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Sammanfattning 

Titel: Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare 

Författare: Danis Ayoubi 

Instution: Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer: 193 

Handledare: Andreas Fili 

Nyckelord: Marknadsföring, relationer, tjänst, fastighetsmäklare. 

Utgångspunkten i denna uppsats är att konsumenters val av fastighetsmäklare är beroende av fyra 

faktorer. Dessa är enligt mig följande: fastighetsmäklaren, kundbeteende, objektet och 

fastighetsmarknaden. Fokus har alltså legat på dessa fyra faktorer vid framtagning av teori för 

denna uppsats. 33 stycken kvalitativa undersökningar har genomförts med respondenter över 

telefon och sju stycken med respondenter som träffades personligen och ombads att fylla i 

enkätundersökningar. Sammanlagt utfördes 40 stycken undersökningar. Endast öppna frågor 

ställdes till respondenterna. Tre faktorer har visat sig vara avgörande i valet av fastighetsmäklare 

bland de av mig intervjuade respondenterna. Den första är fastighetsmäklarens personlighet. Den 

andra gäller arvodets storlek.  Den  tredje  är  fastighetsmäklarens rykte. Dessa faktorer återfinns 

även i andra liknande uppsatser som några av de viktigaste faktorerna för bostadssäljare när det 

kommer till valet av fastighetsmäklare. 
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Abstract 

Title: Factors that generally affects customers choice of real estate agents 

Authors: Danis Ayoubi 

Department: Department of Real Estate and Construction Management 

Thesis number: 193 

Supervisor: Andreas Fili 

Keywords: Marketing, relationships, service, real estate agents 

The premise of this paper is that costumers’ choice of real estate agents is dependent on four 

factors. These are according to me the following: the real estate agent, customer behavior, the 

object and the property market. The focus has thus been on these four factors in the 

development of the theory for this paper. 33 qualitative studies have been conducted by me with 

respondents over the telephone, and seven with respondents whom I met in person which were 

asked to fill in questionnaires. A total of 40 respondents were interviewed. Only open-ended 

questions were asked. Three factors have been shown to be crucial in the choice of realtors 

among the respondents in my survey. The first is the realtors’ personality. The second concerns 

the size of the commission. The third is the agents’ reputation. These factors are also found in 

other similar essays as the most important factors for clients when it comes to the choice of real 

estate agents.  
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Förord 
Detta examensarbete är skrivet på Instutionen för Fastigheter och Byggande som ett sista 

moment i Kandidatutbildningen Fastighetsförmedling med Fastighetsförmedling. Mina tre år på 

Kungliga Tekniska Högskolan går nu mot sitt slut och istället börjar en tid med arbete inom det 

område som jag valt att rikta in mig på. Genom hela utbildningen har jag haft ett tydligt mål om 

vad jag ville hålla på med efter, nämligen fastighetsmäkleri. Nu är tiden inne för att testa teorin i 

praktiken. Arbetet med denna uppsats har öppnat mina ögon för mycket nytt och intressant som 

jag tror kommer vara användbart för mig även i framtiden.  

Stort tack till min handledare Andreas Fili som har stöttat mig genom hela processen, givit mig 

många goda råd och trott på mig trots en del svårigheter som har dykt upp på vägen. Jag vill även 

rikta min tacksamhet till det fastighetsmäklarkontor som jag praktiserat på. Utan dem hade jag 

inte kunnat utföra undersökningar med just de respondenter som jag intervjuade. Vill även tacka 

alla de vänliga människor som valde att ställa upp på min undersökning. Det var mycket 

intressant att få höra hur just de tänkte kring valet av fastighetsmäklare.  

Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina vänner som trots mitt stressiga och ibland 

dåliga humör ändå stått ut med mig och hjälpt mig igenom detta håda men mycket givande 

arbete.  

Stockholm, 2014 

Danis Ayoubi 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hösten 2011 kunde man läsa i en artikel från Dagens Nyheter om fastighetsmäklare som ” ett 

populärt men hårt och osäkert arbete”. I den skrivande stunden fanns det cirka 6000 registrerade 

fastighetsmäklare i Sverige. Man räknade med att snittlönen för dessa blev mellan 10 000 och 

15 000 kr i månaden, räknat med att det förmedlas 144 000 bostäder per år. Trots dessa 

”skrämselsiffror” var och är fastighetsmäklarutbildningen mycket populär och möjligheterna till 

att få jobb är riktigt goda. (Nandorf, T. 2011). 

Konkurrens på en marknad skall sällan ses som något negativt. I de allra flesta 

marknadsekonomier är detta tvärt om ett mycket bra fenomen som ger drivkraft och lägger väg 

för nya möjligheter och förändringar i branscher.  Gummesson (2002) väljer till och med att 

uttrycka sig med ordet ”hyperkonkurrens” då förändringarna i många branscher går så fort. Den 

konkurrensen som råder i fastighetsmäklarbranschen har lett till att fastighetsmäklaren idag måste 

bli ännu bättre på att ta vara på sina kunder (ibid.). Men detta är positivit inte bara för att man 

inte skall förlora sina kunder till konkurrenterna men också för att det är billigare att ha kvar sina 

kunder än att ständigt skapa nya men kortvariga affärsrelationer med dessa (Chaffey, Ellis-

Chadwick, Johnston, & Mayer, 2006;  Echeverri & Edvardsson, 2002; Feurst, 1999; Grönroos, 

1992). 

Eftersom en bostadsaffär inte allt för sällan är den största affären som ett hushåll gör (Lind, 

2007) är det rationellt att anta att bostadssäljare tar valet av fastighetsmäklare på allvar. Med detta 

sagt borde man alltså även som verksam men också blivande fastighetsmäklare intressera sig för 

de faktorer som bostadssäljare ser som viktiga när de bestämmer sig för vem de ska göra affärer 

med. Även fast denna fråga är mycket intressant hittar man ingen egentlig forskning på detta 

område annat än sådant som är generellt för all typ av marknadsföring och relationer inom 

företagande och sälj i övrigt. Där av får man applicera den teori som finns för dessa områden 

analogt på den svenska fastighetsmäklarbranschen – mer specifikt på området Solna och 

Sundbyberg, som är de kommuner som av flera olika skäl har ansets intressanta att fokusera på. 

Detta inte minst för att båda dessa områden just i år genomgår många stora och betydande 

förändringar när det kommer till byggande och fastighetsutveckling. För att ta Solna som ett 

exempel byggs det i skrivande stund ett köpcentrum som skall få namnet ”Mall of Scandinavia” 

och kommer räknas som Nordens största köpcentrum när det är färdigställt hösten 2015 

(Arenastaden, 2014).  

1.2 Problemformulering och syfte 

Den centrala frågan i denna uppsats är vad som generellt är de mest avgörande faktorerna som 

påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare. Delfrågorna i min utförda undersökning som 

kommer att redovisas mer utförligt senare handlar om omkringliggande faktorer som möjligtvis 

kan ha inverkat på kundens beslutsprocess. Jag valde även att dra med frågan om hur 

bostadssäljarna kom i kontakt med sina valda fastighetsmäklare.  

Sammantaget ville jag få svar på följande: 
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 Vilka är de generellt sett vanligaste faktorerna som påverkar konsumenters val av 

fastighetsmäklare?  

 På vilket sätt kommer bostadssäljare oftast i kontakt med de fastighetsmäklare som de till 

slut väljer?   

Syftet med denna uppsats är alltså att få svar på dessa två frågor för att öka förståelsen för hur 

konsumenter tänker kring valet av fasithgetsmäklare i Solna och Sundbybergs kommun.  

1.5 Definitioner 

 Bostadssäljare/säljare– den person som anlitar en fastighetsmäklare för att sälja sin 

bostad. Även kund används till stor del i denna uppsats som en synonym till dessa två 

ord.  

 Fastighetsmäklare– den person som yrkesmässigt ägnar sig åt att förmedla fastigheter, 

delar av fastigheter och bostadsrätter (SFS  1995:400). I denna uppsats används även 

mäklare som en synonym till detta ord.  

 Småhus, villa och radhus används som synonymer i denna text. 

 Fråga A – är frågan ” Hur kom du i kontakt med den fastighetsmäklare som du valde att 

sälja med?” som var den näst sista frågan i min sammanställda enkätundersökning (se 

bilaga 1). 

 Fråga B – är frågan ” Vilka var de absolut mest avgörande faktorerna som fick dig att 

välja den fastighetsmäklare som du valde att sälja med? Nämn tre faktorer.” som var den 

sista frågan i min sammanställda enkätundersökning (se bilaga 1).  

 Mäklarkontoret – det fastighetsmäklarkontor där jag genomförde min praktik.  

2. Teoretisk referensram 
Även om man inte hittar någon djupare forskning på det här diskuterade ämnet går det däremot 

att hitta ett antal tidigare utförda examensarbeten på C-nivå som belyser det på olika sätt. Fem 

sådana arbeten har här använts för jämförelse av resultat. Hänsyn måste dock tas till skillnader i 

metod och användning av teori. Den uppfattningen som jag har fått vid närmare granskning av 

dessa tidigare arbeten är att konsumenters val av fastighetsmäklare är beroende av åtminstone tre 

stycken faktorer. Dessa är följande: 

 Fastighetsmäklaren 

 Kundbeteende 

 Objektet 

Jag anser dock att det finns en fjärde faktor som kan ha en inverkan på detta val och denna är 

enligt mig:  

 Fastighetsmarknaden 

Fokus har alltså legat på dessa fyra faktorer vid framtagning av teori för denna uppsats 

 

 



7 
 

2.1 Fastighetsmäklaren 

En fastighetsmäklare är en fysisk person som yrkesmässigt ägnar sig åt att förmedla fastigheter, 

delar av fastigheter och bostadsrätter (SFS 2011:666). Eftersom man precis som lagen säger skall 

vara förmedlare är det mycket viktigt att kunna agera opartiskt och kunna ta tillvara både säljarens 

och köparens intressen. Detta står även i 8§ (SFS 2011:666) där det i och för sig står med att man 

som fastighetsmäklare särskilt ska beakta uppdraggivarens ekonomiska intressen. Då en 

bostadsägare skall sälja sin bostad behöver denne avgöra om han eller hon skall göra detta själv 

eller via en fastighetsmäklare. Oftast är det dock det senare alternativet som väljs (Isacson, 2006). 

Det finns många fördelar med att sälja med hjälp av en fastighetsmäklare, bland annat att man 

överlåter den processen till någon annan istället för att ägna sin tid åt att sköta denna mycket 

viktiga och stora process. För mäklaren är det å andra sidan viktigt att ha nöjda kunder. Detta kan 

innebära två saker: att kunden får bostaden såld snabbt, eller att kunden får ut ett högt pris som 

denne blir nöjd med. Båda dessa saker kan ibland självklart vara uppfyllda på samma gång. Att 

detta uppfylls är viktigt framför allt eftersom om kunden upplever att försäljningen inte gick som 

han eller hon ville finns risken att de nästa gång väljer att sälja bostaden på egen hand. 

(Dabholkar och Overby, 2004).  

Till skillnad ifrån konsumtion av produkter kan inte kunden i förväg veta hur resultatet av en 

tjänst kommer att se ut vilket gör att kundens förtroende för personen som skall leverera tjänsten 

blir väldigt viktigt. För köp som konsumenten i regel inte gör så ofta blir förtroende desto 

viktigare. Köp som rör stora pengasummor är vidare enligt Echeverri och Edvardsson (2002) 

beroende av att ett starkt förtroende mellan kunden och tjänsteleverantören, i vårt fall 

fastighetsmäklaren. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är personalen oftast kärnan i ett 

tjänsteföretag. Därför blir den personliga kompetensen och engagemanget det som oftast bedöms 

av kunden.  

I relationsmarkandsföring talar man om något som kallas för ”Sanningens ögonblick”. Grönroos 

(2008) beskriver detta som det gyllene tillfälle där företag har möjligheten att visa upp sin kvalitet 

för kunden. Han menar även att när sanningens ögonblick är förbi är det svårt att reparera något 

och få ett nytt sådant tillfälle om det inte gick så bra som kunden hade velat. Enligt Grönroos 

(2008) är samtliga kundmöten som man har med kunden att se som sådana tillfällen. Blomqvist et 

al. (1999) delar dock inte denna inställning.  De menar istället att av flera möten som man har 

med kunden är det endast vissa som är att se på som ett sanningens ögonblick. Vid sådana möten 

menar (Sheehan, 2000) vidare att personkemi spelar en viktig roll för hur en människa uppfattar 

en annan människas personlighet och kunskap. När denna personkemi är rätt höjer personerna 

upp dessa egenskaper hos varandra (ibid.). Ndubisi (2007) framhåller särskilt tre egenskaper som 

är viktiga för att bygga starka relationer till sina kunder och dessa är enligt honom förtroende, 

engagemang och kommunikation. 

En annan princip som spelar en viktig roll för hur kunder eventuellt kan välja en 

fastighetsmäklare är det Grönroos (2008) och Blomqvist et al. (2004) kallar ”word-of-mouth”, det 

vill säga det kunder säger om en person som utför eller har utfört tjänster åt dem. Man skulle 

kunna kalla detta för det rykte som fasighetsmäklaren exempelvis har och som sprids mellan 

kunderna. Detta fenomen är en mycket betydande del av kommunikationen och nöjda kunder är 

bra referenser som på ett mycket smidigt och effektivt sätt kan skapa nya kontakter för företaget 

och fastighetsmäklaren.  Det finns även en undersökning som utfördes 2009 som visar att 90 % 
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av konsumenterna litar på sådana rekommendationer från människor som de känner. När samma 

fråga ställdes om huruvida människor litar på sådana rekommendationer ifrån främlingar svarade 

hela 70 % att så var fallet (Martinez, 2010). Å andra sidan menar Ball et al. (2006) att när ett 

företag satsar på att individanpassa sina tjänster mot varje kund minskar betydelsen av företagets 

image och kunder lägger då mindre vikt vid vad andra tycker. Detta sätt att arbeta på gör 

nämligen att kunden känner en personlig relation till leverantören av tjänsten (ibid.). 

2.2 Kundbeteende 

Ohlsson (1996) menar att negativa förutfattade meningar hos kunden kan göra det i princip 

omöjligt för företaget att vinna dennes förtroende. Kundpsykologi blir därför viktigt att studera 

om man vill få en djupare förståelse för vad som påverkar bostadssäljares val av 

fastighetsmäklare. Ett begrepp som blir mycket centralt när man studerar en kund är värde. 

Kotler (2005) talar om något som han på engelska benämner som ”Customer-perceived value” 

(förkortat CPV). Detta är enligt honom skillnaden mellan kundens utvärdering av alla fördelar 

och alla kostnader för ett erbjudande och de upplevda alternativen. Han fortsätter vidare med två 

andra begrepp nämligen ”Total customer benefit” och ”Total customer cost”. Det första är 

kundens upplevda ekonomiska värde av de ekonomiska, funktionella och psykologiska fördelarna 

som de förväntar sig av ett visst marknadserbjudande. Detta är självklart beroende på vilken 

produkt, tjänst eller tjänsteerbjudandet det gäller men också på personalen och företagets image. 

Det senare begreppet ”Total customer cost” är de upplevda kostnaderna som kunderna förväntar 

sig att få vid utvärdering, anskaffning, användning och avyttring av det givna tjänste- eller 

produkterbjudandet. Detta inkluderar ekonomiska kostander, tidskostander, energikostander, och 

psykologiska kostnader. (Kotler, 2005). 

I en studie utförd av Rao och Monroe (1989) kan man se att konsumenter upplever att en vara 

eller tjänst har en högre kvalitet om den har ett högre pris. Scitovsky (1945) menar att detta inte 

ska anses som ett irrationellt beteende hos konsumenter utan att det bara reflekterar en tro om att 

utbud och efterfrågan på ett naturligt sätt ordnar varor och tjänster på det sättet. Olson (1977) 

hävdar att konsumenter är mer benägna att använda pris som referens för kvalitet för relativt dyra 

varor och tjänster. Kunden eller bostadssäljaren som en fastighetsmäklare oftast jobbar med har 

oftast en hel del förväntningar på den begärda tjänsten. Selnes (1998) menar att det är just 

skillnaden mellan förväntningarna och resultatet av tjänsten som ger kunden en uppfattning av 

tjänstens kvalitet.  Grönroos (2008) går så långt att han menar att även om tjänstens kvalitet rent 

objektivt sätt är att anse som god men att företaget lovat mer än det uppnådda resultatet kommer 

kunden ändå tycka att tjänsten är av dålig kvalitet. Han anser att det i många lägen kan vara 

rationellt att lova mindre och sedan överraska kunden med högre kvalitet. Även Berry och 

Parasuraman (1991) ansluter sig till denna uppfattning och uttrycker det som så att man ska 

sträva efter att konstant prestera i nivå med kundens förväntningen eller ännu hellre överträffa 

dessa. De anser att detta i sin tur leder till ett bra rykte om både tjänstens kvalitet men också om 

företaget i övrigt. En sak som däremot kan vara värd att ha i åtanke är att förväntningarna 

förändras över tiden i samband med att kundens önskemål men även marknaden genomgår 

förändringar (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998). 

Tjänstens upplevda kvalitet går sedan att dela upp i två delar – teknisk kvalitet och funktionell 

kvalitet. Det förstnämnda är den kvalitén på tjänsten som faktiskt levereras till kunden. Det är 

därför resultatet av en tjänst som blir det kunden bedömer som den tekniska kvaliteten. Ett 
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exempel är när man klipper sig hos en frisör. Den tekniska delen av tjänsten upplevs när frisören 

har klippt färdigt (Lämsä och Uusitalo, 2002). Tjänsteutbytet blir därför mycket viktigt och 

centralt eftersom det i sin tur påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. Faktorer som i sin tur 

påverkar tjänsteutbytet blir hur komplicerad tjänsten är, hur ofta leverantören av tjänsten och 

kunden har möten samt vilket tekniskt stöd som kunden erbjuds. För att tjänsteleverantören i sin 

tur skall veta hur kunden vill lägga upp dessa delar av tjänsten är det viktigt att ett kontinuerligt 

informationsbyte sker mellan parterna. Tjänsteföretaget i sin tur måste sedan kontrollera att 

företaget har tillgång till nödvändig information för att kunna handha kundens ärende. (Woo och 

Ennew, 2005). Grönroos (2000) menar att denna kontroll blir mycket viktig att göra eftersom 

tjänsteleverantörens professionalism och kunskap i stor grad påverkar hur kunden sedan upplever 

tjänstens kvalitet. Detta eftersom det ger kunden en bild av tjänsteleverantörens resurser och 

möjligheter till att lösa dennes problem samt huruvida detta i sin tur kan utföras på ett 

professionellt sätt eller ej (ibid.). Funktionell kvalitet syftar istället till hur tjänsten levereras till 

kunden. Detta eftersom en tjänst inte bara består av en teknisk del som produkter gör utan också 

är en process där produkten tar form via ett sammarbete mellan konsument och tjänsteleverantör 

(Grönroos, 2000). Detta sker genom flera möten parterna emellan (Clemes et al., 2000). Vid dessa 

möten har tjänsteleverantörens attityd och bemötande en stor roll i hur kunden sedan upplever 

tjänstens kvalitet (Grönroos, 2000). Viktigt blir också i vilken miljö mötena sker, den tiden 

kunden själv lägger ner på processen samt hur tjänsteleverantören beter sig och ser ut vid dessa 

tillfällen (Lämsä och Uusitalo, 2002). 

En annan mycket intressant och central faktor i detta ämne är konsumtionsbeteende och 

inköpsprocess. Detta eftersom en tjänst likt den fastighetsmäklaren erbjuder är beroende av fler 

faktorer än de som har att göra med tjänsteleverantörens sätt att leverera denna på. Palmer (2001) 

menar att man kan dela in inköpsprocessen i fem steg som är följande:  

1. behovsinsikt 

2. informationssökning 

3. utvärdering 

4. beslut 

5. utvärdering av köp 

Det finns även fler författare som ansluter sig till ett liknande tankesätt. Ena är Kotler (2005) som 

menar att de fem stegen är:  

1. man uppmärksammar ett problem eller behov 

2. söker efter relevant information 

3. utvärderar olika alternativ 

4. gör ett inköpsbeslut 

5. efterköpsbeteende 
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De andra som ansluter sig är Echeverri och Edvardsson (2002). De sammanfattar processen som 

följande:  

1. informationssökning 

2. utvärdering av tjänstealternativ  

3. köp och konsumtion  

4. efterköpsbeteende  

5. märkestrohet 

Det tar inte lång tid innan man märker att alla dessa personer tänker på ett väldigt likartat sätt när 

det kommer till vilka som är de typiska stegen som en konsument går igenom vid 

inköpsprocessen. Denna process kan enligt Axelsson och Agndal (2005) ses som en 

beslutsprocess. De menar också att beroende av hur komplext köpet är till sin karaktär kommer 

konsumenten att variera i hur många olika leverantörer och lösningar som kommer att ingå i 

sökningsprocessen. Dyrare varor medför med andra ord ett mer omfattande sökande. Är 

alternativen mycket olika i sin karaktär leder även detta till att kunden utökar sin sökningsprocess 

för att kartlägga dessa olikheter och skillnader för att sedan utvärdera vad som passar bäst för 

kundens ändamål med produkten eller tjänsten (ibid.).  

Det som gör det extra svårt att kartlägga vilka faktorer som faktiskt påverkar konsumenters val av 

företag och tjänst är att bland annat sådant som sociala normer inte har sina rötter i några lagar 

eller regler utan i ett bekräftelsebehov som gör att vi människor känner att vi vill passa in. Ett 

mycket vanligt sätt att göra detta på är att göra som de allra flesta gör. Ibland kan det till och med 

vara så att vi tar beslut om vem som skall ha vårt förtroende utan att egentligen ha en god 

förklaring till varför vi gjorde detta. Ett sådant beteende har sin rot i det som kallas det 

generaliserade förtroendet. (Iacobucci & Swartz, 2000). 

2.3 Objektet 

Fast egendom är jord som i sin tur är indelad i fastigheter som avgränsas antingen horisontellt 

eller både horisontellt och vertikalt (SFS 1970:994). Enligt 2 kapitlet 1§ (SFS 1970:994) anses 

följande höra till en fastighet (även kallat för fastighetstillbehör): ”byggnader, ledningar, stängsel 

och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående 

träd och andra växter, naturlig gödsel”. En bostadsrätt å andra sidan är istället en nyttjanderätt 

som är kopplad till en andel i en bostadsrättsförening. Man kan alltså egentligen inte köpa en 

bostadsrätt som den fysiska lägenheten som den är utan endast en andel i den 

bostadsrättsförening som äger den. Det är med andra ord den nyttjande rätt som 

bostadsrättsföreningen upplåter till medlemen som kallas för bostadsrätt (Grauers 2005; Hager 

2005). I 1 kapitlet 3§ (SFS 1991:614) står det även som följande: ”Upplåtelse av en lägenhet med 

bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen”. 

Både när det gäller att köpa och att sälja en bostad handlar det oftast om väldigt mycket pengar. 

Inte allt för sällan är detta ett hushålls största affär och en som genomförs relativt sällan (Lind, 

2007). Mer exakt brukar den typiska svensken(basserat på statistik från 2011), både kvinnor och 

män i snitt flytta 11 gånger i sitt liv (SCB, enheten för befolkningsstatistik, 2012). Även det 
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faktum att fastighetsförsäljningar rör tekniskt svåra ting med svårbedömda egenskaper gör att 

bostadsmarkanden kräver extra mycket uppmärksamhet (Lind, 2007). Palmer (2001) menar att 

konsumenter söker efter mindre information om produkter eller tjänster vid rutinköp men desto 

större risk köpet är belagt med desto mer information samlas in. Enligt siffror från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) är snittpriset på en bostadsrätt i Stor-Stockholm cirka 2 713 000 kr (baserat 

på ett urval om 2812 st objekt och ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 42 935 kr). Ifrån 

samma källa kan man även utläsa snittpriset i samma område för villor som motsvarandevis är 

4 346 000 kr (räknat på ett urval om 629 st objekt och ett genomsnittligt kvadratmeterpris om är 

32 400 kr). Dessa siffror är framtagna av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Svensk 

Mäklarstatistik. De baseras på cirka 80 procent av Sveriges bostadsaffärer som i sin tur alla 

genomförts via fastighetsmäklare (Statistiska Centralbyrån, 2014). Enligt statistik från Statistiska 

Centralbyrån fanns det vid slutet av år 2012 367 471 stycken bostadsrätter i Stockholm. Enligt 

samma källa fanns det motsvarandevis 266 030 stycken småhus. Det fanns med andra ord 

101 441 färre småhus i Stockholm än bostadsrätter vid den tidpunkten (Pressmeddelande från 

SCB, 2013). 

2.4 Fastighetsmarknaden 

Ibland brukar man höra om så kallade ”cykler på fastighetsmarknaden”. Enligt Lind (2012) kan 

dessa ses ur två synvinklar. Ena syftar på en regelbunden svängning i ekonomin, exempelvis 

konjunkturcykler som kan vara både längre och kortare i sin karaktär. Den andra synvinkeln är att 

dessa cykler endast är svängningar utan att dessa är kopplade till något regelbundet mönster. Man 

menar enligt detta sätt att se på saken att svängningarna istället styrs av slumpen snarare än av 

regelbundenhet över tiden. Det är främst detta andra synsätt som Lind (2012) syftar till när har 

beskriver detta fenomen.   

Dessa cykler på fastighetsmarknaden som även kallas fastighetscykler rör två olika områden. Det 

ena är svängningar i byggandet och det andra svängningar i priser på fastigheter (Lind, 2012). 

Fokus i denna del ligger på cyklerna i fastighetspriser.  

Lind (2012) menar att när man talar om svängningar i fastighetspriser blir en mycket central fråga 

hur pass rationella alla aktörerna är. Mer konkret menar han att man kan fråga sig om 

prisutvecklingen i landet speglar den nya informationen som lägger grund för marknaden eller om 

det på det stora hela är irrationella aktörer som drivit priserna uppåt, utan något ”fundament” 

och i och med detta skapat en så kallad prisbubbla. Under åren 2003-2007 kunde man följa en 

internationell debatt om det var en prisbubbla som var på väg eller ej. Med facit i hand menar 

Lind (2012) att det var precis vad det var. Detta eftersom man kunde se ett kraftigt prisfall på 

fastigheter runt om i hela världen. Särskilt tydliga och kraftiga prisfall såg man i USA. Där sjönk 

priserna med mer än 30%. I Sverige däremot föll inte priserna allt för kraftigt, men detta ska dock 

ses som ett undantag. Det finns en del anledningar till detta men de tre centrala enligt Lind (2012) 

är följande:  

 Att vi har ett bra socialt skyddsnät i Sverige, vilket gör att ens inkomst efter skatt inte 

sjunker allt för mycket om man skulle bli arbetslös. 

 Att en stor andel av lånetagarna hade rörliga räntor under den perioden vilket gjorde att 

när riksbanken sänkte sina räntor blev det också billigare att leva för hushållen.  

 Att vi inte hade byggt så mycket nya bostäder i landet under den perioden.  
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Mycket nytt har hänt sedan ekonomikrisen som ägde rum 2008. Bland annat ansåg Riksbanken 

och regeringen att en lägre ränta var på sin plats, eftersom de var oroliga för prisutvecklingen och 

hushållens lån som hade ökat i snabb takt. Samma år det vill säga 2010 infördes även ett så kallat 

bolånetak. Detta är en rekommendation från Finansinspektionen om att bankerna endast skall 

låna ut till 85 % av bostadens marknadsvärde, och ha 15 % som säkerhet för lånet. I slutet av det 

året började man även diskutera amorteringskrav och hur även detta borde införas. Regeringen 

och riksbanken är dock försiktiga eftersom de å ena sidan inte vill att bostadspriserna ska stiga i 

allt för hög takt, men de vill samtidigt inte att dessa priser skall falla, eftersom detta skulle 

motverka ekonomisk återhämtning som är så viktig för en fortsatt god ekonomi i landet. (Lind, 

2012).  

Den viktigaste och mest centrala delen av detta markandskapitel är hur Riksbankens reporänta 

påverkar konsumtionen på markanden. I korthet kan man beskriva reporäntans funktion på 

följande sätt: i högkonjunktur när risken för hög inflation är större och löneökningar och 

prisökningar är kraftiga och tydliga tenderar Riksbanken att höja reporäntan för att därmed hålla 

inflationen i linje med det mål som vi i Sverige har satt upp, som ligger på 2 %. Motsatt sänker 

Riksbanken reporäntan när inflationen håller på att gå under det uppsatta målet och 

prisökningarna samt löneökningarna faller. Detta gör Riksbanken för att stimulera ekonomin och 

göra det lönsammare för konsumenter att låna pengar. Det lönar sig även inte lika mycket att 

spara pengar om räntorna är låga. På motsatt sätt vill Riksbanken göra det mindre lönsamt för 

konsumenter att låna när det råder högkonjunktur med hög inflation och kraftiga pris- och 

löneökningar. Man har dock på senare tid insett att det finns problem med att endast stimulera 

markanden med hjälp av denna reporänta eftersom det finns en risk med att hålla räntorna för 

låga. Bland annat eftersom detta kan leda till en prisbubbla på bland annat fastighetsmarknaden. 

Om en sådan bubbla i sin tur spricker kan detta leda till kraftig minskning av konsumtion i landet. 

(Lind, 2012). 

2.5 Sammanfattande modell 

Kopplingen mellan de fyra ovan diskuterade faktorna illustreras nedan:  

 

Högst upp i modellen hamnar marknaden eftersom det är Riksbankens reporänta som till stor 

del påverkar konsumtionen på markanden. Denna bestäms utifrån det rådande konjunkturläget 

(Lind, 2012). När en konsument har beslutat sig för att konsumera, det vill säga att man insett sitt 

Marknaden 

Sökningsprocess 

Beslut/Konsumtion 
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behov som Kotler (2005) och Palmer (2001) beskriver i sina modeller, kommer man till en 

sökningsprocess. Denna är i sin tur beroende av köpets komplexitet och av hur stor risk köpet är 

behäftat med. Mer komplexa, dyra och riskfyllda köp innebär en mer omfattande 

sökningsprocess (Axelsson och Agndal 2005; Palmer, 2001). Där av är omfattningen av 

sökningsprocessen och kundbeteendet också beroende av om objektet man skall sälja är en 

bostadsrätt eller en villa, eftersom en villa idag kostar mer än en bostadsrätt gör i genomsnitt i 

Stor-Stockholm (Statistiska Centralbyrån, 2014). När en kund träffar en fastighetsmäklare kan 

kan man tala om något Grönroos (2008) kallar för ”sanningens ögonblick”. Vid detta tillfälle har 

fastighetsmäklaren en möjlighet att visa vilken kvalitet tjänsten som denne levererar har (ibid.). 

När detta tillfälle är förbi tar kunden ett beslut – antingen väljer denne att konsumera tjänsten, 

eller så fortsätter sökningsprocessen och fastighetsmäklaren kan få det svårt att få ett nytt 

sannignens ögonblick (Grönroos, 2008).  

3. Metod 
I samband med att jag satte igång med denna uppsats började jag även som praktikant på ett 

fastighetsmäklarkontor i Solna/Sundbyberg. I och med detta ville de anställda på dessa två 

kontor vara till hjälp för att sammanställa en så bra studie som möjligt av just dessa två 

kommuner. Hjälpen var inte endast i form av tips och råd men även av praktisk karaktär då de 

gav tillgång till kunddatabaser som jag sedan kunde göra undersökningar med. Undersökningarna 

som utfördes med dessa kunder ligger som en bas för slutsatserna och kommer att redovisas 

längre fram i denna text. 

Anledningarna till att områdena Solna och Sundbyberg valdes för närmare undersökning är 

många. Först och främst var det av rent bekvämlighetsskäl eftersom jag via min praktikplats har 

fått tillgång till kundregister som jag på egen hand inte skulle kunnat komma åt. Jag visste i förväg 

att dessa kunder hade sålt en bostad i sitt liv, och onödiga intervjuer där jag ställde en sådan 

urvalsfråga till människor kunde undvikas. Andra anledningar är att just Solna och Sundbyberg 

ansågs av Statistiska Centralbyrån (SCB) som Sveriges mest rörliga kommuner året 2011 (SCB, 

enheten för befolkningsstatistik, 2012). Detta gör att det finns ett stort urval att göra 

undersökningar på men också att de som bor där kan antas ha nog med erfarenhet av att arbeta 

med fastighetsmäklare för att kunna vara till hjälp i undersökningarna. Solna är även ett område 

som i skrivande stund genomgår många stora förändringar. Både ”Mall of Scandinavia” som 

håller på att byggas till att bli Skandinaviens största köpcentrum året 2015, men också den nyligen 

färdigställda Arenastaden gör att det är ett väldigt intressant område att undersöka, inte minst 

eftersom dessa projekt kan tänkas öka trycket till dessa områden i framtiden (Arenastaden, 2014). 

Det var dock redan för tre år sedan just denna kommun tillsammans med Sundbyberg som hade 

den största inrikes flyttningen (SCB, enheten för befolkningsstatistik, 2012).  

3.1 Avgränsningar 

Det vore självklart mycket intressant att utföra undersökningar med samtliga bostadsssäljare i 

hela landet, men på grund av bland annat viss tids- och resursbrist blir jag tvungen att begränsa 

mig. Min allra snävaste avgränsning är den att jag har valt att endast intervjua de kunder som köpt 

eller sålt genom min praktikplats i Solna och Sundbyberg. Även i detta urval har vidare 

avgränsningar gjorts av samma anledningar som de ovan nämnda. Jag valde bland annat att inte 

intervjua fler än 40 stycken personer. Dessa kunders bostadsaffärer hade genomförts under april 



14 
 

2013 – april 2014. Jag valde även att inte intervjua människor som är mitt uppe i en 

försäljningsprocess utan endast sådana som avslutat en sådan.  

3.2 Val av metod 

Undersökningarna som utfördes var kvalitativa till sin karaktär eftersom det inte går att dra några 

generella slutsatser på resultatet och att undersökningar inte har utförts med ett så stort antal 

respondenter (Jacobsen, 2002). Däremot är frågorna öppna, vilket har gjort att respondenterna 

inte varit begränsade till några svarsalternativ (Ballou, 2008). När man arbetar med vetenskapliga 

rapporter kan man arbeta med hjälp av två undersökningsmetoder, deduktiv eller induktiv metod. 

Den första innebär att man studerar teori för att sedan testa om denna teori stämmer överens 

med det man väljer att undersöka. För denna uppsats valdes istället den senare nämnda metoden, 

induktiv metod. Ingen teori hade granskats innan undersökningarna genomfördes och fokus låg 

istället på att ta reda på hur verkligheten är utan att ta hjälp utav tidigare forskning (Holme & 

Solvang 1997). 

Kvale (1997) förespråkar att man ska genomgöra så många intervjuer som det krävs för att man 

skall kunna ta reda på det som undersöks. Han menar att man skall fortsätta utföra 

undersökningar tills man märker att ingen ny information går att utläsa ifrån det insamlade 

materialet. När det gäller min genomförda undersökning tycker jag att 40 stycken är tillräckligt 

många med hänsyn tagen till de frågor som har ställts. Ett avsiktligt bias, eller metodfel som det 

heter på svenska som genomsyrar hela min undersökning är att jag endast genomfört 

undersökningar med personer som jag kommit i kontakt med via min praktikplats. Detta 

resulterar självklart i en snedvridning i urvalet eftersom majoriteten av respondenterna endast sålt 

via detta företag och hänsyn skall självklart tas till detta vid analys och slutdiskussion samt i 

empirin. (Wilcox, 2011).  

Som man kommer kunna utläsa nedan under rubriken ”Datainsamling” kombinerades två olika 

sätt att genomföra undersökningar på. Det ena var att göra det med människor som träffades 

under tillträden som ägde rum veckorna 13-16 på kontoret i Sundbyberg där jag utförde min 

praktik. Det andra sättet var via telefon. I båda fallen försökte jag så gott det gick undvika det 

Jacobsen (2002) kallar för ”intervjuareffekten” genom att vara öppen men samtidigt neutral inför 

svaren som respondenterna gav för att inte riskera att styra de mot något speciellt svar. Detta var 

särskilt viktigt vid telefonintervjuerna med tanke på att samtliga frågorna var öppna till sin 

karaktär. Min fråga var vad kunderna själva ansåg var de viktigaste faktorerna som påverkade 

deras val av fastighetsmäklare. Därför valde jag att ställa frågorna till kunderna och inte till 

mäklarna på kontoret. Telefonlistorna som jag fick tillgång till var inte kompletta och en viss 

urholkning hade gjorts. Jag kunde med andra ord inte ringa på alla nummer som stod med där. 

Nummrena var inte sorterade i någon speciell ordning och jag vet inte när respondenterna gjorde 

sina senaste bostadsförsäljningar mer än att de ägde rum mellan april 2013 – april 2014. Jag hade 

inte heller någorn uppgift om hur många nummer som stod med på dessa listor. Men även fast 

det fanns nummer kvar att ringa på efter den gjorda urholkningen nöjde jag mig med 40 stycken. 

Detta eftersom jag då hade uppnåt mitt uppsatta mål samt att jag märkte att många svar hade 

börjat återupprepa sig och färre nya svar kunde utläsas, vilket är nära det Kvale (1997) menar 

med tillräckligt många undersökningar.  
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För att ta Ahlenius och Bynander (2009) som ett exempel kan man notera att de tog en annan väg 

i sin C-uppsats. De till skillnad ifrån mig valde att ställa frågor till mäklare om hur de själva anser 

att de skapar förtroende på sina kundmöten. Samtidigt nämner de i slutet på sin uppsats att de 

tycker att det skulle vara intressant att se vidare forskning på området och istället höra vad 

kunderna själva tycker. Jag ser det som att jag då fortsätter på deras spår. Det arbete som gav 

mest inspiration till denna uppsats är dock Lindström (2007). I den uppsatsen valde hon att 

endast undersöka småhusägare men anser själv att fortsatt forskning skulle varit intressant att se 

där man undersökte personer som sålt bostadsrätt via fastighetsmäklare. På denna väg kom jag in 

på mitt här utförda arbete. Endast två personer av de jag intervjuade sålde ett småhus. Samtliga 

av de övriga respondenterna hade i sin senaste bostadsaffär sålt bostadsrätter. I vilket fall som 

helst kan man inte anse mitt urval som representativt (Ramsey & Hewitt, 2005). Detta eftersom 

jag endast intervjuade personer som jag kom i kontakt med via mäklarkontorets databaser samt 

att jag inte ens intervjuade alla dessa personer utan endast 40 utav dessa som hade gjort 

bostadsaffärer som kunde spåras ett år tillbaka i tiden. Det finns med andra ord inga garantier på 

att dessa 40 respondenter inte är just de med de mest ovanliga åsikterna om man skulle sett till 

samtliga bostadssäljare i Solna och Sundbyberg. (ibid.). 

3.3 Datainsamling 

Kontoret där jag utförde min praktik hade veckorna 14-16 relativt många tillträden och jag tänkte 

att jag borde kunna utföra intervjuer med både köpare och säljare av bostaden vid dessa tillfällen. 

Eftersom ett tillträdde är ett mycket formellt och viktigt möte för alla parter ville jag orsaka så lite 

störningsmoment som möjligt och bestämde mig därför för att sammanställa en 

enkätundersökning som delades ut till köparna och säljarna. Detta började jag göra den 3 april 

2014. Ett tillträde ska som jag fick reda på ta ungefär en timme, och vad jag förstod vid det 

tillfället skulle köparna och säljarna ha en väntetid på cirka en halvtimme då de väntade på att 

banken skulle skicka kvitton till fastighetsmäklarkontoret. Jag tänkte att jag skulle passa på att låta 

de svara på min undersökning under denna paus. Det visade sig dock efter sammanlagt tre 

tillträden (ett den 3:e, och två 4:e) att tillträdena gick mycket fortare än planerat. Jag kom även 

fram till att det inte var en speciellt bra idé att intervjua köparna vid dessa tillfällen.Vid det laget 

hade jag intervjuat tre säljare och två köpare.  

När jag efter helgen tittade i företagskalendern insåg jag att det bara var ett inbokat tillträde denna 

vecka. En alternativ lösning på undersökningsmetod behövdes. De anställda på mäklarkontoret 

tog fram telefonlistor till mig med nummer på deras tidigare kunder som jag kunde ringa och 

ställa frågor till istället. Jag valde dock att ändå genomföra undersökningen på det tillträddet som 

fanns vecka 15 och även den 15:e april vecka 16. Sammanlagt erhöll jag alltså sju stycken ifyllda 

undersökningsblanketter från tillträdena. 

Redan den 16:e april fick jag tillgång till telefonlistorna och jag började samma dag ringa till de 

som tidigare hade köpt mäklarkontoret. Detta gick väldigt bra då jag ringde på senare delen av 

eftermiddagen och många kunde och orkade ställa upp då. Denna dag lyckades jag sammanlagt 

genomföra 14 stycken undersökningar. Jag valde att utgå ifrån samma frågor som jag hade 

sammanställt på enkätundersökningarna till tillträdena och ställde de även i den ordningen som 

jag ursprungligen hade valt att skriva de i. Resultaten från både undersökningarna jag genomförde 

på tillträdena, från dessa telefonintervjuer och de jag utförde senare går att utläsa i empiridelen av 

denna uppsats.  
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16:e april innan hade jag redan sammanlagt utfört 21 stycken undersökningar om man räknar 

med de sju som jag hade utfört på tillträdena. Den 17:e april valde jag att satsa på att få in 19 

stycken undersökningar från människor som hade sålt via mäklarkontoret, för att sammanlagt ha 

40 stycken, vilket jag ser som både ett jämnt men också ett tillräckligt brett antal för att kunna 

föra analyser och diskussioner kring svaren. Det som också är positivt är att jag har fått in svar 

från olika segment av mäklarkontorets kunder, det vill säga både sju stycken som vid 

undersökningens tillfälle precis hade avslutat en bostadsaffär men också sådana som gjort det 

längre bak i tiden.  

3.4 Analysmetod 

Efter att man har utfört ett antal undersökningar kommer det med största sannolikhet finnas en 

hel del information som man måste reducera för att inte riskera att irrelevant data kommer med i 

uppsatsen (Jacobsen, 2002). När detta är gjort är det sedan dags att strukturera upp det empiriska 

material som man har samlat in (ibid.). Jag valde att sammanställa tabeller av de åtta första 

frågorna. Svaren på de två sista frågorna som jag refererar till som fråga A och fråga B har jag 

istället valt att rangordna efter hur pass ofta de nämnts av samtliga respondenter. Jag började med 

att sammanställa dessa i enskilda tabeller för var och en av de tre intervjutillfällena och avslutade 

med en gemensam sammanställning av dessa. Även fast svaren ibland var olika på grund av att 

frågorna var öppna till sin karaktär kunde jag ofta koda de till en gemensam kategori. Exempelvis 

svar som ”det var ett lågt arvode” och ”det var priset på tjänsten som avgjorde mitt val” valde jag 

att i enligthet med det Graneheim & Lundman, 2003 säger att koda och sedan kategorisa under 

rubriceringen ”arvodets storlek” som ett svar på fråga B. Efter att denna process var slutförd 

sammanställde jag svaren på fråga A med cirkeldiagram för att visualisera andelarna som de olika 

svaren tog. Andersson et al. (2001) refererar till detta som en visualiseringsprocess för att 

förtydliga svaren på intervjufrågorna. Detta gick att göra eftersom jag endast begärde ett svar från 

respondenterna. På fråga B var det däremot svårare att visualisera dessa svar. Framför allt 

eftersom respondenterna ombeddes att ge tre faktorer som påverkade deras val av 

fastighetsmäklare. På grund av det höga antalet olika svar valde jag istället att endast nämna 

samtliga även här kodade svar i löpande text och beskriva hur ofta de nämndes i förhållande till 

varandra, genom att rangordna dem efter detta. Sedan framhölls de tre vanligaste av dessa 

eftersom det var tre faktorer som efterfrågades i fråga B. 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

När man utför denna typ av undersökningar är det viktigt att kontrollera hur pass relevanta och 

trovärdiga de data som man har samlat in är för det man undersöker. Detta kallas i sin tur för 

validitet. Man skulle även kunna säga att man som forskare kontrollerar att man faktiskt mäter 

det som var avsett att mäta. (Ejvegård, 2003). Validiteten kan sedan delas upp i en intern och en 

extern del. Den interna delen ser till hur pass bra resultatet speglar verkligheten. Den externa 

delen avser istället att se om man skulle kunna använda resultatet för att göra generaliseringar på 

området. För att detta skall vara möjligt måste undersökningen i sin tur ha en intern validitet. 

(Merriam, 1994). I min undersökning har jag utfört undersökningar med 40 stycken respondenter 

från både telefonlistor som jag fått via mäklarkontoret men även med köpare och säljare på 

tillträden. Å ena sidan ger det variation i mitt valda urval, vilket kan vara positivt när man vill få 

ett så brett omfång av respondenter som möjligt. Å andra sidan är urvalet ändå inte att anse som 

representativt eftersom jag inte har några garantier på att respondenterna speglar samtliga 

bostadssäljare i varken Sverige som land eller ens på lokal nivå för Solna och Sundbyberg. 
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(Ramsey & Hewitt, 2005). Detta eftersom jag också intervjuat människor som sålt utanför dessa 

två kommuner, men inte tillräckligt många för att urvalet skall kunna spegla alla bostadssäljare i 

Sverige eller ens i Stockholm. Om inga bevis för representativitet är framförda kan inte resultatet 

från undersökningen leda fram till några generella slutsatser. (Crumbling, 2001). På grund av detta 

anser jag också att min undersökning saknar extern validitet. Dock är det så att mina 

sammanställda resultat liknar de jag kunnat se i andra liknande arbeten vilket gör det möjligt att 

förutsätta att mina undersökningar har en intern validitet. Hur hög eller låg denna är kan jag 

däremot inte svara på.  

Det är vidare viktigt att den insamlade empirin motsvarar användbarheten för mätinstrumentet 

(Ejvegård, 2003) men även att den i övrigt är tillförlitlig och trovärdig. Detta kallas i sin tur för 

reliabilitet. Man skulle kunna säga att reliabiliteten avser att se om det går att genomföra samma 

undersökning flera gånger och att resultatet i sådant fall skall blir det samma (Jacobsen, 2002). 

Här ser jag att det finns två synvinklar i mitt arbete. Å ena sidan liknar min insamlade empiri den 

som jag kunnat utläsa i andra liknande arbeten, vilket i sådant fall bidrar till att reliabiliteten i mitt 

arbete är hög. Å andra sidan anser jag inte att resultatet kan bli identiskt om man skulle göra dessa 

undersökningar igen. Detta eftersom det är i princip omöjligt förutsätta att den sociala miljön i 

vilken undersökningarna utförs är exakt likadan nästa gång som den var när jag utförde den. Det 

som gör det extra krångligt är även det faktum att populationen ständigt förändras. (Bryman  &  

Bell, 2005). Detta påverkar då även validiteten i detta arbete eftersom hög validitet enligt 

Ejvegård (2003) också förutsätter hög reliabilitet.  

4. Empiri 
Undersökningen består av tio stycken öppna kostsvarsfrågor. Svaren på åtta av dessa har jag 

sammanställt i tabeller med data. Både vid tillträdena och vid telefonintervjuerna utgick jag ifrån 

och antecknade resultaten i en tidigare sammanställd enkätundersökning. Sammanlagt hade jag 40 

stycken ifyllda enkäter. De två avslutande frågorna i undersökningen var de där svaren kunde 

variera mest. Frågorna var: ”Hur kom du i kontakt med den fastighetsmäklare som du valde att 

sälja med” (kommer i fortsättningen att refereras till som ”fråga A”) och ”Vilka var de absolut 

mest avgörande faktorerna som fick dig att välja den fastighetsmäklare som du valde att sälja 

med? Nämn tre faktorer.”( kommer i fortsättningen att refereras till som ”fråga B”). Jag valde att 

inte ha med svaren på dessa frågor i tabellerna utan istället redogöra för de vanligaste svaren vid 

varje undersökningstillfälle i löpande text och även i sammanställningen för samtliga utförda 

undersökningar.   

4.1 Resultat från enkätundersökningarna på tillträden  

I nedanstående tabell kan man utläsa information om respondenterna och deras sålda bostäder. Dessa 

undersökningar ägde rum veckorna 13-16. Samtliga siffror är avrundade till närmaste heltal. Snitten är 

beräknade på det antal bostäder som sålts med ett visst antal rum.   

Antal 
undersökningar 

7       

          

Snittålder på 
samtliga 
respondenter 

33       
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Kön Män  kvinnor     

Antal  3 4     

          

Rum 1,5 
ROK 

2 ROK 2,5 
ROK 

3 
ROK 

Antal 1 3 1 2 

          

Snitt areal 44  54  56  75 

          

Snitt antal pers. 
i hushållet 

2  2  1  2 

          

Snitt antal år i 
bostaden 

2  4  2  3 

     

Snitt antal 
träffade 
mäklare  

1  1  3  2 

 

Tidigare 
erfarenhet av 
mäklare 

JA NEJ 

Antal 4 3 

 

Vanligaste svaret på fråga A var att man på ett eller annat sätt hade kommit i kontakt med 

fastighetsmäklaren via rekommendationer och positiva rykten (det jag i teoridelen har refererat till 

som ”word-of-mouth”). Av de sju respondenterna var det tre stycken som gav ett sådant svar. 

Det näst vanligaste svaret var att man kände fastighetsmäklaren sedan innan. Detta svar erhöll jag 

från två av de sju respondenterna (en av dessa två respondenterna svarade även rykte innan). De 

tre åretstående svarade helt olika. En fick kontakt via telefon, en via reklam och en via personlig 

kontakt på fastighetsmäklarkontoret.  

 

Rekommendationer och
positiva rykten

Kände
fastighetsmäklaren sedan
innan

Telefon

Reklam
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På fråga B kunde man utläsa fyra svar som återkom lika ofta och var de allra vanligaste. Dessa 

var att man valde mäklaren på grund av dennes personlighet, arvodets storlek, bra rykte samt att 

man kände tillit för honom eller henne. På andra plats kom mäklarens bemötande. Andra svar 

som erhölls var mäklarkontorets lokala placering, att mäklaren ansågs smidig, tjänstens upplevda 

kvalitet, att mäklaren var en duktig säljare samt att mäklaren talade respondentens modersmål 

(som i det fallet var spanska).  

4.2 Resultat från telefonintervjuer med personer som köpt via mäklarkontoret1 

I nedanstående tabell kan man utläsa information om respondenterna och deras sålda bostäder. Dessa 

undersökningar ägde rum 2014-04-16. Samtliga siffror är avrundade till närmaste heltal. Snitten är beräknade 

på det antal bostäder som sålts med ett visst antal rum.   

Antal 
undersökningar 

14         

            

Snittålder på 
samtliga 
respondenter 

44         

            

Kön Män  kvinnor       

Antal  9 5       

            

Rum 1 
ROK 

2 ROK 3 
ROK 

4 
ROK 

6 
ROK 

Antal 3 4 4 2 1 

            

Snitt areal 40  52  72 90  165 

            

Snitt antal pers. 
i hushållet 

1  2  2  3  3 

            

Snitt antal år i 
bostaden 

3  4  7  14  20 

            

Snitt antal 
träffade 
mäklare 

2 3 3 2  3 

  

Tidigare 

erfarenhet av 

mäklare 

JA NEJ 

Antal 8 6 

                                                           
1
 Viktigt att notera är att majoriteten av respondenterna som jag ringde till denna dag inte hade sålt med 

mäklarkontoret utan sålt med andra företag. Deras köp via mäklarkontoret bör rimligtvis legat relativt nära i 
tiden med när de sålde sin bostad, men jag tycker ändå att det är värt att ha i åtanke och därmed granska dessa 
resultat kritiskt.    
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Vanligaste svaret på fråga A var att man hade kommit i kontakt med fastighetsmäklaren via 

rekommendationer. Fyra av 14 respondenter gav detta svar. Det näst vanligaste svaret var att man 

kände mäklaren sedan innan. Tre av respondenterna lämnade ett sådant svar. På delad tredje plats 

(med två respondenter på vardera svar) av de vanligaste svaren kom att man hade köpt av 

mäklaren innan2 samt kommit i kontakt genom mäklarens goda rykte. De resterande svaren var 

fördelade på de resterande respondentera och var att man hade kommit i kontakt med 

fastighetsmäklaren via ”allmän vetskap”, reklam samt personlig kontakt.  

 

På fråga B var det allra vanligaste svaret kopplat till mäklarens personlighet. Det näst vanligaste 

var arvodets storlek. På tredje plats kom mäklarens visade engagemang. På delad fjärde plats kom 

mäklarens rykte, förtroendet man kände för mäklaren, tjänstens upplevda kvalitet, mäklarens 

kompetens samt mäklarens lokala kännedom. Andra svar som erhölls men i väldigt liten 

utsträckning var att mäklaren var ”praktisk”, att respondenten kände mäklaren sedan innan, att 

mäklaren redan hade spekulanter till bostaden samt att en respondent valde mäklaren på grund av 

att hon var kvinna. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Man skulle kunnat likställa detta svar med att respondenten kände mäklaren sedan innan och på det viset 

gjort det svaret till det allra vanligaste. Dock anser jag att det är skillnad på att känna en person och ha varit i 
kontakt med denne i tidigare affärer. Men detta får varje läsare själv avgöra för sig själv. 

Rekommendation

Kände sedan innan

Köpte av samma mäklare

Rykte

Personlig kontakt

Reklam

Allmän vetskap
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4.3 Resultat från telefonintervjuer med personer som sålt via mäklarkontoret 

I nedanstående tabell kan man utläsa information om respondenterna och deras sålda bostäder. Dessa 

undersökningar ägde rum 2014-04-17. Samtliga data är avrundade till närmaste heltal. Snittet är beräknat på 

det antal bostäder som sålts med ett visst antal rum.   

Antal 
undersökningar 

19           

              

Snittålder 39           

              

Kön Män  kvinnor         

Antal  5 14         

              

Rum 1 
ROK 

1,5 
ROK 

2 
ROK 

3 
ROK 

5 
ROK 

6 
ROK 

Antal 4 1 7 5 1 1 

              

Snitt kvadrat 39  62  51  76  130  150 

              

Snitt antal pers. 
I hushållet 

1  2  2  3  1  2 

              

Snitt antal år i 
bostaden 

2  2  3  3  16  20 

              

Träff mäklare 
snitt 

2  2  3  2  3  2 

  

Tidigare 

erfarenhet av 

mäklare 

JA NEJ 

Antal 10 9 

 

På fråga A var det allra vanligaste svaret att man hade kommit i kontakt med fastighetsmäklaren 

via internet, det vill säga via mäklarkontorets hemsida. Sju av 19 respondenter gav detta svar. På 

delad andra plats kom att man hade kommit i kontakt med fastighetsmäklaren via telefon samt att 

man kände mäklaren sedan innan. Tre personer gav det första svaret och lika många gav det 

andra. Med två respondenter på varje svarsalternativ kom att man hade kommit i kontakt med 

mäklaren via reklam, rykte samt via rekommendation.  
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Vanligaste svaret på fråga B var att man valde fastighetsmäklaren på grund av tjänstens upplägg. 

Framför allt hur detta upplägg lades fram. Nästan lika ofta återkom svaret att mäklarens 

personlighet var det som avgjorde. På tredje plats kom arvodets storlek. Delad fjärde plats gick 

till att personkemin stämde samt att mäklaren hade ett gott rykte. Något längre ner i rankningen 

kom mäklarens visade engagemang och de resterande svaren var följande: att mäklaren var snygg, 

att man kände mäklaren sedan innan, att mäklaren var en bra säljare, att man hade fått 

rekommendationer om mäklaren, att mäklaren var erfaren, att mäklarkontoret var placerat lokalt 

samt att mäklaren var anträffbar och satte ett bra accepterat pris.  

4.4 Sammanställning av alla undersökningar 

I nedanstående tabell kan man utläsa information om respondenterna och deras sålda bostäder. Dessa 

undersökningar utfördes under veckorna 13-16 året 2014. Samtliga siffror är avrundade till närmaste heltal. 

Snitten är beräknade på det antal bostäder som sålts med ett visst antal rum.   

Antal 

undersökningar 

40               

                  

Snittålder 39               

                  

Kön Män  kvinnor             

Antal  17 23             

                  

Rum 1 

ROK 

1,5 

ROK 

2 

ROK 

2,5 

ROK 

3 

ROK 

4 

ROK 

5 

ROK 

6 

ROK 

Antal 7 2 14 1 11 2 1 2 

                  

Snitt areal 40  53  52  56  74  90  130  158 

                  

Snitt antal pers. 

i hushållet 

1  2  2  1  2  3  1  3 

                  

Internet

Telefon

Kände mäklaren sedan
innan

Reklam

Rykte

Rekommendation
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Snitt antal år i 

bostaden 

3  2  4  2  4  14  16  20 

                  

Träff mäklare 

snitt 

2  2  2  3  2  2  3  3 

 

Tidigare erf. av 

mäklare 

JA NEJ 

Antal 22 18 

 

Svarsfördelningen på fråga A från alla tre undersökningstillfällena går att utläsa i nedanstående 

cirkeldiagram.  

 

Man ser tydligt att den mesta kontakten kommit från rykten och rekommendationer. Detta 

speglas också i svaren på fråga B där dessa två faktorer också ofta kunde vara avgörande när en 

konsument valde en fastighetsmäklare.  

Sammantaget kan man säga att följande tre faktorer är de absolut mest avgörande för det urval 

som jag undersökte vid val av fastighetsmäklare i Solna och Sundbybergs kommun (faktorerna är 

ordnade efter hur pass ofta de har nämnts av respondenterna vid samtliga 

undersökningstillfällen).  

1. Fastighetsmäklarens personlighet. Denna faktor var med i topp två av de mest 

avgörande faktorerna vid samtliga undersökningstillfällen. Den hamnade mer exakt som 

nummer ett på både tillträdena och samtalen med de som köpt av mäklarkontoret men 

sålt med andra mäklarkontor (kommer fortsättningsvis att referera till dessa som 

”köpare”, även fast frågorna jag ställde till de handlade om försäljning via 

Rykte och rekommendation

Kände fastighetsmäklaren
sedan innan

Internet

Telefon

Reklam

Köpte av mäklaren

Personlig kontakt

Allmän vetskap
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fastighetsmäklare), och som nummer två vid utförda undersökningar via telefon med de 

som sålt via mäklarkontoret i Solna och Sundbyberg (kommer fortsättningsvis att referera 

till dessa som ”säljare”).  

2. Arvodets storlek. Som jag uppfattade de respondenter som nämnde detta svar finns det 

två möjliga förklaringar till vad de menar. Första är att priset för tjänsten var lägre än de 

andra och att valet föll på det. Andra förklaringen är att respondenten värderade att 

tjänstens kvalitet som de upplevde det var prisvärd. Även fast denna faktor hamnade som 

nummer tre vid undersökningar utförda via telefon med ”säljare”, hamnade den ändå 

som nummer ett vid tillträden och som nummer två vid intervjuer med ”köpare”. Detta 

gör dock att den ändå ligger i topp tre vid samtliga undersökningstillfällen.  

3. Fastighetsmäklarens rykte. Även fast dessa faktorer endast är med som de vanligaste 

svaren på undersökningarna genomförda på tillträdena och kommer på fjärde plats på 

både undersökningarna med ”köpare” och ”säljare”, är det också de enda som kan sättas 

på en gemensam tredjeplats. Detta eftersom de andra faktorerna skiljdes 

undersökningarna emellan för mycket för att kunna tas under samma rubrik. 

Vanligaste svaret på... 

Fråga A: Fråga B: 

Rykte och 
rekommendationer Personlighet 

Kände 
fastighetsmäklaren 
sedan innan Arvodets storlek 

Internet 
Fastighetsmäklarens 
rykte 

Svaren är ordnade efter hur pass ofta de har nämnts av samtliga respondenter i den genomförda undersökningen. 
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5. Analys 

5.1 Fastighetsmäklaren 

Ndubisi (2007) framhåller tre stycken egenskaper för att bygga starka kundrelationer. Dessa är 

förtroende, engagemang och kommunikation. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att 

förtroendet blir väldigt viktigt eftersom kunden inte i förväg kan veta hur resultat av en tjänst 

kommer att vara, till skillnad ifrån hur det oftast är med konsumtion av produkter. De hävdar 

även att köp som rör stora pengasummor är beroende av ett starkt förtroende mellan 

tjänsteleverantör och kund. Denna faktor såg man dock relativt lite av bland de svar som erhölls 

på fråga B i mina undersökningar. Dock kan man koppla förtroende till den faktor som var den 

tredje mest nämnda av respondenterna, nämligen fastighetsmäklarens rykte. En undersökning 

från 2009 visar att hela 90 % av konsumenterna litade på rekommendationer från människor som 

de känner och 70 % på sådana som de fick av främlingar. Att ryktet var en av de tre mest nämnda 

svaren på fråga B bekräftar även det Grönroos (2008) och Blomqvist et al. (2004) betonar om 

det de kallar för ”word-of-mouth” och hur ett positivt sådant kan leda till att man får kontakt 

med nya kunder. Det var också just ”rykte och rekommendation” som var det vanligaste sättet att 

komma i kontakt med den valda fastighetsmäklaren enligt de av mig intervjuade respondenterna. 

Det som däremot är mest intressant är att dessa kunders val för det mesta verkar vara basserade 

på egenskaper hos fastighetsmäklaren som person snarare än om tjänsten och hur den skiljer sig 

företagen emellan. Detta bekräftar emellertid det Echeverri  & Edvardsson (2002) säger om att 

eftersom det oftast är personalen i ett tjänsteföretag som utgör kärnan är det också kompetensen 

och engagemanget hos dessa som bedöms av kunden. Just dessa två faktorer i sig var inte alls 

med så ofta bland svaren på fråga B. Dock går ju dessa att koppla till just fastighetsmäklarens 

personlighet som kan ha nyanser som gör det lättare för denne att visa dessa egenskaper hos sig, 

vilket kunden i sin tur uppskattar och basserar sitt val på.  

Så långt kan man anse att ett gott rykte är något som fastighetsmäklare absolut borde sträva efter 

att få. Dock skall det Ball et al. (2006) hävdar om att företagets image kan vara mindre viktig när 

tjänsten är väl anpassad efter kunden dock inte heller förkastas. I alla fall inte när man tittar på 

det resultat som erhölls från respondenterna som hade sålt via mäklarkontoret i Solna och 

Sundbyberg. Bland just deras svar var tjänstens utformning det som var det mest avgörande för 

de flesta vid valet av fastighetsmäklare. Ryktet hamnade då istället på fjärde plats när man ser till 

denna del av den totala urvalsgruppen. Det kan alltså lika gärna vara så som Ball et al. (2006) 

hävdar att i just denna urvalsgrupp kände många kunder en stark personlig kontakt till 

fastighetsmäklaren på grund av tjänstens utformning. Detta i sin tur kan ha medfört att åsikter 

och rykten förmedlade av andra människor inte spelade någon större roll för ett stort antal av 

dessa respondenter. Det kan dock även vara så att respondenterna i denna urvalsgrupp varken 

fick höra något positivt eller negativt om fastighetsmäklaren som de till slut valde. I vilket fall 

som helst är detta ett intressant resonemang som jag tycker vore intressant att undersöka 

närmare.  

Grönroos (2008) talar om något som han kallar för sanningens ögonblick där man som 

tjänsteleverantör har ett gyllene tillfälle att visa sin kvalitet för kunden. Han menar att alla möten 

med kunden är att se som sådana och att när detta tillfälle har passerat kan det vara mycket 

problematiskt att få ett nytt sanningens ögonblick med kunden. Blomqvist et al. (1999) å andra 

sidan anser att endast vissa sådana möten är kritiska. Dessa två synsätt som ändå skiljer sig åt 
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leder mig in på frågan vad som faktiskt var det vanligaste i de kundrelationer som respondenterna 

i mina utförda undersökningar hade med sina valda mäklare. Å ena sidan kunde samtliga 

deltagande i denna undersökning hitta tre stycken faktorer som de ansåg var avgörande vid valet 

av fastighetsmäklaren som de till slut valde att sälja genom. Å andra sidan vet jag inte vilken 

process dessa respondenter hade gått igenom innan de kunde avgöra dessa faktorer. Frågan blir 

alltså om mäklarna som hade hand om dessa bostadsaffärer hade ett eller flera sanningens 

ögonblick i dessa relationer. Var det kanske redan andra mäklare som hade blivit avvisade när de 

inte kunde göra ett bra första intryck på kunden? Var den till slut valde mäklaren så väl förberedd 

inför det första sanningens ögonblick som Grönroos (2008) talar om att det var just därför som 

denne fick in förmedlingsuppdraget? Sammantaget träffade respondenterna i min genomförda 

undersökning för det mesta fler än en fastighetsmäklare innan de fattade ett beslut. Detta innebär 

alltså att majoriteten av deltagarna i undersökningen faktiskt avvisade någon fastighetsmäklare till 

att ha hand om deras bostadsförsäljning. Det skulle alltså även vara intressant att genomföra en 

undersökning om varför respondenten gjorde detta. Sheehan (2000) menar att om personkemin 

är rätt mellan kunden och tjänsteleverantören kommer de båda höja upp varandras personlighet 

och kunskap. Den mest återkommande nämnda faktorn vid valet av fastighetsmäklare bland mina 

genomförda undersökningar var just personlighet. Utifrån mitt ovan förda resonemang kan man 

fundera kring om det faktiskt är som Sheehan (2000) säger att det var just personkemin som 

stämde mellan mäklaren och kunden som gjorde att denne valde just den mäklaren och avvisade 

den/de andra.  

5.2 Kundbeteende 

Lämsä och Uusitsalo (2002), Woo och Ennew (2005), Grönroos (2000) och Clemes et al. (2000) 

menar att man kan dela upp en tjänsts kvalitet i två delar, nämligen en teknisk och en funktionell 

del. Mina undersökningar har främst syftat till att få reda på vad som faktiskt påverkar 

konsumenters val av fastighetsmäklare. Samtidigt har de personerna som jag intervjuat redan 

avslutat en bostadsaffär. Detta var i och för sig ett avsiktligt bias men ger självfallet en viss 

snedvridning i urvalet (Wilcox, 2011) eftersom respondenterna redan hunnit bilda sig en 

uppfattning om både den tekniska och den funktionella kvaliteten på mäklarnas tjänster. Därför 

anser jag att man även måste ta detta i beaktan när man studerar empirin i denna uppsats.  

Av de tre mest nämnda faktorer som nämndes av respondenterna på fråga B kom arvodets 

storlek på andra plats. Som jag redan har nämnt i empirin har detta svar två förklaringar. Första är 

att priset för tjänsten var lägre än de andra och att valet föll på det (refererar till denna som 

”förklaring 1” nedan). Andra förklaringen är att respondenten upplevde tjänsten som prisvärd 

(refererar till denna som ”förklaring 2 nedan”). Rao och Monroe (1989)kom i sin studie fram till 

att konsumenter ser en relation mellan pris och kvalitet som gör att de anser att varor och tjänster 

som har högre pris också har en högre kvalitet. Scitovsky (1945) ger en förklaring på detta med 

att konsumenter har en uppfattning om att utbud och efterfrågan ordnar varor på detta sätt. 

Olson (1977) poängterar även att varor som generellt är dyrare leder konsumenter till att använda 

sig av priset som referens för kvalitet i större utsträckning. ”Förklaring 1” medför i sådant fall att 

respondenter som gav denna förklaring inte brydde sig om kvalitén på tjänsten särskilt mycket. 

Selnes (1998) menar att den upplevda kvaliteten i sin tur är skillnaden mellan kundens 

förväntningar och resultatet av tjänsten. Grönroos (2008) hävdar till och med att en tjänst rent 

objektivt sett kan anses bra men att kunden ändå kommer uppleva kvaliteten som dålig om 
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tjänsteleverantören lovat mer än denne kunnat leverara. Därför anser han att man i många lägen 

hellre skall hålla kundens förväntningar låga i början och sedan överraska de med högre kvalitet. 

Berry och Parasuraman (1991) fortsätter på detta spår med att understryka betydelsen av att 

ständigt prestera i nivå med kundens förväntningar eller ännu hellre överträffa dessa. Detta 

medför att de respondenter som givit ”förklaring 2” på arvodets storlek som avgörande faktor 

förmodligen fick höga förväntningar på tjänsten och såg därför ingen koppling mellan pris och 

kvalitet. Detta eftersom min tolkning av prisvärd är att man tycker att kvaliteten på tjänsten eller 

produkten är högre än vad man betalar för. ”Förklaring 2” kan dock också ha sina rötter i att 

kunden redan har fått tjänsten levererad och i och med detta redan upplevt den tekniska 

kvaliteten. Om denne sedan fått ett resultat som överträffade dennes ursprungliga förväntningar 

upplever kunden i och med det Selnes (1998), Grönroos (2008) och Berry och Parasuraman 

(1991) säger att tjänsten var av hög kvalitet. I sådant fall måste det initiala valet ha berott på 

”förklaring 1” även enligt dessa respondenter. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar 

också att kundens förväntningar kan ändras under tjänstens gång i och med förändrad marknad 

men också efter ändrade önskemål och jag vet egentligen inget om vilken process dessa 

respondenter har genomgått innan de drog sina slutsatser av tjänsten. 

Ohlsson (1996) menar att förutfattade meningar hos kunden kan göra det omöjligt för mäklaren 

att skapa ett förtroende. Detta lade jag endast märke till vid ett av svaren som erhölls där 

respondenten menade att en avgörande faktor till varför denne valde en viss fastighetsmäklare var 

för att det var en kvinna, vilket i sin tur gjorde att respondenten kände sig tryggare. Den 

förutfattade meningen är svår att sätta fingret på. Dock kan man dra slutsatsen att något hos 

respondenten gör att denne känner sig tryggare med att välja en kvinnlig snarare än en manlig 

fastighetsmäklare. Det var som sagt endast en av 40 respondenter som uttryckte denna åsikt, och 

man kan inte dra några egentliga slutsatser om hur detta hade avspeglats på ett större urval 

eftersom mitt urval i grund och botten inte är att se som representativt (Crumbling, 2001). Det 

jag tror att Ohlsson (1996) vill förmedla med sin mening är att ibland spelar det ingen roll om alla 

andra faktorer är uppfyllda så länge kunden har vissa förutfattade meningar om dig eller om det 

företag som du arbetar på. 

På grund av det Iacobucci och Swartz (2000) refererar till som det ”generaliserade förtroendet” 

kan vi människor ha förtroende för någon utan att egentligen själva veta varför. Detta förtroende 

har sin rot i sociala normer vilket gör att vi människor känner ett behov av att passa in och det 

lättaste sättet att göra detta på är att göra som andra gör (ibid.). Detta går att koppla till både 

fråga A där ”rykte och rekommendation” var det vanligaste sättet att komma i kontakt med sin 

valda mäklare, men också till fråga B där mäklarens rykte var den tredje mest nämnda faktorn 

som påverkade valet av denne. Palmer (2001), Kotler (2005) och Echeverri och Edvardsson 

(2002) sammanfattar konsumenters inköpsprocess på liknande sätt med några skillnader på vissa 

steg. Likheterna är dock att alla dessa anser att kunden inför köpet gör en informationssökning 

samt utvärderar alternativen. Om man ser till alla mina 40 intervjuade respondenter träffade dessa 

oftast i snitt endast två till tre stycken mäklare innan de tog ett beslut. Axelsson och Agndal 

(2005) ser alla steg i inköpsprocessen som en beslutsprocess och ju mer komplicerat ett köp är ju 

fler leverantörer och lösningar kommer att ingå i processen. Detta gäller även om alternativen till 

tjänsten är mycket olika till sin karaktär (ibid.). Här kan man alltså se det på två sätt. Antingen 

upplevde inte respondenterna valet av fastighetsmäklare som särskilt komplicerat eller så ansåg de 
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att mäklartjänsterna är ganska lika till sin karaktär hos de olika mäklarföretagen. Detta kan 

eventuellt ha att göra med just det Iacobucci och Swartz (2000) menar om människans tendens 

att göra som andra. Det kan också handla om att snittet har upplevt det Kotler (2005) refererar 

till ”Customer-perceived-value” och att valet föll på nyttan av tjänsten i förhållande till upplevd 

kostnad (skillnaden mellan ”Total customer benifit” och ”Total cutomer cost”). Detta skulle 

kunna vara en förklaring eftersom arvodets storlek faktiskt nämndes något oftare av samtliga 

respondenter än rykte på fråga B. 

5.3 Objektet 

År 2011 var Solna och Sundbyberg enligt Statistiska Centralbyrån de mest rörliga kommunerna i 

Sverige (SCB, enheten för befolkningsstatistik, 2012). Hur det ligger till i skrivande stund har jag 

dock inte hittat någon information om. Men om man ser till den data som jag har lyckats samla in 

från mina 40 intervjuade respondenter och tittar på de som sålt just i Solna och Sundbyberg (det 

vill säga de undersökningar som gjordes på tillträden och via telefon med de jag tidigare i 

uppsatsen refererade till som ”säljare”) ser man att människor generellt inte bodde längre än 4 år 

(med undantag ifrån de två som bodde i villor med fem och sex rum). Ser man till de som köpt 

via mäklarkontoret och alltså sålt bostäder utanför Solna och Sundbyberg märker man att de i 

snitt bodde något längre i samma bostad. Detta kan alltså vara något som bekräftar det Statistiska 

Centralbyrån (kommer fortsättningsvis att referera till dem som SCB) hävdade år 2011 och alltså 

möjligen kan vara aktuellt att acceptera som sanning även idag. Jag vill dock inte dra några 

förhastade slutsatser och lämnar det istället åt läsaren själv att bilda sig en uppfattning om. Enligt 

SCB’s statistik år 2012 kunde man även se att det fanns ett större bestånd av bostadsrätter överlag 

i hela Stockholm (Pressmeddelande från SCB, 2013).  

Utifrån de siffror som jag kunnat ta fram via Svensk Mäklarstatistik vet jag att en villa idag kostar 

mer än en bostadsrätt gör i genomsnitt i Stor-Stockholm. Kvadratmeterpriset är dock högre för 

en bostadsrätt i denna region (Statistiska Centralbyrån, 2014). Anledningen till att det 

genomsnittliga priset för en villa ändå blir högre måste därför bero på att en villa i genomsnitt har 

ett större areal än en bostadsrätt. Palmer (2001) menar att konsumenter söker efter mindre 

information om produkter eller tjänster vid rutinköp men desto större risk köpet är belagt med 

desto mer information samlas in. Utifrån detta resonemang kan man anta att beslutsprocessen är 

mer omfattande för villaägare än för bostadsrättshavare vid val av fastighetsmäklare. Detta 

märker jag även av i mina undersökningsresultat. I det totala urvalet träffade snittet mellan två till 

tre mäklare innan man fattade ett beslut om vem man skulle sälja med. Bland de respondenter 

som endast köpte via mäklarkontoret men sålde via andra fastighetsmäklarföretag fanns just de 

två respondenter som sålde en villa och inte en bostadsrätt. I den delen av urvalsgruppen träffade 

snittet också mellan två och tre mäklare, men det var fler som träffade mer än två än i den totala 

urvalsgruppen.  

På fråga A var det vanligaste svaret på frågan om hur man kom i kontakt med sin valda 

fastighetsmäklare att man gjorde detta via rykte och rekommendationer. Som det redan har 

nämnts tidigare var majoriteten av som  intervjuades bostadsrättshavare. När man köper en 

bostadsrätt köper man egentligen inte själva fysiska lägenheten utan en andel i den 

bostadsrättförening som i sin tur äger marken (Grauers, 2005; Hager, 2005; Victorin, 1998). När 

jag vid intervjutillfällena fick svaret att man hade kommit i kontakt med fastighetsmäklaren via 

rykten och rekommendationer fick jag även höra att dessa ofta kom från föreningen som 
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respondenten var medlem i. Ett annat vanligt tillägg till svaret var ”jag fick höra att mäklaren 

hade sålt mycket i föreningen”. Jag inser i och med detta att det skulle vara intressant att höra hur 

svaren skulle sett ut om man istället hade ställt samma frågor till småhusägare under liknande 

premisser då dessa till skillnad ifrån bostadsrättshavare äger sin egna fastighet och är därför inte 

beroende av grannar varken vid förvärvet eller försäljningen av boendet. För att en 

bostadsköpare skall få förvärva en bostadsrätt måste denne nämligen först godkännas som 

medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. (SFS 1991:614) 

5.4 Fastighetsmarknaden 

Sedan ekonomikrisen 2008 har mycket förändrats på marknaden. Ränteläget är lågt och på grund 

av detta lönar det sig inte längre att spara pengar. Detta har riksbanken gjort medvetet för att vi i 

Sverige skall kunna nå inflationsmålet på grund av den lågkonjunktur som vi under en längre tid 

har befunnit oss i. Även fast det i länder som USA var kraftiga prisfall i samband med krisen 

klarade vi i Sverige oss undan detta av olika anledningar. En av dessa var att en stor del av 

lånetagarna hade rörliga räntor som följde reporäntans fall och gjorde det billigare för hushållen 

att leva (Lind, 2012). Även fast jag i svaren på fråga B inte kunde märka några tydliga svar som 

var kopplade till fastighetsmarknaden finns det ändå vissa kopplingar som man kan göra mellan 

empirin och teorin i denna del av uppsatsen. Detta går att göra med hjälp av den modell som 

sammanställdes i slutet på teoridelen. Palmer (2001) menar ju att vid rutinköp och vid köp som är 

behäftade med liten risk söker konsumenter i mindre utsträckning efter information om varan 

eller tjänsten. Å ena sidan menar Lind (2007) att bostadsaffärer inte sällan är de största affärer 

som ett hushåll gör och som inte sker allt för ofta i dessas liv. Å andra sidan bodde de i mitt urval 

sällan mer än fyra år i den sålda bostaden och 22 av 40 respondenter hade tidigare erfarenhet av 

att sälja bostad med fastighetsmäklare. Enligt dessa siffror kan man anta att dessa affärer kopplat 

till den rådande markanden gjort att köpet av mäklartjänsten är betingad med mindre risk än för 

några år sedan för majoriteten av respondenterna och kräver därmed mindre 

informationssökning. Även det faktum att snittet av de som deltog i undersökningen endast 

träffade mellan två och tre mäklare innan de tog ett beslut visar på att detta resonemang är att se 

som rimligt. Dock uppstår frågan om varför arvodets storlek i sådant fall nämndes så ofta av 

respondenterna. Jag anser att det verkar konstigt att endast träffa två till tre mäklare innan man 

tar ett beslut om arvodets storlek är det man tycker är avgörande för ens val av fastighetsmäklare, 

i alla fall om man ser till de som gav ”förklaring 1” (se ovan under rubriken ”5.2 Kundbeteende” 

för definition av denna). Däremot var svaret ”personlighet” det allra vanligaste och mest 

återkommande bland mina insamlade svar från undersökningarna. Detta gör att jag har anledning 

att tro att marknaden ändå haft en effekt som gjort att arvodets storlek ändå inte är så viktig som 

det kunde ha varit om det var en marknad som gjorde det mer förmånligt att spara pengar. Att 

arvodet ändå nämndes så ofta i urvalet kan precis som med alla andra svar i min utförda 

undersökning bero på bias men också på att urvalet inte är representativt och alltså inte går att 

dra några slutsatser av (Crumbling, 2001). 
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6. Slutsats och Diskussion 
Den huvudsakliga frågan i denna uppsats har varit vilka faktorer som påverkar konsumenters val 

av fastighetsmäklare. Framför allt har jag av olika anledningar varit mest intresserad av att ta reda 

på hur det ligger till i Solna och Sundbybergs kommun. För att ta reda på detta använde jag mig 

av tio stycken frågor som ställdes till totalt 40 stycken respondenter som hade gjort 

bostadsaffärer via fastighetsmäklare. På grund av att urvalet som jag har jobbat med inte är 

representativt kan man inte heller dra några generella slutsatser kring de svar som har erhållits 

(Crumbling, 2001). Det man ändå kan göra är att jämföra de svar som erhölls med de slutsatser 

som tidigare författare av liknande C-uppsatser har gjort. Nedan följer en tabell med författare 

och deras sammanfattade slutsatser. 

Författare och år Område Metod Resultat 

Lindström (2007) Refererar till det som 
”området Alfa”. 
Ligger i Stockholm 

100 stycken 
enkätundersökningar 
utfördes med 
villaägare. Slutna 
frågor.  

Kompetens och 
bemötande var de 
mest nämnda 
faktorerna av 
respondenterna i den 
utförda 
undersökningen. 

Hjulström (2011) Halmstad Kvalitativa intervjuer 
med fem 
konsumenter som 
nyligen har anlitat  
en mäklare. Öppna 
frågor. 

Viktigaste faktorerna 
var rykte och image, 
personkemi, 
bemötande samt 
arvode och tjänstens 
innehåll. 

Häggström och 
Sjöström (2002)   

Piteå kommun Enkätundersökning 
skickades till 85 
stycken villaägare som 
hade bostaden ute till 
försäljning. 43 av 
dessa svarade. Slutna 
och öppna frågor.  

Personlighet och 
agerande var de mest 
nämnda faktorerna av 
respondenterna i 
deras utförda 
undersökning. 

Sjölander (2011) Sollentuna kommun i 
Stockholm 

Kvalitativa 
undersökningar med 
elva stycken 
respondenter över 
telefon med  
människor som har 
sålt via 
fastighetsmäklare. 
Främst öppna frågor. 

Menar utifrån sina 
utförda 
undersökningar att 
det viktigaste är att 
mäklaren visar att 
han/hon är 
engagerad, 
förtroendeingivande 
och att han/hon är 
intresserad av sitt 
jobb. 

Ahlenius och 
Bynander (2009) 

Halmstad Personliga intervjuer 
med fyra stycken 
fastighetsmäklare. 
Kvalitativ ansats. 
Öppna frågor.  

Kom fram till att 
personkemi och 
personlighet är de två 
viktigaste faktorerna 
vid konsumenters val 
av fastighetsmäklare. 
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Svaren som jag såg som de mest återkommande i min genomförda undersökning rankades i 

följande ordning: 

1. Fastighetsmäklarens personlighet 

2. Arvodets storlek 

3. Fastighetsmäklarens rykte 

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med sin valda fastighetsmäklare var att man hade gjort 

detta via rykte och rekommendationer. Gör man nu en granskning av alla de slutsatser som de 

andra författarna kom fram till märker man ändå visa likheter de emellan men även mellan de och 

de svar som jag fått in.  

 

Min slutsats blir alltså att även fast urvalet som jag undersökt inte kan anses som representativt 

kan man ändå se ett mönster när man jämför svaren jag har fått in med tidigare utförda 

undersökningar. Man skall också ta i beaktan att dessa andra undersökningar utfördes under 

andra omständigheter, med olika antal respondenter och metoder samt i andra orter och under 

andra tidsperioder. Ändå finns det många likheter mellan mina mest återkommande svar och de 

viktigaste faktorerna vid valet av fastighetsmäklare enligt de andra författarna. Kanske är det så 

att inköps- och beslutsprocessen som exempelvis Kotler (2005) talar om inte skiljer sig allt för 

mycket mellan bostadssäljare i Sverige, och att man därmed ändå kan ta med sig en hel del ifrån 

denna uppsats för att öka sina chanser att som aktiv fastighetsmäklare få in fler 

förmedlingsuppdrag.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

I min utförda undersökning kunde jag i slutändan inte göra allt för många kopplingar mellan 

marknaden och valet av fastighetsmäklare. Därför skulle jag tycka att det vore intressant om 

vidare foskning gjordes med en liknande undersökning som istället handlade om hur en bra 

respektive dålig marknad eventuellt påverkar bostadssäljares val i denna beslutsprocess. Ämnet 

som jag har valt att belysa i denna uppsats har det inte gjorts någon djupare forskning på. Jag 

anser samtidigt att behovet av det borde anses som större och leda till att fler bestämmer sig för 

att undersöka detta ifrån flera olika synvinklar, på olika marknader och under olika 

förutsättningar. 
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Bilagor 
 

Enkätundersökning 

Tack för att du tar dig tid till att svara på dessa frågor! Svaren är anonyma och kommer att användas som 

underlag för mitt examensarbete. 

Datum: 

Kön: 

Ålder:  

Antal rum på den sålda bostaden:  

Areal på den sålda bostaden: 

Antal personer i hushållet:  

Hur länge bodde du i den sålda bostaden?   

Hade du tidigare erfarenhet av att sälja med hjälp utav en fastighetsmäklare innan den 

nyligen gjorda affären? 

Hur många fastighetsmäklare träffade du innan du bestämde dig för vem du skulle sälja 

med i den nyligen gjorda affären? 

Hur kom du i kontakt med den fastighetsmäklare som du valde att sälja med? 

Vilka var de absolut mest avgörande faktorerna som fick dig att välja den 

fastighetsmäklare som du valde att sälja med? Nämn tre faktorer. 

  

  

  


