveckla för att skapa bättre rutiner. 

Mäklarna anser att deras arbetssätt förbättras genom att de utvecklar rutiner som därmed kan 

generera fler rekommendationer, öka försäljningen och ge fler nöjda kunder. En del menar att 

rutiner bör utvecklas för att hantera en arbetssituation när det är mycket att göra. En mäklare 

exemplifierar: ”När det är mycket att göra är det lätt att titta högst upp i högen och börja 

arbeta för att minska den. När man arbetat sig igenom högen och alla objekt är sålda står 

mäklaren utan någon pågående affär.” Många mäklare poängterar att de borde ha lappat och 

bokat fler möten för att undvika denna situation. Därför menar flera att det är betydelsefullt att 

ständigt förbättra sina rutiner för att kontinuerligt skapa nya uppdragsgivare. 

 

De flesta respondenter poängterar att deras rutiner utvecklats och blivit bättre desto fler 

affärer de gjort. Efter varje affär analyserar Olof hur han ska utveckla rutinerna för att arbeta 

mer effektivt. Torbjörn exemplifierar hur han tänker kring att utveckla rutiner: ”Jag arbetar 

dagligen med att utveckla mina rutiner, genom att analysera hur det såg ut igår. Verkade en 

kund trött på det tidiga morgonmötet, lägger jag nästa möte med denna kund lite senare på 

dagen”. 

 

Majoriteten menar att de utvecklar sina rutiner vid säljträning, där de tar lärdom av varandra, 

till exempel hur de kan bemöta spekulanter vid visning, vad de kan säga och hur de säger det. 

Denna träning anser mäklarna är viktig för att lyckas, eftersom varje spekulant är en potentiell 

uppdragsgivare. Slutligen menar en mäklare att rutinerna till största del utvecklas i syfte att 

anpassa sig efter nya regler. 

 

Fråga 8. Mäklarna har svårt att se om endera parten uppskattar en bra rutin mer än den andre. 

De menar att en god rutin till stor del hänger ihop med att tillhandahålla god information, eller 

som en mäklare uttryckte sig: ”huruvida mina rutiner fungerar bra beror på hur väl 

förberedd jag är inför kundmötet.” En annan mäklare betonar att det aldrig går att veta vad de 

kommer för frågor, därför är det fördelaktigt att alltid vara påläst. För att förvissa en kund om 

rutinens kvalitet brukar en mäklare framhäva att: ”så här brukar vi göra och det leder till bra 

resultat.” Mäklaren menar att en beprövad rutin gör att kunden känner förtroende till de 

rutiner mäklaren arbetar med. 

 

Hur mäklarna arbetar med sina rutiner skiljer sig ofta beroende på hur mycket de har att göra. 

När det är mycket att göra prioriteras det mest nödvändiga i rutinen, menar några. Därför kan 
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arbetssättet bli lidande i de fall rutinen inte helt efterföljs. Malin belyser vikten av att de som 

är duktigast inte tummar på struktur och rutin. De flesta säger också att de bästa mäklarna inte 

drar sig för att förändra sina rutiner. Att vara flexibel med rutiner gör det möjligt att anpassa 

sig till nytt material och nya förutsättningar på marknaden. Ann menar vidare, att en mäklare 

måste anpassa sig till parternas intentioner, utan att riskera arbetets kvalitet. Olof anpassar sitt 

arbete efter vad som är bäst för affären. Han säger att: ”Utifrån säljarens prisförväntan 

anpassar jag mina rutiner för att nå upp till denna.” 

 

Enligt Anders är det farligt att inte vara flexibel i sitt arbete. Eftersom det är två 

privatpersoner som ska skriva avtal sinsemellan ska jag som mäklare inte styra deras 

överenskommelse, säger Anders. ”Min roll är att tillfredsställa båda parter”, därför anser 

Anders att det är viktigt att vara flexibel i sin roll som medlare. Josef finner dock en risk i att 

vara för flexibel eftersom man kan bli otydlig och tappa förtroende. 

 

4.1.3 Intention 

Likt tidigare faktorer har mönster påträffats för denna faktor, se Matris 3 nedan. Det har även 

framkommit synpunkter som inte följer några mönster. Dessutom har det påträffats en grupp 

respondenter som svarar olika på de flesta frågor. Den grupp som tenderar att svara olikt 

varandra består av Olof och Mikael. Det som framförallt skiljer deras svar är att endast Olof, 

utifrån sin erfarenhet, refererar till hur han tidigare hanterat en situation där parternas 

intentioner skiljer sig åt. Mikael brukar däremot i denna situation hänvisa till att marknaden 

bestämmer och förklara innebörden av detta. Deras arbetssätt skiljer sig dessutom gällande 

hur parternas ekonomiska intentioner tillfredsställs. Här vill Mikael få köparen att förstå 

varför utgångsbudet är det rätta. Olof däremot, påtalar att säljaren i högre grad accepterar ett 

lågt marknadspris om mäklaren skapat förståelse för att säljaren ändå erhållit andra 

mervärden. Anders, Robin och Anahita tenderar att svara lika på frågorna. Samtliga förklarar 

utifrån sin erfarenhet hur en situation brukar lösas. Dessutom strävar de efter att tillfredsställa 

parternas ekonomiska intentioner genom att få köparen att förstå varför utgångsbudet är det 

rätta.  

 

De flesta arbetar på liknande sätt för att överföra parternas intentioner till varandra. Det 

vanligaste arbetssättet är att förklara för parterna hur situationen brukar lösas utifrån 

mäklarens erfarenhet. Inom denna faktor urskilde sig två respondenter från mängden. För det 

första påtalar Josef, att hans arbete med att överföra parternas intentioner till varandra helt 
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beror på parternas personlighetstyper. För det andra betonar Abel att han i sitt arbete med att 

tillfredsställa parternas intentioner försöker övertyga köparen att betala det pris säljaren 

önskar. Dessa svar finns inte med i matris 3 nedan eftersom svaren inte bidrar till lokala 

mönster.    

 

Matris 3, lokala mönster, Intention, egen. 

 

Fråga 9. Mäklarnas svar på denna fråga varierar. Några menar, att det principiellt är av störst 

betydelse att överföra köparens intentioner till säljaren. Jag som mäklare ska hitta någon med 

intention att vilja köpa bostaden, säger Mikael. Därför är det köparens intention som är av 

störst betydelse för att få till stånd ett avtal mellan parterna. Därmed är det naturligt för många 

av mäklarna att överföra köparens intention till säljaren i första hand. Några andra mäklare 

däremot menar att det är viktigast att fokusera på att överföra säljarens intention till köparen. 

Eftersom mäklaren är skyldig att tillvarata säljarens ekonomiska intressen, faller det sig 

naturligt att denne arbetar för att överföra säljarens intention till köparen. 

 

Fråga 10. Mäklarna var eniga om att de i första hand arbetar efter säljarens ekonomiska 

intentioner eftersom dessa är något de får vara partiska med. De flesta mäklare påpekade att 

de är skyldiga att verka för ett så högt pris som möjligt. En mäklare utvecklar resonemanget: 

”Om det enbart finns en spekulant på en lägenhet och priset som vi gått ut med varit för högt 

är det inte omöjligt att köpare och säljare möts halvvägs.” 

 

Malin sammanfattade hur hon tar sig an arbetet med parternas ekonomiska intentioner: 

”Genom att sträva efter högsta pris gentemot säljaren så kan även jag som mäklare gynnas 

av ett högre arvode. Dessutom stärker ett högt försäljningspris mina vitsord”. För att 

Namn på intervjuperson Torbjörn Ann Olof Mikael Josef Malin Anders Robin Anahita Abel 

Förklarar utifrån min erfarenhet 

hur man brukar lösa situationen.

Hänvisar till att marknaden 

bestämmer och hur den 

fungerar.

Få köparen att förstå varför 

utgångsbudet är det rätta. 

Säljaren accepterar ett lågt 

marknadspris i högre grad om 

mäklaren skapat förståelse för 

sitt tillhandahållna mervärde.

Fråga 9

Fråga 10
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tillfredsställa säljarens ekonomiska intentioner, anser Ann att det är viktigt att redan vid intag 

berätta vad hon kan erbjuda för mervärde. Detta för att säljaren ska känna att denne inte kan 

få ett högre försäljningspris av någon annan mäklare. 

 

Hur man arbetar med parternas ekonomiska intentioner beror enligt Torbjörn på i vilken 

situation han är. I det fall det föreligger ett underbud med endast en intressent och säljaren 

endast accepterar att sälja till utgångspris, gäller det att förhandla med budgivaren. Torbjörn 

förklarar för budgivaren: ”du gillar ju bostaden och vill köpa den. Det blir ingen affär så 

länge du har ett underbud.” Torbjörn utvecklar: ”Så länge jag vet att utgångsbudet är rätt 

kan jag argumentera för detta pris gentemot budgivaren. Vill denne ha bostaden och kan 

lägga utgångsbud så skriver vi kontrakt.” 

 

4.1.4 Kompetens 

Från respondenternas svar har slutligen mönster påträffats för denna faktor, se Matris 4 nedan. 

Det har dessutom framkommit synpunkter som inte följer några mönster. Därutöver har det 

påträffats grupper av respondenter som svarar olika på de flesta frågor. Den grupp som 

tenderar att svara olikt varandra består av Olof och Abel. Deras uppfattning går isär gällande 

samtliga frågor inom denna faktor. Till exempel vilken kompetens mäklare bör ha för att 

tillfredsställa parternas behov. Abel anser att det är centralt att förstå parternas behov, för att 

ha möjlighet att tillhandahålla rätt kompetens. Olof anser däremot att parternas behov av 

kompetens från mäklare handlar om hur skicklig denne är på att anpassa sig efter 

personlighetstyper.  

 

De som svarade mest lika varandra var Malin, Robin och Anahita. De upplever att parternas 

åsikt om vad som utgör kompetens hos mäklaren är dennes förmåga att förstå parternas 

behov. Samtliga strävar efter att utveckla sin kompetens gällande interaktion med kund. De 

svarade dessutom likartat på frågan om det krävs olika kompetens för att uppnå 

kundtillfredsställelse gentemot endera parten. Deras svar tyder på att de vill förstå parternas 

olika behov för att ha möjlighet att erbjuda rätt kompetens.  

 

Majoriteten av respondenterna var överens om att den viktigaste kompetens en mäklare kan 

inneha, är att förstå parternas behov. De flesta strävar efter att utveckla sin kompetens 

gällande interaktion med kund. Olof är ensam om uppfattningen att parterna har behov av 
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mäklare med specialistkompetens. Detta svar finns inte med i matris 2 nedan eftersom svaret 

inte bidrar till lokala mönster. 

Matris 4, lokala mönster, Kompetens, egen. 

 

Fråga 11. Många är överens om att parterna uppskattar om de får svar på sina frågor 

alternativt en hänvisning var de kan få sina frågor besvarade. Några upplever att parterna 

uppskattar om mäklaren kan erbjuda en specialistkunskap. Olof upplever att båda parter 

uppskattar om mäklaren är en duktig förhandlare, eftersom de vill känna att mäklaren lyssnar 

och tillvaratar deras intressen. Att vara en duktig förhandlare hjälper mäklaren att nå ett så 

högt pris som möjligt, vilket framförallt säljaren blir tillfredsställd av, säger Olof. Mäklarna 

upplever att många säljare och köpare inte känner till vad de kan förvänta sig av en mäklare. 

Därför anser några av mäklarna att det är viktigt att ha förmåga att förklara vad de kan ge för 

mervärde. 

 

Köpare och säljare har alltid åsikter om vad mäklaren bör ha för kompetens, men det 

viktigaste för dem är att affären känns trygg, upplever Torbjörn. Det är viktigt att fundera över 

vad som är rätt kompetens för den enskilde personen, menar Anders. Flera håller med om att 

en behovsanalys är en god hjälp för mäklaren att förstå vad individen har för behov av 

kompetens. 

 

Namn på intervjuperson Mikael Olof Abel Josef Torbjörn Ann Anders Malin Robin Anahita

Att förstå parternas behov.

Anpassa sig efter 

personlighetstyper.

Utvecklar min kompetens 

kring vad jag säger och hur 

jag säger det.

Utvecklar min kompetens 

efter marknadsförändringar.

Förstår och anpassar vad jag 

kan erbjuda för kompetens 

för endera part.

Vad som utgör kompetens är 

inte partsberoende, 

personlighetstyp är av större 

betydelse. 

Analysera vad parterna har 

för behov.

Fråga 11

Fråga 12

Fråga 13
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Fråga 12. De flesta mäklarna arbetar med att utveckla sin kompetens gentemot båda parter. 

Utvecklingen ser olika ut beroende på om kompetensens mottagare är säljaren eller köparen. 

Dock är flera överens om att det är fördelaktigt att visa parterna att man har kompetens som 

kan tillfredsställa dem båda. En mäklare säger: ”Det är viktigt att framhäva att jag har 

kompetens som kan tillfredsställa båda parterna eftersom köparen imorgon kan vara säljare 

och vice versa.” Mikael sammanfattar frågan: ”Jag lär mig något nytt varje dag. När man 

arbetar med människor uppkommer nya situationer hela tiden. Min kompetensutveckling är 

därför ständigt i rullning.” 

 

Malin menar att hon skapar möjlighet att utveckla sin kompetens genom att öka sin förståelse 

för vad endera parten har för åsikt om vad hon bör ha för kompetens. När hon förstår vad 

parterna har för behov är hennes syfte att tillfredsställa dessa. Denna strävan leder till att hon 

hela tiden måste utveckla sin kompetens. Majoriteten av mäklarna strävar efter att uppnå 

kundtillfredsställelse gentemot båda parter, därför anser de att det är viktigt att analysera 

bådas behov. Några fokuserar endast på att utveckla sin kompetens gentemot ena parten, om 

det är tydligt att endera parten gynnas av en specifik kompetens. Mikael tror att specialiserad 

kompetens gentemot ena parten utmärker de duktigaste mäklarna. 

Det är viktigt att den enskilde mäklaren ansvarar för sin kompetensutveckling, menar 

Torbjörn. Han tar reda på vilken kompetens som bör utvecklas genom att fråga parterna om 

deras behov.  Enligt Torbjörn är det vitalt att utveckla sin kompetens kring hur man gör bra 

affärer. Den mäklare som kan motivera varför denne gör bra affärer ger ett mervärde. Att 

arbeta som mäklare innebär enligt Josef att vara en god problemlösare. Därmed anser han att 

det är viktigt att utveckla förmågan att lösa problem. Mikael säger att det är viktigt att 

utveckla sin kompetens att skapa uppdrag genom att till exempel fokusera på hur man tar en 

första kontakt med potentiella kunder. 

 

Att vara mäklare kan liknas vid att vara skådespelare menar Ann. Hon säger: Förmågan att 

släppa allt som snurrar i mitt privatliv och gå in i mäklarrollen som innebär att bemöta 

människors behov, anser jag är en kompetens som alla kan utveckla. 

 

Fråga 13. En del konstaterar att deras kompetens i högre grad tillfredsställer säljaren. Detta 

eftersom de i första hand fokuserar på att tillfredsställa säljarens behov av information, bra 

rutiner och att sammanföra intentioner. Orsaken till att säljaren är central i arbetet, förklaras 

av flera mäklare att denne oftast är uppdragsgivare, som ska ges stöd att på bästa sätt 



49 

genomföra bostadsaffären. Med det sagt anser mäklare likväl att det är viktigt att tillfredsställa 

köparens behov av mäklarkompetens, eftersom denna parts tillfredsställelse också är viktig 

för att lyckas som mäklare. 

Olof tycker inte att parterna har olika krav på vilken kompetens mäklaren bör ha för att 

tillfredsställa dem. Enligt honom handlar allt i slutändan om parternas tillfredsställelse 

gällande slutpriset. Han menar även att båda parter uppskattar hans tillgänglighet under sena 

kvällar och på helger. Sammanfattningsvis menar mäklarna att man ska behärska många 

kompetensområden. Det kan till exempel vara en fördel att vara en bra psykolog. En mäklare 

exemplifierar: ”I en affär hade säljarparet olika känslor vid försäljning, mannen tyckte det 

var jobbigt att flytta medan frun ville flytta.” Här vill denne mäklaren framhäva att han kan 

skapa ett mervärde genom att vara duktig på att bemöta dessa känslor. 

 

4.2 Mönster för hela urvalet 

Globala mönster har påträffats från respondenternas svar vilka delats in i tre grupper, se 

Matris 5 nedan. Respondenterna inom två av grupperna tenderar att svara likt varandra 

eftersom det har påträffats likartade nyckelord inom dessa grupper. En grupp utgör den 

respondent som tenderade att svara minst likt de andra. Dessutom har det i studien uppkommit 

en tendens vilken av faktorerna informatör, rutin, intention och kompetens som 

fastighetsmäklarna svarar mest lika och mest olika på. 

 

Den ena gruppen som tenderade svara lika består av Ann, Malin, Josef, Robin och Anders.  

Denna grupp kallas hädanefter för grupp 1. De frågor som denna grupp tenderade att svara 

likartat på var framförallt fråga 2, 4, 6 och 10. Den andra gruppen som tenderade svara lika 

var Mikael, Olof, Torbjörn och Anahita. Fortsättningsvis kallas denna grupp för grupp 2. De 

frågor som denna grupp tenderade att svara likartat på gäller särskilt fråga 4, 6, 7, 8 och 10. 

Studien finner att dessa två grupper svarar likartat av den orsaken att de har uppkommit 

likartade nyckelord i deras svar på de aktuella frågorna. Nyckelord som kundens bästa och 

trygghet tenderar respondenternas svar i grupp 1 innehålla. Respondenternas svar i grupp 2 

tenderar däremot svara med nyckelord som resultat och effektivitet.   

 

Den respondent som svarade minst likt de andra var Abel. Främst beror detta på hans svar 

gällande frågorna 3, 10 och 12. Han var ensam om sitt svar på fråga 3 och 10. Dessa svar 

finns inte med i matris 5 nedan eftersom svaren inte bidrar till mönster. Som svar på fråga 3 

menar Abel att han lägger lika stort fokus gentemot parternas informationsbehov oberoende 
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skede i affären. För att tillfredsställa parternas ekonomiska intentioner försöker han övertyga 

köparen att betala det pris säljaren önskar. Detta svar är han ensam om på fråga 10. Slutligen 

svarar han likt en annan respondent på fråga 12, att kompetensen utvecklas efter 

marknadsförändringar. På fråga 4 var två respondenter ensamma om sina åsikter. Dessa svar 

finns inte med i matris 5 nedan eftersom svaren inte bidrar till mönster. Den faktor där 

respondenternas svar tenderade att skilja sig åt mest var intention. Den faktor där de 

intervjuades svar tenderade vara lika var informatör. 

 

Det finns en tendens till att respondenterna arbetar mest likartat med faktorn informatör i syfte 

att uppnå kundtillfredsställelse. Detta eftersom mäklarna var mest överens om hur de arbetar 

med denna faktor. Många mäklare menar att de tre övriga faktorerna rutin, intention och 

kompetens har en viss koppling till faktorn informatör. Denna koppling uppkommer i och 

med att mäklarna säger att en god informatör är duktig på att informera om sina rutiner, hur 

man arbetar att sammanföra parternas intentioner och vilken kompetens mäklaren kan 

tillhandahålla kunden. Respondenternas svar inom kompetens tenderade däremot att skilja sig 

mest bland faktorerna, då mäklarna hade olika syn på vad som utgör kompetens. 

 

Matris 5, globala mönster, egen.  
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5. Analys 

I denna del analyseras respondenternas svar utifrån uppsatsens teori. Jag har valt att 

kategorisera innehållet efter studiens faktorer; informatör, rutin, intention och kompetens. 

Analysen kommer sedan att sammanfattas i en gemensam diskussion kring vad studien har 

påträffat. 

 

5.1 Informatör 

Den fråga som respondenterna svarade mest lika på var att de arbetar med större fokus mot 

säljarens än köparens informationsbehov. Den mäklare som i sitt informationsarbete urskilde 

sig mest från övriga, var den som menade att parterna har lika stort informationsbehov 

oberoende vilket skede affären är inne i. 

 

Fråga 1. Mäklarnas svar överensstämde till viss del med Rose & Rose (1999) definition av 

mellanmannens roll som informatör: En mellanman i egenskap av informatör är oberoende, 

ger vinstmaximerande ekonomisk information och utför sin verksamhet på uppdrag av andra 

aktörers informationsbehov. De flesta mäklarna, sex av tio, svarade överensstämmande med 

definitionen att informationen de tillhandahåller är anpassad efter kundens 

informationsbehov. Några menar dock att informationen är partsanpassad eftersom de anser 

att säljares informationsbehov består av ”mjuka” värden medan köparen är i större behov av 

”hårda” informationsvärden. 

 

Fråga 2. Fråga två ställdes i syfte att analysera hur mäklaren arbetar med Bhargava & 

Choudharys (2004) teori; att en mellanman i egenskap av informatör ska utnyttja sin kunskap 

om marknaden för att ge kunden ett mervärde. Dessutom ska informatören erbjuda 

information som underlättar etableringen av ett avtal mellan köpare och säljare. Samtliga 

respondenterna svarar att de strävar efter att erbjuda information som underlättar etableringen 

av ett avtal mellan parterna. För att de ska kunna utnyttja sin kunskap om marknaden på bästa 

sätt förutsätter samtliga att man måste förstå vad parterna vill ha för information. Detta tar 

fem av tio mäklare reda på genom att ställa frågor till parterna, för att på så sätt urskilja vilken 

information de vill ha. Fyra av tio anser att det är viktigt att de upplyser om eventuella brister 

i bostaden, för att komma med en lösning på problemet. 
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Fråga 3. Enligt Womack (2002) har kunden stora möjligheter att själv samla in information. 

Därför måste mellanmannen erbjuda kunden någon form av mervärde för att denne ska välja 

mellanmannens tjänster. Fem av tio mäklare hävdar att de lägger mer fokus mot säljarens än 

köparens informationsbehov. Orsaken till att de flesta lägger mest fokus på säljarens 

informationsbehov är enligt dem att säljaren är deras uppdragsgivare. Mäklarens intresse är att 

assistera säljaren vid genomförandet av bostadsaffären och uppnå högsta möjliga 

försäljningspris. En mäklare fokuserar mer på att tillfredsställa köparens informationsbehov. 

Endast en mäklare säger att han arbetar efter villkoren att parterna har lika stort 

informationsbehov oberoende skede i affären. Tre personer strävar efter att tillfredsställa 

respektive part mer beroende på vilket skede affären befinner sig. 

 

Fråga 4. Det mervärde mellanmannens tjänst kan erbjuda är enligt Glazer (1998) att 

tillhandahålla en högre kvalitet på informationen, mer fullständig information, mer 

lättillgänglig information, bättre organiserade uppgifter och billigare information än vad 

kunden själv kan åstadkomma. Mäklarnas syn på vad som utgör mervärde i den information 

de tillhandahåller parterna skiljer sig till viss del från Glazers (1998) innebörd av mervärde. 

Inom faktorn informatör var det denna fråga den som mäklarna svarade mest lika på. Därmed 

tenderar mäklarna ha liknande åsikter om hur de arbetar med att skapa mervärde genom dess 

informatörsroll. 

 

De flesta är överens om att det utgör ett mervärde att tillhandahålla information som skapar en 

trygghet för parterna. Vidare anser fem mäklare att deras tjänst ger säljaren ett mervärde om 

de har förmåga att informera varför deras arbetssätt leder till bästa försäljningspris. Dessutom 

anser några att det utgör ett mervärde att ge kunden rekommendationer och förklara varför de 

rekommenderar just denna åtgärd. Det som skiljer Glazers (1998) definition på vad mervärdet 

består av från mäklarna syn på detta, är framförallt att mäklarna inte ger anvisning om att de 

arbetar med att skapa ett mervärde med specifik information vilket Glazer (1998) i större 

utsträckning gör. 

 

Fråga 5. Det kan konstateras att mäklarna inte arbetar enligt Womacks (2002) teori, att 

mellanmannen ska fokusera på att bemöta en viss kundgrupps efterfrågan av information. 

Denna teori menar att mellanmannen höjer värdet på informationen om denne arbetar efter att 

tillfredsställa en viss typ av kundgrupp. Respondenterna anser att de i första hand ska anpassa 

informationen efter individens informationsbehov. Eftersom de menar att informations-
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behovet i högre grad skiljer sig mellan individer än mellan parterna. Därmed är det svårt att 

skapa ett mervärde genom att erbjuda en viss kvalitet på den information de tillhandahåller. 

Vidare anser mäklarna att de riskerar att gå miste om en kundkontakt ifall de endast inriktar 

sig på att tillfredsställa en av parterna. 

 

5.2 Rutin 

Inom faktorn rutin var flest mäklare överens om vad en rutin bidrar med. Den utmärkande 

förklaringen till att använda rutiner var att bidra till en kvalitetssäkring. Det var en mäklare 

som skiljde sig från övrigas syn på rutiner. Denne arbetade flexibelt med rutiner i syfte att 

tillfredsställa parternas informationsbehov. Mäklarnas arbetssätt skiljde sig väsentligt åt inom 

faktorn rutin. 

 

Fråga 6. En mellanman bör enligt Foss et al. (2012) använda rutiner för att underlätta arbetet 

med att hantera många händelser som sker parallellt. Två av tio mäklare har liknande åsikter 

om vad rutiner bidrar med i deras arbete. De säger att de arbetar med rutiner i syfte att 

effektivisera sitt arbete. Därmed bidrar rutiner till att underlätta arbetet. Sju av tio anger att 

deras huvudsakliga orsak till att de arbetar med rutiner är för att uppnå en viss kvalitet i deras 

arbete. En person anser att rutiner ska bidra till både effektivitet och att uppnå en viss kvalitet 

i arbetet. Mäklarnas syn på rutinen utifrån Foss et al. (2012) teori tyder på att de i enlighet 

med; Heimeriks & Duysters (2007), Maritan & Brush (2003), Pentland & Rueter (1994), 

Salvato (2009) arbetar med rutiner för att underlätta arbetet att bemöta svårhanterliga 

händelser i en process. 

 

Fråga 7. Det är enligt teorin av Bapuji et al. (2012) en fördel för en mellanman att ha förmåga 

att utveckla sina rutiner. Detta i syfte att förbättra sitt resultat. Samtliga mäklare 

överensstämmer med denna teori eftersom de anser att det är viktigt att utveckla sina rutiner 

för att nå ett förbättrat resultat. Majoriteten av respondenterna, sex av tio, utvecklar sina 

rutiner i det fall en situation inte fallit ut som de önskat. Genom att analysera vad som kan ha 

orsakat detta, försöker de utveckla rutiner för hur de ska bemöta denna situation på ett bättre 

sätt i framtiden. Detta arbetssätt stämmer väl in på Feldmans (2000) teori, som menar att 

rutiner används på ett framgångsrikt sätt då dessa ändras efter vad tidigare prestationerna har 

fått för resultat. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b61
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b95
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b112
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01052.x/full#b127
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Tre av tio, fokuserar på att utveckla rutiner gentemot ena parten, eftersom de anser att rutiner 

genererar bäst resultat när de utvecklas för att tillfredsställa ena partens behov. Därmed 

hävdar dessa att rutiner som utvecklas i syfte att tillfredsställa båda parter svårligen 

tillfredsställer parternas behov i samma utsträckning. Därför arbetar dessa tre med anpassade 

rutiner efter parternas olika behov. En respondent utvecklar sina rutiner både genom att se hur 

den kan bemöta en liknande situation på ett bättre sätt och genom att fokusera på hur rutiner 

kan utvecklas gentemot ena parten. 

 

Fråga 8. Svaren på denna fråga hade stor variation mellan respondenterna. Samtliga 

intervjuade fastighetsmäklare anser främst att rutiner är viktiga för att skapa en viss kvalitet i 

sitt arbete. Dessutom är de överens om att rutiner inte i första hand anpassas efter vilken part 

de är ämnade för. Rutinen anpassas snarare efter vilket behov individen har. 

 

Sex av tio menar att de strävar efter att rutinerna ska vara flexibla för att de ska vara kapabla 

till att anpassa arbetet gentemot kundens intentioner. På detta sätt uppnår tjänsten en kvalitet 

gentemot kund, eftersom det enligt Howard-Grenvilles (2005) teori är en förutsättning att 

rutinerna är av intresse för parternas intentioner. En mäklare anpassar arbetet med rutinen 

efter parternas informationsbehov. Sammanfattningsvis svarar respondenterna därför i 

enlighet med Adler et al. (1999) och Bogner & Barrs (2000) teorier, att rutiner är viktiga för 

att nå framgång i en dynamisk miljö. 

 

5.3 Intention 

De flesta mäklare arbetar med att sammanföra parternas intentioner genom att förklara hur de 

enligt sin erfarenhet brukar lösa situationen. En mäklare säger att deras arbete med att 

överföra parternas intentioner påverkas av vilka personlighetstyper de är. En annan mäklare 

säger att han försöker övertyga köparen till att betala det pris säljaren önskar. 

 

Fråga 9. Mäklarnas svar överensstämmer med Bapujis et al. (2012) teori, vilken definierar en 

mellanman som en enhet som rör sig mellan aktörer, vilka är i färd med att göra affärer. Enligt 

teorin är mellanmannens huvudsakliga uppgift att föra samman parternas intentioner. Frågan 

som ställdes till mäklarna var hur de arbetar för att överföra parternas intentioner till varandra 

för att affären ska bli lyckad. De svarade på tre olika sätt. Den vanligaste arbetsmetoden för 

att medla parternas intentioner är, att utifrån sin erfarenhet förklara hur liknande situationer 

brukar lösas. Därefter säger fem av tio mäklare att de förvissar parterna om att det är de som 
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bestämmer vad de ska komma överens om. Efter det förklarar mäklaren utifrån sin erfarenhet 

hur parterna brukar komma överens. En av mäklarna påpekar att hans arbete med att medla 

mellan parternas intentioner i hög grad beror på vilka intentioner parten i fråga har att 

förmedla. Därför är han anpassningsbar med hur parternas intentioner överförs från fall till 

fall, eftersom personer ofta har olika önskemål gällande vilka intentioner de vill få 

tillfredsställda. 

 

Fråga 10. Sett till studiens alla frågor svarade respondenterna mest olikt varandra gällande 

denna fråga hur de arbetar för att tillfredsställa parternas ekonomiska intentioner. Syftet med 

denna fråga är att undersöka hur mellanmannen arbetar enligt Wayland & Coles (1997) teori, 

som betonar vikten av att lägga fokus på att tillfredsställa parternas ekonomiska intentioner 

framför mellanmannens egna. Orsaken till detta är att det enligt teorin i slutändan leder till en 

vinstmaximering för mellanmannen. Samtliga respondenter svarade att de i första hand lägger 

fokus på att tillfredsställa parternas ekonomiska intentioner före sin egna. Majoriteten, sex av 

tio, arbetar för att ge köparen förståelse om att utgångsbudet är det rätta. Två respondenter 

menar att det är viktigt att ha skapat förståelse för vad deras tjänst genererar för mervärde. Om 

säljaren har en förståelse för mervärdet tenderar den att i högre grad acceptera ett lägre 

försäljningspris än marknadspriset om det skulle bli fallet. Slutligen arbetar en av mäklarna 

med att huvudsakligen försöka övertyga köparen att betala det säljaren önskar. 

 

5.4 Kompetens 

På frågan hur mäklarna upplever parternas åsikter om vad mäklare bör ha för kompetens för 

att tillfredsställa partens behov. Svarade de flesta att de upplever att parterna tillfredsställs om 

de visar på kompetens att förstå parternas behov. En mäklare upplever att parterna blir 

tillfredsställda av mäklare som har specialistkunskaper, till exempel i form av byggtekniska 

och ekonomiska kunskaper. Vidare menade många av intervjupersonerna att de fokuserar sin 

kompetensutveckling till vad de uttryckligen säger och hur det förmedlas till parterna. I 

jämförelse med övriga faktorer hade mäklarna varken signifikant lika eller olika svar. Detta 

kan innebära att de intervjuade anser att faktorn kompetens är svårdefinierad. Detta utesluter 

inte att det samtidigt är något nödvändigt för att lyckas. 

 

Fråga 11. Denna fråga svarade mäklarna mest olika på inom faktorn kompetens. I jämförelse 

med övriga faktorers olikartade svar gällande specifika frågor har denna fråga minst 

olikartade svar. Enligt Smedlunds (2006) teori ska en mellanman överföra ändamålsenlig 
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kunskap till de som är i behov av den. Tre av tio säger att det är avgörande att anpassa sin 

levererade kompetens efter partens personlighetstyp. Endast en av mäklarna upplever att 

parterna tillfredsställs av hans specialistkunskaper. De flesta, åtta av tio, uppfattar att den 

viktigaste kompetens en mäklare kan inneha är att denne förstår kundens behov och vet hur 

behovet ska tillfredsställas. Därmed anser majoriteten att en bred kompetens är viktigare för 

att tillfredsställa kundernas behov, i jämförelse med specialistkunskaper. 

 

Fråga 12. Det framgår tydligt att mäklarna upplever att deras kompetens utvecklas i enlighet 

med Smedlunds (2006) teori. Smedlunds teori säger att kunskap ska överföras till de som är 

behov av den. Åtta av tio, utvecklar sin kompetens kring vad de säger och hur de förmedlar 

det gentemot parterna. Denna kompetens anser de är viktig för att tillfredsställa parterna. 

Respondenterna menar överensstämmande att deras kompetensutveckling inte fokuseras 

gentemot att tillfredsställa den ena parten. Orsaken till det är att mäklarna upplever att 

parterna erhåller ett mervärde av mäklarens kompetens att tillfredsställa båda parter. Till 

exempel menar mäklarna att säljaren uppskattar om mäklaren har kunskap att tillfredsställa 

köparen, eftersom säljaren vill att mäklaren även ska ha kompetens att bemöta köpare. Detta 

beror troligen på att säljaren upplever att priset påverkas positivt om mäklaren är skicklig att 

bemöta potentiella köpare. Två av tio anpassar sin kompetens efter marknadsförändringar. 

 

Fråga 13. Hur mäklarna arbetar för att uppnå kundtillfredsställelse gentemot en av parterna 

överensstämde inte helt med Mayers et al. (1995) och Aung & Heelers (2001) teorier om vad 

som utgör kompetens, till skillnad från dessa teoriers definition av kompetens vilka består av 

specifika kompetensområden. Mäklarna tog inte upp de specifika kompetensområdena som 

teorierna framhäver som väsentliga, såsom att ha en god produktkännedom och 

marknadskännedom. De flesta mäklarna, sju av tio, svarade att det är avgörande att förstå 

vilken kompetens endera parten får störst mervärde av. Sedan kan mäklaren anpassa den 

kompetens de tillhandahåller efter denna förståelse. Fyra av respondenterna anpassar inte sin 

erbjudna kompetens efter en av parternas behov. Istället anpassar de den erbjudna 

kompetensen efter kundens individuella intressen. Dessa individuella intressen behöver inte 

nödvändigtvis vara partsberoende enligt mäklarna. 

 

5.5 Övergripande analys 

Från respondenternas svar har ett svarsmönster identifierats. Respondenternas svar tenderar 

att vara uppdelade i två grupper. Dessa grupper är dels den som arbetar efter att skapa en 
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trygghet gentemot kund, dels de som har en mer resultatinriktad arbetsmetod. Denna 

gruppering har kommit till stånd genom att vissa respondenter har svarat likartat på frågor. 

Från deras svar har likartade nyckelord påträffats. Ur dessa nyckelord har rubriker 

formulerats. Nyckelorden har koppling till de bakomliggande mervärdena trygghet och 

resultat. Trots denna uppdelning är det viktigt att poängtera att respondenterna överlag har en 

arbetsmetod som är mer inriktad på att skapa en trygghet gentemot parterna än att uppnå bästa 

resultat. 

 

De rubriker som framförallt har anknytning till det bakomliggande mervärdet trygghet, det 

vill säga där trygghet är det centrala för arbetsmetoden är; Strävar efter att tillhandahålla 

parterna uttömmande information, Informera vad du rekommenderar och varför, Mervärdet 

består i att få parterna att känna trygghet, Hjälp för kvalitetssäkring, Säljaren accepterar ett 

lågt marknadspris i högre grad om mäklaren skapat förståelse för sitt tillhandahållna 

mervärde. Det viktigaste för dessa mäklare tycks vara att se till individens bästa för att uppnå 

kundtillfredsställelse. 

 

De rubriker som framförallt har anknytning till det bakomliggande mervärdet resultat, det vill 

säga där resultat är det centrala för arbetsmetoden är; Informera hur sitt arbetssätt leder till 

bästa pris, Att vara så effektiv som möjligt och göra så många affärer som möjligt, Analysera 

hur man kan arbeta bättre nästa gång, Anpassar sin rutin för att komma till avslut, Försöker 

övertyga köparen att betala det pris säljaren önskar. Därmed tenderar denna grupp finna att 

det utgör ett mervärde för parterna om mäklarna arbetar för att nå bästa möjliga resultat. Att 

ha en arbetsmetod där resultatet är centralt upplever dessa mäklare renderar i kundtillfreds-

ställelse. 

 

Beroende på vilken av grupperna respondenten tillhör tenderar de svara likartat på många 

frågor. Den grupp som tenderar ha en arbetsmetod som syftar till att skapa trygghet gentemot 

parterna består av Ann, Malin, Josef, Robin och Anders. Ann är den mäklare som tenderar ha 

en arbetsmetod som är mest influerad av att skapa trygghet gentemot parterna, då hennes svar 

är mest överensstämmande med rubrikerna som har en koppling till det underliggande 

mervärdet trygghet. Den grupp som tenderar att arbeta efter en resultatinriktad arbetsmetod är 

Mikael, Anahita, Olof, Abel och Torbjörn. Olof har påträffats vara mäklaren med den mest 

resultatinriktade arbetsmetoden då han arbetar mest likt de rubrikerna som har ett 

resultatinriktat fokus.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens resultat att sammanfattas. Vidare diskuteras vad detta 

innebär med utgångspunkt från syftet med studien. Dessutom presenteras förslag till framtida 

forskning. 

 

Studiens syfte var att från ett mellanmansperspektiv analysera hur olika faktorer påverkar 

mellanmannens arbetssätt för att uppnå kundtillfredsställelse, gentemot två parter, säljare och 

köpare. Resultatet från denna undersökning tyder enligt min mening på att studiens faktorer 

påverkar arbetssättet som mäklaren bedriver i egenskap av mellanman. Faktorerna påverkar 

mellanmännen på olika sätt, därför värdesätter de betydelsen av faktorerna olika i deras 

strävan att uppnå kundtillfredsställelse. Alla respondenter arbetar med faktorerna, även om 

dessa påverkar arbetssättet på ett mer eller mindre omfattande sätt. 

 

En slutsats är att mellanmannens arbetssätt med faktorerna tenderar att påverkas på två olika 

sätt. Det visade sig att mäklarnas arbetssätt med faktorerna dels är influerat av att förmå 

parterna att känna trygghet, dels för att nå resultat. De flesta respondenter arbetar med 

faktorerna i syfte att skapa trygghet framför att faktorerna ska bidra till ett bättre resultat. Med 

anledning av denna slutsats styrks motiveringen till avgränsning inom ett specifikt 

kundtillfredsställande område. Orsaken till detta är att denna studie kommer fram till att 

mellanmannens arbete med faktorer inom interaktionsområdet tenderar att uppnås genom att 

arbeta med fokus på resultat och trygghet. Därmed tenderar interaktionsområdet inrymma 

olika syften för mellanmannens strävan att uppnå kundtillfredsställelse. Därför kan slutsatsen 

dras att det är av vikt att avgränsa en studie av denna art inom ett specifikt 

kundtillfredsställande område, i syfte att uppnå en validitet. Studiens forskningsmodell 

fungerar därmed som en bra utgångspunkt för att analysera hur mellanmän uppnår 

kundtillfredsställelse, i det fall en god avgränsning inom kundtillfredsställelse har kommit till 

stånd. 

 

Den faktor där de intervjuade svarade mest lika gällande arbetssätt var informatör. Studiens 

resultat tyder också på att faktorn informatör är den vanligast förekommande i 

fastighetsmäklarnas arbete. Detta kan bero på att det finns vissa tendenser av att de tre övriga 

faktorerna har en viss koppling till denna faktor. Mäklarens rutin påverkas till exempel i 

positiv bemärkelse av att erhålla rutinmässig information. Mäklarna tenderar att sammanföra 
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parternas intentioner genom att tillhandahålla rätt information till rätt part. Slutligen upplever 

vissa mäklare att det är viktig att informera parterna om deras kompetens eftersom det skapar 

ett mervärde för mäklarens levererade tjänst. De flesta mäklare hade flera åsikter om hur de 

arbetar med faktorn informatör, detta tyder på att arbetssättet inom denna faktor är omfattande 

och därmed svårdefinierad.  Den faktor där respondenternas svar gällande arbetsmetod skiljde 

sig åt mest var kompetens. Detta tyder på att mäklarna finner denna faktor svårdefinierbar 

eftersom de erbjuder olika kompetens för att uppnå kundtillfredsställelse 

 

Överlag arbetar fastighetsmäklarna med faktorerna på ett likartat sätt i relation till teorierna. 

Därför kan slutsatsen dras att fastighetsmäklare överlag har en likartad arbetsmetod med 

studiens teorier, vilka utgår från ett mellanmansperspektiv. Detta tyder därför på att 

fastighetsmäklare i egenskap av en opartisk mellanman har en likartad arbetsmetod som 

studiens teorier anger. Därmed har denna undersökning bidragit till att fylla studiens gap, 

vilken uppkommer av att teorin är av deskriptiv art och inte grundas på hur mellanmannen 

uppnår kundtillfredsställelse gentemot två parter. 

 

Den fråga som respondenterna svarade mest lika på inom faktorn informatör var att de arbetar 

med större fokus mot säljarens än köparens informationsbehov. Den mäklare som i sitt 

informationsarbete urskilde sig mest från övriga, var den som menade att parterna har lika 

stort informationsbehov oberoende vilket skede en affär är inne i. Mäklarna framhäver att de 

enligt fastighetsmäklarlagen är skyldiga att iaktta säljarens ekonomiska intressen. Det kan 

därför dras paralleller mellan mäklarens skyldighet att iaktta säljarens ekonomiska intressen 

och varför majoriteten av mäklarna lägger störst fokus på att tillfredsställa säljarens 

informationsbehov.  

 

Inom faktorn rutin var flest mäklare överens om vad en rutin bidrar med. Den utmärkande 

förklaringen till att använda rutiner var att bidra till en kvalitetssäkring i deras arbete. Det var 

en mäklare som skiljde sig från mängden. Denne var ensam om att arbeta flexibelt med sina 

rutiner i syfte att tillfredsställa parternas informationsbehov. Mäklarnas arbetssätt skiljde sig 

väsentligt åt inom denna faktor. Slutsatsen jag drar av mäklarnas uppfattning om rutiner är att 

deras arbete är dynamiskt. Orsaken till denna slutsats är att mäklarna bemöter väldigt många 

människor med olika behov. Därför är det viktigt att arbeta med rutiner vid bemötandet av 

kunderna för att uppnå en viss kvalitet. En bidragande orsak till att mäklarnas arbetssätt 

skiljde sig väsentligt åt inom denna faktor kan därför vara att de är svårt att definiera exakt 
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hur kunder vill bli bemötta. Därmed finns det inte ett enkelt svar på hur mäklare arbetar med 

rutiner för att bemöta kunderna.    

 

De flesta mäklare arbetar med att sammanföra parternas intentioner genom att förklara hur de 

enligt sin erfarenhet brukar lösa liknande situationer. Endast en mäklare säger att deras arbete 

med att överföra parternas intentioner påverkas av vilka personlighetstyper dessa är. Bara en 

mäklare säger att han försöker övertyga köparen till att betala det pris säljaren önskar. Med 

anledning av att de flesta mäklare hänvisar till sin erfarenhet vid sammanföring av parternas 

intentioner kan en slutsats dras. Slutsatsen som kan dras av detta är att mäklare gynnas av att 

ha viss erfarenhet vid överföring av parternas intentioner. En orsak till att endast en 

respondent övertygar köparen att betala det pris säljaren vill ha kan vara att de flesta mäklare 

anser att försäljningspriset beror på marknaden. Därmed torde inte mäklaren vara kapabel att 

styra marknadspriset. 

 

På frågan hur mäklarna upplever parternas åsikter om vad denne bör ha för kompetens för att 

tillfredsställa parternas behov, så svarade de flesta att de upplever att parterna tillfredsställs 

om de visar kompetens att förstå deras behov. En mäklare upplever att parterna blir 

tillfredsställda av mäklare som har specialistkunskaper, till exempel i form av byggtekniska 

och ekonomiska. Vidare menade många av intervjupersonerna att de fokuserar sin 

kompetensutveckling till vad de uttryckligen säger och hur det förmedlas till parterna. I 

jämförelse med övriga faktorer hade mäklarna varken signifikant lika eller olika svar. Detta 

kan innebära att de intervjuade anser att faktorn kompetens är svårdefinierad. Detta utesluter 

inte att denna faktor är nödvändig för att lyckas. Snarare innebär det att mäklare kan arbeta 

med denna faktor på många olika sätt. 

 

Det vore intressant för vidare forskning att undersöka hur mellanmän arbetar inom andra 

arbetsområden med andra faktorer än inom interaktionsområdet. Denna uppsats har fokuserat 

på att analysera hur mellanmannen arbetar för att uppnå kundtillfredsställelse. Dessutom vore 

det intressant att analysera vad köpare och säljare eftersträvar i mellanmannens arbete med 

studiens faktorer för att uppnå kundtillfredsställelse. Parternas behov skulle i en sådan 

undersökning kunna analyseras för att lokalisera en tillfredsställande balans mellan deras 

motstående behov. 
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7.1 Tabell och Figurförteckning 

Figur 1, Samband i mellanmannens arbete, egen. 

Figur 2, Faktorer som påverkar mellanmannens arbete att uppnå kundtillfredsställelse 

gentemot två parter, egen. 

Figur 3, Arbetsområden för kundtillfredsställelse, egen. 

Figur 4, Forskningsmodell, egen 

 

Tabell 1, Bedömningsmatris, Hansen & Jonsson (2013-12-01) 

Tabell 2, Kundtillfredsställelse, egen  

Tabell 3, Interaktion, egen 

Tabell 4, Informatör, egen 

Tabell 5, Rutin, egen 

Tabell 6, Intention, egen 

Tabell 7, Kompetens, egen 

 

Matris 1, lokala mönster, Informatör, egen. 

Matris 2, lokala mönster, Rutin, egen 

Matris 3, lokala mönster, Intention, egen 

Matris 4, lokala mönster, Kompetens, egen 

Matris 5, globala mönster, egen 

 

Bilaga 1: Tabell med nyckelord och rubriker, egen  
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Bilaga 1: Tabell med nyckelord och rubriker, egen 

 

 

Namn på 

intervjuperson
Malin Olof Ann Mikael Torbjörn Anders Josef Anahita Abel Robin 

Parternas 

informationsbehov 

beror på vilken 

process affären är 

inne i.

Parterna 

informations

behov styrs 

av aktuell 

process.

Behovet av in 

information 

växlar mellan 

processerna

Olika 

information

s behov i 

olika faser

Informationsbehovet 

är individanpassat 

snarare än 

partsanpassat

Informationsb

ehovet skiljer 

sig beroende 

på person. 

Informations

behovet 

skiljer sig 

mer 

beroende på 

person än 

part.

Unga 

människor har 

ofta mindre 

informationsbe

hov jämfört 

med äldre.

Beror på 

från kund 

till kund

Om kund har 

erfarenhet av 

tidigare 

affärer,  är 

infobehovet 

lägre än 

oerfarna.

Om kunden 

inte förstår 

informationen 

går jag 

givetvis in 

djupare och 

förklarar. 

Hårda 

informationsvärden 

till köpare mjuka till 

säljare.

Säljaren t.ex mer 

information hur 

processen ska 

gå till och 

köparen mer 

information om 

fastighetens fel.

Köparna  har 

större 

informations 

behov för att 

ta rätt beslut 

Köparen 

vill ha 

fakta, 

säljaren vill 

bli 

ompysslad.

Säljaren 

vill ha 

informatio

n hur det 

går, 

köparen 

vill veta 

om fel och 

brister.

Frågor till parterna 

avslöjar vilken 

information de vill ha

Information om  

arvode hålls 

tillbaka eftersom 

mäklaren ska 

kunna 

konkurrera med 

det, andra 

mäklares 

erbjudna 

arvode.

Förstå 

kundens 

behov, 

därefter 

anpassas 

vilken och 

hur pass 

mycket 

information 

jag 

tillhandahåller

.

Ställs djupa 

frågor så får 

jag reda på 

vilken typ av 

info dem vill 

ha

Jag ger så 

mycket 

informatio

n som 

möjligt, 

lyhörd vad 

de är i 

behov av.

Jag frågar om 

det är något 

de undrar 

över?  

Strävar efter att 

tillhandahålla parterna 

uttömmande 

information

En mäklare 

påpekar att 

information som 

denne sitter inne 

med och som 

anses vara av 

vikt för parterna 

alltid delges. 

Ju mer 

information 

jag 

tillhandahålle

r desto 

bättre.

Jag vill att 

parterna 

ska 

tillhandahå

llas så 

mycket 

informatio

n som 

möjligt. 

Det är 

viktigt med 

lagom 

mängd 

informatio

n, så folk 

orkar 

lyssna. 

Beroende på 

om jag ska 

sälja 

bostadsrätt 

eller fastighet 

skiljer sig 

informationen

s betydelse.

Viktigt att upplysa 

om brister i bostaden 

men kommer med 

lösningar.

En person 

som har 

bestämt sig 

för att köpa 

behöver inte 

min 

information 

påverka ett 

köpbeslut. 

Ju mer 

information jag 

tillhandahåller 

desto bättre.

Hur har hus 

som har 

konstruerat

s på ett 

liknande 

sätt gjort 

för att lösa 

bristen.

Fråga 1

Fråga 2
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Mer fokus mot 

säljares 

informationsbehov.

Fokus ligger i att 

få säljaren att 

känna sig trygg. 

Säljaren 

informeras om 

allt under hela 

processen.

I början mer 

information 

hur 

processen 

ska gå till.

Eftersom 

säljaren oftast 

är min 

uppdragsgivar

e läggs oftast 

mest fokus 

mot att 

tillfredsställa 

dennes 

informationsbe

hov.

I början mkt 

information 

hur 

processen 

ska gå till.

I början av 

processen 

är det mer 

fokus mot 

säljaren. 

From när 

jag träffar 

spekulante

r, lika 

mycket 

fokus på 

parterna.

Säljaren 

lämnar 

över 

ansvaret 

till 

mäklaren 

att sälja 

sin bostad, 

därför 

viktigt att 

säljaren 

känner sig 

trygg.

Störst fokus 

läggs mot 

säljaren till jag 

fått in 

uppdraget.

Lika stort 

informationsbehov 

för parterna 

oberoende skede.

Säljaren har 

lika stort 

informationsb

ehov som 

köparen men 

de efterfrågar 

olika info.

Mer fokus mot 

köpares 

informationsbehov.

När det står klart 

vem som är 

köpare, läggs 

fokus att denne 

ska känna sig 

trygg.

Köpare tycker 

ofta att 

budgivning är 

jobbigt, här 

fokuserar jag 

på köparens 

behov.

Mera fokus 

mot köparen 

vid 

kontraktsskri

vning

Köparna 

lägger jag 

extra fokus på 

när de visar 

intresse för 

bostaden.

Informera vad du 

rekommenderar och 

varför.

Ger 

information 

som lugnar 

parterna.

Informationen 

ska ge 

parterna ett 

lugn

Förklara för 

parterna 

vad som 

utgör 

marknadsv

ärdet och 

motivera 

detta.

Ha svar på 

parternas 

problem.

Mervärdet består i 

att få parterna att 

känna trygghet.

Viktigt att 

tillhandahålla 

information så 

att parterna är 

trygga med sin 

affär.

Informatione

n ska ge 

parterna ett 

lugn.

Informationen

s syfte är att 

parterna ska 

känna sig 

lugna med mig 

som mäklare

varför 

säljare 

anlitar mig 

gång på 

gång, hur 

lockar jag 

köpare. 

Trygghet är 

viktigt för 

både 

köpare och 

säljare.

Det handlar 

om att 

parterna 

känner sig 

trygga med 

att deras 

behov 

tillfredsställs.

Informera hur mitt 

arbetssätt leder till 

bästa pris. 

Hitta uspar 

som inte finns 

i 

objektsbeskri

vningen.

varför säljare 

anlitar mig 

gång på 

gång, hur 

lockar jag 

köpare. 

Marknaden 

bestämmer 

men kan 

visa denna 

bostad på 

rätt sätt.

Jag anser 

att ett 

mervärde 

är att man 

kan lite 

mer än 

många 

andra.

Jag informerar 

minst om det 

som parterna 

är i behov av.

Fråga 3

Fråga 4



69 

  

Beror på hur 

individen tar emot 

informationen

Min tjänst når 

ett mervärde  

när jag kan 

berätta hur 

bra det gick 

förra gången 

jag sålde i 

samma 

område.

Köparen får 

ut ett större 

mervärde av 

informatione

n.

Jag tror att 

man alltid 

kan göra 

ett bra 

intryck. 

Informatio

n efter 

behov.

Det där beror 

helt på vilka 

behov 

personen har 

och vad de 

har för 

kunskap 

sedan 

tidigare.

Jämför inte 

informationen på det 

sättet

Oprofessionellt 

om jag som 

mäklare ger olika 

kvalité på den 

information som 

tillhandahålls.

Det är viktigt 

att inte stirra 

sig blind på 

att bara ge 

ena parten 

ett mervärde.

Skapa ett 

mervärde 

gentemot båda 

parter eftersom 

jag kan få 

rekommendati

oner från båda

Att de 

känner sig 

trygga att 

inget 

mörkas. 

Jag strävar 

efter att 

tillfredsstäl

la båda 

parter med 

den 

informatio

n jag 

tillhandahå

ller.

Säljaren 

behöver 

enligt mig mer 

information 

om processen 

eftersom de är 

med under en 

längre 

process än 

köparen. 

Att vara så effektiv 

som möjligt och göra 

så många affärer som 

möjligt

Att bli så 

effektiv som 

möjligt.

Rutiner hjälper 

mig att göra ett 

bra jobb även 

då det är 

mycket att 

Behöver inte 

lägga energi 

på vad som 

ska hända 

nu. 

Hjälp för 

kvalitetsäkring

En beprövad 

rutin som 

fungerat bra för 

tidigare kunder  

gör att kunden 

känner 

förtroende till 

mäklarens rutin

Rutiner 

hjälper mig 

att göra ett 

bra jobb 

även då det 

är stressigt.

För att fylla 

fastighetsmä

klarinspektio

nens krav.

Viktigt för 

kvalitet 

säkring. 

Att ha 

rutin på att 

vara påläst 

skapar 

tygghet 

hos 

säljaren.

Rutiner 

gör arbetet 

smidigare.

Med rutiner 

kan minimera 

risken att info 

inte glöms 

bort att 

delges. 

Rutinen 

hjälper mig att 

tillhandahålla 

parterna den 

information 

de enligt lag 

ska ha.

Analysera hur jag 

kan arbeta bättre 

nästa gång

Försöker hela 

tiden förbättra 

rutiner för att 

jobba effektivt 

och 

kontinuerligt 

skapa nya 

uppdragsgivare.  

Analyserar 

från affär till 

affär hur jag 

ska arbeta för 

att den ska bli 

lyckad.

Analyserar 

vad jag kan 

göra bättre 

och hur jag 

ska gå till 

väga.

Viktigt att söka 

för- och 

nackdelar med 

sina rutiner för 

att utveckla 

dem.

Analyserar 

hur jag på 

bästa sätt 

kan anpassa 

mig till 

marknaden.

Utvecklar 

rutiner för 

att 

anpassa 

sig efter 

nya regler.

Lär sig 

från 

andras 

arbetsvan

or

Rutinen utvecklas 

gentemot ena parten

Om en kund 

är trött på ett 

möte kl. 8 

kanske jag 

inte ska ha 

mötet kl. 8

Viktigt att 

utveckla 

hur man 

ska kunna 

bemöta 

spekulanter 

vid intag.

Genom att 

ställa frågor 

till kund lär 

man sig vad 

de uppskattar 

i mitt arbete 

och vad som 

kan utvecklas.  

Jag anpassar 

mig efter de 

behov 

parterna har.

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7
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Anpassar min rutin 

för att komma till 

avslut.

Jag anpassar 

mitt arbete 

efter vad som 

är bäst för 

affären.

Måste vara 

flexibel för 

att affären 

genomföra 

en smidig 

affär.

 Egentligen 

handlar det 

om att vara 

duktig på att 

komma till 

avslut, därför 

anpassas 

rutiner till att 

möta 

parternas 

behov för att 

så smidigt 

som möjligt 

komma till 

avslut.

Flexibilitet är 

beroende av 

parternas 

informationsbehov.

Jag anser att 

jag är mer 

flexibel med 

hur rutinen 

används 

gentemot 

säljaren 

eftersom det 

ofta skiljer sig 

hur mycket 

information 

de vill ha. 

Flexibilitet i rutinen 

skapar kvalité för min 

tjänst

Viktigt att 

anpassa sig till 

nytt material och 

nya 

förutsättningar 

på marknaden, 

som ofta dyker 

upp.

Flexibilitet till 

viss grad så 

det inte 

ruckar på 

kvalitén.

Får ej strunta i 

något för att 

nå ett högt 

pris.

Farligt att 

inte vara 

flexibel, 

gentemot 

parternas 

behov.

Får inte 

vara för 

flexibel, 

gäller att 

vara 

tydlig. 

Vissa 

saker fel 

att vara 

flexibel 

med.

Viktigt att 

ständigt 

lyssna på 

vad 

kunden 

har för 

behov, går 

inte att 

placera 

dem i fack.

Förklarar utifrån min 

erfarenhet hur man 

brukar lösa 

situationen

Jag försöker 

få köparen att 

gilla säljarens 

ekonomiska 

intentioner 

eftersom 

Ofta förklarar 

jag för 

köparsidan, 

varför 

utgångsprise

t gäller i det 

fall en 

budgivning 

inte rullat 

igång.

  Förklara för 

kund hur det 

ser ut, vill du 

ha bostaden 

och kan 

lägga 

utgångsbud 

så skriver vi 

kontrakt. 

Om jag 

delar 

säljarens 

uppfattning 

att detta 

bud är för 

lågt 

uppmanar 

jag säljaren 

att vi går 

vidare och 

letar. 

Jobbar 

efter vad 

som är 

realistiskt. 

Jag brukar 

förklara hur vi 

brukar göra.

Förklarar hur 

det brukar gå 

till och vad 

jag 

rekommender

ar. 

Hänvisar till att 

marknaden 

bestämmer och hur 

den fungerar

Säljaren som 

bestämmer till 

vilket pris 

bostaden ska 

säljas. 

det är säljaren 

som i 

slutändan 

bestämmer till 

vilket pris 

bostaden ska 

säljas.   

Faktum är att 

marknaden 

bestämmer.

Budgivning 

inga 

problem.

De är parterna 

som ska göra 

affär och jag 

som hjälper 

dem att allt 

ska gå rätt 

och smidigt.

Det beror helt på 

vilka 

personlighetstyper 

parterna är

Gällande 

pris är 

säljarens 

intentioner 

prioriterad

e.
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Få köparen att förstå 

varför utgångsbudet 

är det rätta 

Marknaden 

styr vad priset 

blir.

Förklara för 

köpare, du 

gillar ju 

bostaden, 

om du är 

beredd att 

lägga så du 

vill ju köpa. 

Kan 

bedöma att 

det finns 

större 

värde i att 

medla upp 

priset.

Försöker 

ha några 

visningar 

till. 

Motiverar 

utgångspri

set.

Det jag kan 

göra är att 

förklara 

marknadsläge

t och motivera 

vilket pris 

som är det 

marknadsmäs

siga.

Säljaren accepterar 

slutgiltigt 

marknadspris i högre 

grad om mäklaren 

skapat förståelse för 

tillhandahållna 

mervärde. 

Jag ska ha 

fått säljaren 

att förstå att 

jag erbjuder 

ett mervärde. 

Detta för att 

säljaren ska 

känna att den 

inte kan få ett 

högre pris av 

någon annan. 

Om priset 

inte når 

önskad nivå 

är det viktigt 

att säljaren 

förstår att 

priset inte 

blivit högre 

med en 

annan 

mäklare

Lägger press på 

köparen att betala 

det säljaren begär.

Viktigt att det 

blir ett bra 

försäljningspris 

eftersom det 

stärker mina 

vitsord.

Frågar 

budgivaren: 

varför lägger 

du ett 

underbud, 

viktigt att 

förhandla och 

vara tuff, att 

utgångspriset 

gäller. 

Anpassa sig efter 

personlighetstyper

Jag tycker inte 

det är parterna 

i sig som har 

olika åsikter 

om vad jag 

som mäklare 

bör ha för 

kompetens 

utan vem 

personen är.

Vad 

behöver 

denna 

person

Parterna har behov 

av mäklare med 

specialistkompetens

Jag försöker 

bygga min 

kompetens 

som duktig 

förhandlare. 

Detta för att 

denna 

kompetens 

hjälper mig att 

nå ett så högt 

pris som 

möjligt. 

Att förstå parternas 

behov

Viktigt att förstå 

bådas behov. 

Denna 

balansvåg 

arbetar jag 

ständigt efter att 

förbättra.

Får jag en 

fråga tar jag 

reda på de 

eftersom jag 

förstår att 

denna är 

viktig för 

parten.

Kunna 

argumentera 

för hur jag 

kommit fram 

till värdet på 

huset. 

Mervärde 

hur väl man 

kan lyssna.

Handlar 

om 

problemlös

ning, löser  

problemen 

genom att 

förstå 

parternas 

behov.

Jag tror 

mäklare 

skapar 

mervärde 

genom att 

vara påläst 

och kunna 

svara på 

frågor.

Kunden vill 

ha trygghet 

och att inget 

konstigt 

händer, 

kompetensen 

för detta 

varierar från 

fall till fall.

Jag berättar 

varför jag 

alltid har 

nöjda kunder, 

detta skapar 

förtroende för 

mig. Köparen 

uppskattar att 

jag är påläst.
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Utvecklar min 

kompetens efter 

marknadsförändringa

r.

Bedömer 

vilken 

kompetens 

som ska 

utvecklas 

när jag är ute 

på 

marknaden

Viktigt att 

utveckla 

kompetensen 

som parterna 

har behov av, 

detta för att 

klara sig i den 

konkurrens 

som finns på 

marknaden.

Utvecklar min 

kompetens kring vad 

jag säger och hur jag 

säger det

I strävan att 

förbättra min 

kompetens 

gentemot båda 

parter är det 

viktigt att titta 

påhur endera 

parts behov kan 

tillfredsställas.

Har jag en bra 

visning 

kanske 

spekulanterna 

blir mina 

säljare. 

Viktigt att 

försöka 

utveckla sin 

kompetens 

att skapa en 

god relation 

med 

spekulanter 

på visning. 

Jag lägger stor 

fokus på hur 

jag ska prata 

med kunderna 

för att komma 

ut till kunden.

En bra rutin 

är väldigt 

värdefull 

när man ska 

improvisera

, sitter 

processen i 

ryggmärge

n kan jag 

bemöta 

kund på 

bästa sätt.

Utvecklas 

genom att 

lösa 

problem då 

beror det 

på vilken 

part som 

har 

problemet.

Jag arbetar 

mycket 

med att 

förbättra 

första 

mötet med 

kund.

Min 

kompetens 

utvecklas till 

största del 

genom 

erfarenhet av 

att bemöta 

människor.

Vad som utgör 

kompetens är inte 

partsberoende, 

personlighetstyp är 

av större betydelse. 

Det viktiga i 

slutändan är 

om bostaden 

nått ett högt 

slutpris.

Jag upplever 

att om kunden 

inte gillar en så 

får du inte 

uppdraget. 

Även om du 

har en god 

kompetens 

inom andra 

områden.

Det gäller att 

man 

anpassar 

och förstår 

vad som är 

viktigt för 

den här 

personen.

Det är 

underordna

t om de är 

säljare eller 

köpare, 

personlighe

tstyp är av 

större 

betydelse.

Analysera vad 

parterna har för 

behov.

Det är alltså 

viktigt att förstå 

parternas olika 

behov för att 

tillfredsställa 

båda.

Ett mervärde 

genom att 

förstå hur jag 

ska bemöta 

dessa 

känslor.

Det är viktigt 

att analysera 

varför jag 

inte fick inte 

fick sälja 

objektet.

Förstår och anpassar 

vad jag kan erbjuda 

för kompetens för 

endera part.

Det är 

fördelaktigt att 

visa parterna att 

jag besitter 

kompetens som 

tillfredsställer 

båda parterna.

Att vara 

mäklare kan 

liknas vid att 

vara 

skådespelare

, att ha 

förmåga att 

släppa allt 

som snurrar i 

ditt privatliv 

och gå in i 

mäklarrollen 

anser jag är 

en 

kompetens 

som alla kan 

utveckla!

Så jag inte 

pratar om 

saker som är 

viktiga för 

säljaren med 

köparen

En säljare 

efterfrågar 

mer 

kompetens 

t.ex kunna 

ta bilder 

och 

marknadsf

öra. 

Köpare är 

nöjd bara  

jag gör det 

som 

förväntas 

av mig.

Köparna 

upplever 

jag mer 

kritiska, 

därför är 

det viktigt 

att leverera 

från plats.

Kompetens 

som jag ser 

det är att 

förstå båda 

parters behov 

och kunna 

tillfresställa 

dem.

Säljaren 

uppskattar att 

jag är 

tillgänlig. 

Köparen 

uppskattar att 

jag kan svara 

direkt på 

frågor.
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