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Abstract 

Every year a hundreds of new Estate agents is examined, and new agency comes to, 

which increase the competition for estate agents. Property sellers have the option to 

choose the estate agent which they think is the best one that will best mediate their 
property at a flexible and a correct way. It has been common that property sellers choose 

and compare estate agents in the city, the competition is today equal outside the city as in 

the city. Possibly, these are other criteria that values higher in the city as outside the city. 

I wonder therefore what factors are important and crucial in the choice of estate agents in 

Nacka Municipality. The studies intentions is to give the public a better understanding of 

which criteria consider to be important when it comes to the choice of estate agents. 

 

The study is based on survey examination, made in Nacka municipality, and an interview 

with a real estate agent working in the Nacka municipality. The theory was based on 

previous studies in the area but also on the selling decision process and service quality in 

service. The criteria that were important for sellers was, that the object was advertised on 

Internet, that the estate agent is well-versed in the district, the estate agent's behavior, 

that the real estate enterprise is comprehended as reliable and serious and  personal 

chemistry with the estate agent. A top decisive criterion for the choice of estate agents 

was that the real estate agent was well-versed in the district. 
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Sammanfattning 

 

Varje år examineras flera hundra nya mäklare och nya mäklarkontor kommer till, vilket 

ökar konkurrensen för fastighetsmäklarna. Bostadssäljarna har valmöjligheten att välja 

den fastighetsmäklare som de tycker är bäst som bäst kommer förmedla deras bostad på 

ett smidigt och korrekt sätt. Det har varit vanligt med att bostadsäljare väljer och jämför 

fastighetsmäklare i innerstan, konkurrensen är idag lika stor utanför innerstan. Möjligen 

rör det sig om andra kriterier man värdesätter högre i innerstan såsom utanför innerstan. 

Jag frågar mig därför vilka faktorer som är viktiga och avgörande vid valet av 

fastighetsmäklare i Nacka kommun? Avsikten med studien är att ge allmänheten en ökad 

kunskap om vilka kriterier bostadssäljare anser vara viktiga när det kommer till val av 

fastighetsmäklare vid en bostadsförsäljning. 

 

Studien baseras på enkätundersökningar, gjorda i Nacka kommun samt intervju med en 

fastighetsmäklare som arbetar inom Nacka kommun. Teorin grundades på tidigare studier 

i området men även på säljbeslutsprocessen och servicekvalitet inom tjänsteföretag. De 

kriterier som var betydande för bostadssäljarna var, Att objektet annonseras på Internet, 

Att fastighetsmäklaren är väl insatt i området, fastighetsmäklarens beteende, att 

fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa samt personkemi med 

fastighetsmäklaren. De högst avgörande kriterierna vid valet av fastighetsmäklare var att 

fastighetsmäklaren var väl insatt i området.  
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till mitt valda ämne, uppsatt 

problemformulering och syfte till uppsatsen. I slutet av arbetet finns en avgränsning för 

studien vilket styr hela studien. Kapitlet avslutas med en disposition av det fortsatta 

arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

Alla människor behöver en bostad att bo i. Under vår livstid förändras vårt boende ett 

flertal gånger. Enligt en undersökning gjord av SCB, flyttar en svensk ca 11 gånger under 

sin livstid. Pga. familjebildning, separation, flytt från föräldrahemmet, förändring av 

hushållets storlek eller förändringar av arbetssituationen.
1
 

Att köpa och sälja sin bostad är för köparna och säljarna ett av livets största och 

viktigaste affär som fastighetsmäklaren får ta del av. Fastighetsmäklaren agerar som 

expert som på ett yrkesmässigt och professionellt sätt skall förmedla bostäderna åt 

bostadssäljarna. Det är fastighetsmäklarens kunskap och erfarenhet som tryggar köpare 

och säljare att välja att förmedla sin bostad med en fastighetsmäklare. Bostadssäljare 

känner sig trygga på bostadsmarknaden och ägarbytet sker på ett korrekt sätt.
2
 

I Sverige har vi sedan januari i år, 6 690 registrerade fastighetsmäklare. Antalet 

fastighetsmäklare har ökat kraftigt de senaste åren, medan antalet försäljningar inte har 

ökat på motsvarande sätt.  Konkurrensen bland mäklare är väldigt hård.  Flertalet mäklare 

väljer att avregistrera sig.
3
   

                                                 
1

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckel

tal_2014_nr1.pdf     

2
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckel

tal_2014_nr1.pdf  

3
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckel

tal_2014_nr1.pdf  

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
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Fastighetsmäklaryrket är dock fortfarande väldigt populärt. Söktrycket bland landets sju 

högskolor är väldigt höga, mellan 6-19 sökande per plats. Totalt antas mellan 600-800 

elever per år. Varje år examineras flera hundra fastighetsmäklare samtidigt som nya 

mäklarbyråer öppnas upp. De befintliga mäklarkedjorna utökas och etableras på nya 

marknader. Nya aktörer som kommer till, konkurrerar med fastighetsmäklarens 

traditionella tjänster.
4
 

Fastighetsmäklaren ska vara en opartisk mellanman och ta hänsyn till både 

uppdragsgivarens och köparens intresse. Det är vid intaget, det första besöket hos 

bostadssäljaren som fastighetsmäklaren har möjlighet att presentera sig och fånga upp 

kunden. Intaget slutar med att fastighetsmäklaren lämnar en muntlig värdering. Det är 

sedan upp till kunden att jämföra med andra fastighetsmäklarföretag och 

fastighetsmäklare och besluta med vem ett förmedlingsuppdrag skall undertecknas.
5
   

I innerstan där konkurrensen är som hårdast, har det varit vanligt med att en 

bostadssäljare jämför olika fastighetsmäklare inför sin försäljning. Idag har det blivit 

vanligt med att jämföra allt en konsument konsumerar.
6
 

Studien ska åskådliggöra vilka kriterier vid valet av fastighetsmäklare som anses vara av 

betydelse samt vilka kriterier som är avgörande.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få fram vilka kriterier som är viktiga och avgörande när en 

bostadssäljare står vid valet av att välja en fastighetsmäklare. Syftet är även att jämföra 

kriterierna med tidigare studier och undersöka likheter och skillnader.   

                                                 
4

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckel

tal_2014_nr1.pdf 

5
Grauers m.fl.,(2011). Fastighetsmäklaren -En vägledning, s.33 

6
http://www.svd.se/naringsliv/karriar/hard-konkurrens-bland-maklare_7000395.svd 

 

 

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/fastighetsmaklare_fakta_nyckeltal_2014_nr1.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/karriar/hard-konkurrens-bland-maklare_7000395.svd
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1.3 Problemformulering 

Vilka är de betydande faktorerna för en bostadssäljare vid val av en fastighetsmäklare? 

Vilka är de mest avgörande faktorerna för en bostadssäljare vid val av en 

fastighetsmäklare? 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats med att endast studera bostäder inom Nacka kommun. 

Ytterligare avgränsning är att samarbete endast skett med Skandiamäklarna. 

Respondenterna som besvarat enkäten är utvalda ur Skandiamäklarnas register och har 

sålt sin bostad under de senaste två åren. Valet av endast ett fastighetsmäklarföretag är för 

att fastighetsmäklarföretaget är ett av de större fastighetsmäklarföretagen i Nacka, samt 

för att jag praktiserat där och skall så småningom börja arbeta där.    

 

Fastighetsmäklare/mäklare- är en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, 

delar av fastigheter och bostadsrätter.
7
 I denna studie studeras endast bostadsrätter och 

småhus. 

 

Fastighetsmäklare har olika typer av kunder, t.ex. bostadssäljare, bostadssköpare, 

spekulanter, bankmän m.fl. I denna uppsats är kunderna endast bostadssäljare. 

 

Bostadssäljare/säljare – är de fysiska personer som förvärvar fastighetsmäklartjänsten. I 

denna studie är säljaren fastighetsmäklarens kund och konsument. 

 

Fastighetsförmedlingsföretag- är ett företag som erbjuder förmedlingstjänst till 

bostadssäljare. 

 

                                                 
7

 Melin, M,(2012). Fastighetsmäklarlagen, En kommentar, s.23.  
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1.5 Disposition 

I kapitel 2 redovisas metodvalen.  Kapitel 3 redogör för tidigare studier i området, 

branschorganisationens studie samt fastighetsmäklares åsikter om vilka faktorer som är 

betydande. I kapitel 4 behandlas teorier som berör ämnesområdet. Kapitel 5 erhåller 

tabeller, diagram och resultat. I kapitel 6 analyseras empirin och teorin. Det avslutande 

och sista kapitlet redogör för slutsatserna utifrån diskussionerna i analysen, samt lämnar 

förslag för vidare forskning inom samma problemområde. Kapitel 8 redogör egna 

reflektioner om studiens resultat. 
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2. Metod 

 

Detta kapitel redogör för hur jag gått till väga i min undersökning. Vilka metoder jag 

använt mig av och syftet med metoderna.  

 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ 

Kvalitativ eller kvantitativ är två olika metodiska angreppssätt. En studie kan vara 

kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ studie studerar problemet objektivt, resultaten 

blir mätbara och generaliserbara medans kvalitativ studie studerar verkligheten subjektivt 

och resultaten blir tolkningsbara och skapar djupare förståelse för problematiken som 

undersöks. 

Studiens problemställning är: Vilka kriterier bostadssäljare anser vara viktiga och 

avgörande vid valet av en fastighetsmäklare? Kvalitativ studie har använts i intervjun, för 

att skapa förståelse. Kvantitativ studie har används vid enkäterna, med tanke att kunna 

mäta och jämföra resultaten i slutändan.
8
 

 

2.2 Induktiv eller deduktiv 

Induktion är ett djuptänkt tillvägagångssätt för att härleda empiriska slutsatser.  Induktiv 

ansats används i kvalitativa studier och har empirin som utgångspunkt. Empirin drar 

igång forskningsprocessen och formulerar hypoteser, forskare samlar in data och hittar 

generella mönster som görs om till teorier. Deduktiv ansats har utgångspunkten från 

teorierna som sedan prövas empiriskt. Forskaren utgår från en teori och undersöker 

därefter om empirin kan bekräfta teorin eller inte.
9
 Denna studie handlar om vilka 

kriterier en bostadssäljare anser vara viktiga och avgörande vid valet av en 

fastighetsmäklare.  Tidigare studier i området har gjorts där det framfört ett antal kriterier 

som anses vara viktiga vid valet av en fastighetsmäklare. Då tidigare studier finns är 

                                                 
8

 Höst m.fl.,(2006). Att genomföra examensarbete, s. 30 

9
 Tufte m.fl.,(2003). Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 35 
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syftet med min studie att jämföra resultaten samt söka efter ytterligare kriterier som 

tidigare inte framförts men är aktuella i dagsläget. Jag använder mig utav en studie med 

deduktiv ansats då jag utgått från existerade teorier och studier. Innan studien började så 

insamlades befintlig teori och tidigare utförda studier på området. Det empiriska 

momentet genomfördes därmed med hjälp av en intervju baserad på teorin, för att 

säkerställa att teorin fortfarande är aktuell samt om fler kriterier skall tillföras eller inte.   

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är data som jag själv har samlat in. Primärdata i denna studie är den data jag 

samlat in med hjälp av enkätutskicken och intervjun. Primärdata är även det data som 

besvarat studiens problemformulering och dess syfte.
10

  

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundär data är data som jag själv inte har tagit fram utan som har samlats in och 

analyserats i ett annat syfte.  Sekundärdata i denna studie är den data som kommer genom 

tidigare studier i området, litteratur och Internet.
11

 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet även kallat tillförlitlighet, menar på att studien skulle bli detsamma om 

studien skulle genomföras på nytt. Det är dock svårt att få exakt likadana svar om 

undersökningen och intervjun hade utförts vid ett annat tillfälle, detta pga. att 

populationen och den sociala miljön ständigt förändras. Reliabiliteten i undersökningen 

har kontrollerats vid utformningen utav frågorna, genom kritisk granskning. Validitet 

även kallat för giltighet, indelas i extern och intern validitet. Intern validitet handlar om 

hur forskaren har fått tag på informationen till studien. Resultatets prövas med andra 

sakkunniga. Extern validitet handlar om hur generaliserbara resultaten är.  Studiens syfte 

                                                 
10

 Eriksson m.fl.,(2006). Att utreda, forska och rapportera, s.120 

11
 Eriksson m.fl.,(2006). Att utreda, forska och rapportera, s.120 
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är att generalisera dock även att ta fram nya kriterier som bostadssäljarna tycker är 

viktiga vid valet av en fastighetsmäklare. Jämfört med tidigare studier, är den externa 

validiteten hög då resultaten inte skiljer sig markant.
12

  

  

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Enkät 

En enkät skickades ut till 50 stycken bostadssäljare som sålt sin bostad under de senaste 

två åren i Nacka kommun. Fastighetsmäklarkontoret Skandiamäklarna i Nacka har 

bidragit med datalistor med säljarnas namn, mailadress och telefonnummer.   

 

Jag valde att använda mig utav en kvantitativ metod vid utformandet av enkäten, detta för 

att det är enklare att jämföra svaren på frågorna med varandra och på så vis få fram de 

mest betydande faktorerna vid val av fastighetsmäklare. Innan enkäten utformades, 

undersöktes vilka olika faktorer som fanns att tillgå, genom att ha läst teorier om säljarnas 

beslutsprocess, servicekvaliteten, tidigare uppsatser i ämnet
13

 och en undersökning utförd 

av Mäklarsamfundet Bransch från 2004
14

. Efter diskussioner med branschens 

fastighetsmäklare så har nya kriterier tillkommit som är aktuella i dagsläget. Kriterierna 

formulerades till frågor och skickdes först ut till fastighetsmäklarkontoret för respons. 

Efter responsen från fastighetsmäklarkontorets anställda och deras godkännande, började 

enkäterna att skickas ut via mail till bostadssäljarna. 

 

Till var bostadssäljare medsändas ett inledningsmail med enkäten, där jag förklarade vem 

jag var, var jag kom ifrån samt varför jag var i behov av deras deltagande. Enkäten 

                                                 
12

 Höst m.fl.,(2006). Att genomföra examensarbete, s. 42 

13
 Utvärdering och val av fastighetsmäklare – Villasäljarnas urvalskriterier, Jessica Häggström och Malin 

Sjöström, 2002. 

Bostadsrättsäljarens kriterier vid val av fastighetsmäklare, Sandra Bengtsson och Rebecca Lindbäck, 2006 

14
 Se bilaga 1. 
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framställdes med KTH:s abonnerade tjänsteabonnemang.
15

Abonnemanget för register 

över vilka som besvarat enkäten och inte. De som inte besvarat enkäten efter en veckas 

tid, har fått ett påminnelsemail om att de inte besvarat enkäten samt hur viktigt det var för 

mig ifall det kunde göra det inom en snar tid, då jag är tidsbegränsad och vill redovisa så 

sannolikhetstrogna resultat om möjligt. 

 

2.5.2 Intervju 

Intervju med fastighetsmäklare har genomförts som komplement till 

enkätundersökningen. När det gäller komplexa problem om t.ex. Människor och dess 

agerande föredras en kombination av kvalitativ och kvantitativ studie.
16

 Intervju har 

genomförts med Skandiamäklarkontorets franchisetagare i Nacka, Katarina Westholm. 

Intervjun utfördes i april år 2014. Katarina Westholm mäklar själv och har flera års 

erfarenhet av fastighetsmäklarbranschen.   

     

2.6 Bortfall 

Enkäten skickades till 50 respondenter som har sålt sin bostadsrätt/villa i Nacka kommun, 

under de senaste två åren. Av 50 respondenter besvarade endast 38 personer enkäten, en 

svarfrekvens på totalt 76 %. Trots påminnelse mail om att enkäten var av betydande 

värde har jag fått enkätbortfall. Det är väldigt svårartat att fastställa av vilken anledning 

alla som tilldelades enkäten inte besvarat den. Bortfall kan bero på att mailadressen inte 

tillhör bostadssäljaren eller att mailadresserna inte längre existerar eller var felskrivna. Då 

det i Nacka bor en äldre population kan bortfall även bero på att enkäten skickades ut till 

äldre personer som inte kunnat hantera mailen själva eller inte har tillgång till Internet 

hemma. Två bostadssäljare mailade dock tillbaka att de inte ville besvara enkäten. Det är 

inte ovanligt med bortfall vid enkätundersökningar. Det finns alltid respondenter som jag 

inte kan få tag i och som inte vill svara på frågorna. Det är viktigt dock att bortfallet är 

litet, blir bortfallet för stort blir resultaten inte representativa. 

                                                 
15

 www.Surveymonkey.se  

16
 Höst m.fl.,(2006). Att genomföra examensarbete, s. 30 
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Enligt Ejvegård, skall svarsfrekvensen vara hög, med hög menas att 80 % av de 

svarandena ska ha besvarat enkäten för att materialet ska vara meningsfullt att bearbeta.
17

 

Jag erhöll 76 %, och anser att enkäten trots föga låg svarsfrekvens givit mig bra svar för 

att utesluta vilka kriterier som bostadssäljarna anses vara betydande och avgörande vid 

valet av fastighetsmäklare.  

 

2.7 Urvalsmetod, metodreflektioner och trovärdighet 

Den totala populationen var ca 150 bostadsaffärer. Utav dessa, så valde jag bort 

bostadssäljare som gemensamt ägde bostaden, bostadssäljare som endast hade 

telefonnummer och bostadssäljare där fastighetsmäklaren endast upprättade 

köpehandlingar. Utav de som var kvar, fick jag ihop 50 respondenter. Ingen 

diskriminering av ålder, kön eller ursprung har förekommit. Urvalet och respondenterna 

som besvarat enkäten bestod av blandade åldrar, kön och ursprung. Enkätens frågor är 

standardiserade och utformade att vara lätta för alla att förstå.  Enkäten besvarades med 

kryssvarsalternativ, vilket minskar risk för feltolkningar.  Enkäten bedöms ha hög 

giltighet, då respondenterna vid otydlighet kunnat ringa eller maila. Då det finns en 

mängd viktiga kriterier nämnda i enkäten kan det alltid finnas någon som inte delar lika 

mening. För dessa har en egen fråga ställts i enkäten där respondenterna fått uppge sin 

viktiga faktor som inte nämnts i enkäten. Respondenten har även fått ange hur viktig den 

tyckt att faktorn är.   

 

Intervjun med fastighetsmäklaren gjordes på fastighetsmäklarens kontor. 

Intervjun bedöms ha hög giltighet, då mäklaren haft möjlighet att ställa frågor om 

oklarheter. Det är osäkert om jag hade fått samma resultat om intervjun hade gjorts vid ett 

senare tillfälle då omständigheterna i fastighetsbranschen ständigt är i förändring.   
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3. Tidigare studier och fastighetsmäklarens 

yttranden 
 

I detta kapitel redovisas resultat från branschorganisationens studie, tidigare studier samt 

resultat ur fastighetsmäklarens intervju. 

 

3.1 Branschorganisationens studie 

 

Mäklarsamfundets sommarenkät 2004
18

 innehöll en fråga om varför du tror att dina 

kunder väljer dig och dina tjänster i konkurrens med andra.  

 

Följande lista över kriterier, har branschorganisationen tagit fram år 2004 för Stockholms 

kommun. Kriterierna har rangordnats i storleksordning. 

1. Rekommendationer 

2. Erfarenhet 

3. Rykte/Anseende 

4. Personkemi 

5. Annonsering  

6. Företagets ålder och erfarenhet 

7. Lokalisering 

8. Priset på tjänsten 

9. Tillgänglighet 
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3.2 Tidigare studier i området 

 

Följande lista över kriterier i rangordning visar resultat från tidigare studier i 

Stockholm.
19

  

 

Kunder som sålt med Svensk fastighetsförmedling (Farsta, Skogås och 

Hammarbyhöjden) avgörande kriterier: 

 

1. Personkemi med fastighetsmäklaren 

2. Tidigare erfarenhet av Fastighetsmäklarföretaget 

3. Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa 

4. Väl insatt i området där du ska sälja din bostad 

5. Rekommendationer från familj och vänner  

6. Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

7. Välkänt och väletablerat varumärke 

8. Storlek på arvodet 

 

 

Kunder som sålt med Svenska mäklarhuset (Södermalm) avgörande kriterier: 

 

1. Personkemi med fastighetsmäklaren 

2. Rekommendationer från familj och vänner 

3. Väl insatt i området där du ska sälja din bostad 

4. Tidigare erfarenhet av fastighetsmäklarföretaget 

5. Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

6. Fastighetsmäklarföretagets rykte/anseende 

7. Storlek på arvodet 

8. Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa 

 

    De fem betydande kriterier (Svensk fastighetsförmedling och Svenska mäklarhuset). 

 

1. Att objektet annonseras på Internet 

2. Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa 

3. Väl insatt i område där du ska sälja din bostad 

4. Personkemi med fastighetsmäklaren 

5. Fastighetsmäklarens beteende på visningar 
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Följande lista över kriterier i rangordning visar resultat från tidigare studier som gjorts i 

Piteå kommun.
20

  

 

1. Mäklarens uppträdande 

2. Trovärdigheten 

3. Rykte 

4. Tidigare erfarenhet av mäklaren 

5. Priset på mäklartjänsten samt personlig kännedom 

6. Personkemi, mäklarens sakkunskap och kompetens, samt att objektet visas på 

Internet 

7. Att mäklaren inger tillit och förtroende, engagerad i exponeringen av huset, 

mäklarens erfarenhet, dennes förståelse för kundens behov och intressen, 

tillgängligheten samt om mäklarfirman är stor, etablerad och har en hög 

omsättning på hus.  

8. Att mäklaren sköter kontakter med eventuella köpare, annonseringen, 

rekommendationer från vänner, att mäklaren gör en korrekt värdering av huset, att 

mäklaren ger råd och tips på hur man ska handla vid kontakt med köpare samt att 

mäklaren har god kännedom om den lokala marknaden. 

 

3.3 Fastighetsmäklarens viktiga faktorer 

 

Följande lista över kriterier visar den intervjuade fastighetsmäklarens åsikt om vilka 

kriterier som hon tror påverkar säljarens val av fastighetsmäklare.  

 

 Att fastighetsmäklaren har sålt mycket i området  

 Fastighetsmäklarens personlighet 

 Väletablerat varumärke 

 Rekommendationer från grannar, släkt och familj 

 Pris på arvodet 

 Att fastighetsmäklaren är väl insatt i området 

 Fastighetsmäklarens tillgänglighet 

 Fastighetsmäklarens klädsel 
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4. Teori 

 

I detta kapitel redogörs vilka teorier som ansetts vara relevanta för undersökningen. 

Teorierna berör säljarnas beslutsprocess och företagens servicekvalitet. 

 

4.1 Bostadssäljarnas beslutsprocess  

 

Författaren Kotler beskriver i hans bok, bostadssäljarens beslutsprocess i egenskap av 

mäklartjänstköpare enligt följande modell. Innan säljaren når fram till ett beslut går 

säljaren igenom 5 olika steg.  

 

Problemupptäckt 

↓ 

Sökning av information 

↓ 

Utvärdering av alternativen 

↓ 

Säljbeslut 

↓ 

Efterköpsbeteende 

Figur 1: Säljarnas beslutsprocess
21

 

 

1. Problemupptäckt 

 

Modellens första steg är problemupptäckt. En bostadssäljare upptäcker ett problem eller 

ett behov. Bostadssäljarens behov indelas i interna eller externa stimuli. Intern stimuli är 

behov som människan upplever naturligt, som t.ex. när en människa blir hungrig eller 

törstig. Behoven är oundvikliga. Extern stimuli uppkommer genom externa faktorer, t.ex. 

                                                 
21
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Jag beundrar att grannen sålt sin bostad och fått högre försäljningspris än vad denne 

förväntades och vill själv få lika mycket pengar för min bostad. 

 

2. Sökning av information 

 

När en säljare upptäckt ett behov så söker säljaren sig information om tjänsten. Tjänsten 

ska kunna tillfredsställa behovet. Informationen kan sökas på olika sätt. Kotler visar fyra 

olika källor till informationen. 

 

 Personliga källor, som familj, släkt, vänner, grannar 

 Kommersiella källor som reklam, försäljare, Internet hemsidor 

 Publika källor tex. Media 

 Erfarenhet, utforskning, tidigare studier eller att någon testat tjänsten. 

 

3. Utvärdering av alternativen 

 

När säljaren fått fram olika information som kan tillfredsställa behovet så använder 

säljaren sin information för att analysera vilken tjänst den ska välja. Säljarens val 

påverkas av ett antal faktorer. Enligt Kotler: 

 

 Fördelar som tillkommer till förvärvet 

 Varumärkets trovärdighet, dess rykte och image 

 Den totala nyttan 

 Inställningen till olika varumärken 

 

 

4. Säljbeslut 

 

Efter att säljaren har utvärderat alternativen, så finns det ytterligare två faktorer som 

påverkar säljbeslutet. En av de två faktorerna är att säljaren kan påverkas av andras 

inställningar till tjänsten som valts alternativt att köpet kan påverkas av oförutsedda 

händelser, ex. säljaren blir helt plötsligt arbetslös och har inte längre råd att köpa den dyra 

tjänsten.  
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Ju dyrare en tjänst är desto större risk tar säljaren, vilket resulterar i att beslutsprocessen 

tar längre tid. 

 

5. Efterköpsbeteende 

 

Efterköpsbeteende är säljarens beteende efter att ha gjort ett köp. Säljaren blir antingen 

nöjd eller missnöjd. Att bli nöjd eller missnöjd beror på säljaren (konsumentens) 

förväntningar och den faktiska upplevelsen av tjänsten. Ju mer en tjänst stämmer överens 

med säljarens förväntningar desto nöjdare blir säljaren. När det handlar om dyra tjänster 

så resulterar säljaren oftast i så kallad kognitiv dissonans, där säljaren är nöjd med sitt 

beslut men samtidigt missnöjd över de fördelar denne mist vid bortvalet av en 

konkurrerande tjänst.  

 

4.2 Servicekvalitet 

 

Christian Ramm-Schmidt, branschdirektör på ServiSystems Oy i Finland har utvecklat en 

strategi för marknadsföring av städtjänster. Grunden till strategin är Grönroos modell för 

servicekvaliten. En tjänst är abstrakt och kan inte mätas eller vägas. Tjänst är en personlig 

subjektiv upplevelse som till en större del är beroende av säljarens egna värderingar. Det 

är svårt att mäta hur kunden upplever servicen. 

 

För att kvalitetsstrategin ska verkställas krävs det av företaget att de har en intern 

marknadsföring. Intern marknadsföring handlar om att vårda företag och dess 

organisationer, företagets personal inser därmed sin egen roll i marknadsföringen. 

Företag kan t.ex. ha interna utbildningsprogram för att uppnå hög servicekvalitet. 

 

Det viktiga med kvalitetsstrategin är företagets kommunikation med deras kunder. Den 

personliga kundkontakten ger kunden en uppfattning om dennes upplevelse av tjänsten. 

 

Kvaliteten är en sammansättning av flera faktorer. Kvaliteten består av tre komponenter, 

som framgår av figur på nästkommande sida. 
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Figur 2: Servicekvalitet
22

 

 

Den tekniska kvaliteten (vänster cirkel), den funktionella kvaliteten (höger cirkel) och 

företagets image (summan av båda cirklarna).  

Den vänstra cirkeln visar tekniskt ”hårda” värden, som går att ta på som t.ex. Maskiner 

och redskap, i fastighetsmäklartjänsten annonser, visningsskylt eller objektsbeskrivning 

medans den högra cirkeln visar mjuka värden som inte går att ta på som attityd, 

uppträdande och klädsel.
23
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5.  Undersökning, resultat 

 

Detta kapitel inleds med en presentation av fastighetsmäklarföretaget och avslutas med 

resultat erhållna av intervjun med fastighetsmäklaren och enkäterna. 

  

5.1 Kort presentation av fastighetsmäklarföretaget 

5.1.1 Skandiamäklarna 

SkandiaMäklarna grundades år 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Deras 

Idé var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 blev 

Skandiamäklarna franchiseföretag. Idag är de ett av Sveriges största 

fastighetsmäklarföretag med 78 kontor runt om i landet och 430 medarbetare. 

Fastighetsmäklarföretaget förmedlar privatboende, villor, bostadsrätter och fritidshus 

samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk.
24

 

 

5.2 Empiri erhållen från intervjun 

5.2.1 Intervju: Katarina Westholm, Skandiamäklarna 

Katarina Westholm är franchisetagare och fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i 

Nacka. En fastighetsmäklare som under hela sitt liv förmedlat bostäder i Nacka 

kommun. Jämfört med de andra fastighetsmäklarföretagen så urskiljer sig 

Skandiamäklarna med strävan av att ge kunden högre kvalitet. Alla ny anställda 

fastighetsmäklare får genomgå interna utbildningar för att lära sig hantera 

internrutiner. Alla kontor använder sig utav liknande dokument inom 

mäklarprocessens fem olika delar. Efter avslutad affär, så genomförs en 

kvalitetsutvärdering där köpare och säljare får besvara en enkät. 

Kvalitetsuppföljningen bearbetar kunden långsiktigt för att de ska komma ihåg 

fastighetsmäklarföretaget nästa gång de planerar att anlita en fastighetsmäklare. 
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Säljarna får vid avslutad försäljning även en länk mailat till sig, för att skriva något 

om den mäklaren som förmedlat säljarens bostad. Genom att fastighetsmäklarna får 

feedback över vad deras kunder tyckt om dem, hålls kvaliteten på en hög nivå. Att 

säljaren känner sig nöjd väger tyngre än allt annat inom försäljning. 

Skandiamäklarna värderar kvalitet framför volym. De säljer gärna mindre bostäder 

men har nöjdare kunder än tvärtom. Det är viktigt att kunden ska känna sig nöjd. 

 

Marknadsföring är en viktig del inom Skandiamäklarna. Skandiamäklarna franschise 

satsar enorma mängder pengar på marknadsföring. De erbjuder ett marknadsföringspaket 

som uppskattas väldigt mycket av deras kunder. Marknadsföring sker både mobilt och 

digitalt på blocket, hemnet, aftonbladet och klart.se. Även tidningsannons i Nacka 

Värmdöposten är något som uppskattas av Skandiamäklarnas kunder.  

 

Vid val av Skandiamäklarna garanteras kund få högre kvalité än andra 

fastighetsmäklarföretagen. Skandiamäklarna erbjuder kund den bästa och mest 

serviceinriktade mäklartjänsten. Verksamheten byggs på god lokalkännedom, vänligt 

bemötande, hög servicenivå och stort engagemang.  

 

En fastighetsmäklare ska i Nacka, vara propert klädd och tillgänglig dygnet runt. Första 

intrycket av en fastighetsmäklare är väldigt viktigt och kan sägas vara avgörande. Viktigt 

är att alla bitar faller på plats, att fastighetsmäklaren klädsel anpassas efter kundens 

bostadstyp. Att åka runt i en fin och snygg bil är något som inte alls hör hemma i Nacka. 

Likaså att åka runt i en bil med företagets logga, då bostadssäljarna vid försäljning av 

bostäder vill vara diskreta. 

Med flera års erfarenheter säger Katarina, att fastighetsmäklarens personlighet, arvodets 

storlek och rekommendation från vänner och familj är tre kriterier som bostadssäljarna i 

Nacka tycker är bland de viktigaste vid val av fastighetsmäklare. En stor del är även 

varumärket. Ett stort varumärke resulterar i att bostadssäljaren känner sig trygg, vilket är 

en viktig faktor i Nacka då majoriteten av befolkningen är äldre. Den avgörande faktorn 

är dock att fastighetsmäklaren säljer mest i området. Fastighetsmäklarföretaget anses 

vara kunniga i området och får fler följdaffärer.   
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5.3 Empiri erhållen från enkäterna 

För att kunna jämföra empirin ur denna studie med tidigare studier, har enkätsvaren i 

enkäten poängssatts. ”Oviktigt” poängsattes till 1p och ”Mycket viktigt” till 4p. 

Obesvarade frågor poängsattes till 0p. Vilket möjliggör ett beräknat medelvärde för varje 

kriterium. 

 

5.4 Vilka kriterier är viktiga när en bostadssäljare väljer 

fastighetsmäklare vid försäljning? 

 

 

Hur viktigt är rekommendationer och råd från familj och vänner som tidigare 

använt sig utav fastighetsmäklare? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 4 11% 

Viktigt 12 32% 

Mindre viktigt 13 34% 

Oviktigt 9 24% 

Tabell 5.4.1 Rekommendationer från familj och vänner 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2,29 
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Hur viktigt var tidigare erfarenhet av fastighetsmäklarföretaget? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan:  

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 4 11% 

Viktigt 9 24% 

Mindre viktigt 14 37% 

Oviktigt 11 29% 

Tabell 5.4.2 Tidigare erfarenhet av fastighetsmäklarföretaget 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2.16 

 

 

 

 

Hur viktigt är fastighetsmäklarens rykte/anseende? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 10 26% 

Viktigt 19 50% 

Mindre viktigt 6 16% 

Oviktigt 3 8% 

 Tabell 5.4.3 Fastighetsmäklarens rykte/anseende 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2,95 
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Hur viktigt är fastighetsmäklarens beteende på visningar? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ  Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 26 68% 

Viktigt 6 16% 

Mindre viktigt 4 11% 

Oviktigt 2 5% 

 Tabell 5.4.4 Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

          

 Denna faktor fick medelvärdet: 3,47 

 

 

 

 

Hur viktigt är personkemin med fastighetsmäklaren? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 25 66% 

Viktigt 10 26% 

Mindre viktigt 2 5% 

Oviktigt 1 3% 

Tabell 5.4.5 Personkemi men fastighetsmäklaren 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,55 
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Hur viktigt är det att fastighetsmäklaren uppfattas pålitlig och seriös? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 37 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 25 67% 

Viktigt 11 30% 

Mindre viktigt 1 3% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.6 Fastighetsmäklaren uppfattas pålitlig och seriös 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,65 

 

 

 

 

Hur viktigt är det att fastighetsmäklaren har kunskap och har varit verksam under 

en längre period? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 16 42% 

Viktigt 18 47% 

Mindre viktigt 4 11% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.7 Fastighetsmäklaren har kunskap och har varit verksam under en längre period 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,32 
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Hur viktigt är det att fastighetsmäklarföretaget har ett välkänt och väletablerat 

varumärke? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 37 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 6 16% 

Viktigt 21 57% 

Mindre viktigt 10 27% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.8 Välkänt och väletablerat varumärke 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2,89 

 

 

 

 

Hur viktigt är det att fastighetsmäklaren är väl insatt i det området bostadssäljaren 

bor i? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ  Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 27 71% 

Viktigt 9 24% 

Mindre viktigt 2 5% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.9 Fastighetsmäklaren väl insatt i det område bostadssäljaren bor i 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,66 
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Hur viktigt är fastighetsmäklarkontorets läge? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 7 18% 

Viktigt 3 8% 

Mindre viktigt 20 53% 

Oviktigt 8 21% 

Tabell 5.4.10 Kontorets läge 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2,24 

 

 

 

 

Hur viktigt är fastighetsmäklarföretagets omfattande annonsering av sina objekt? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 37 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 16 43% 

Viktigt 16 43% 

Mindre viktigt 4 11% 

Oviktigt 1 3% 

Tabell 5.4.11 Omfattande annonsering av objekt 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,18 
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Hur viktigt är det att fastighetsmäklaren annonserar objektet på nätet? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 35 92% 

Viktigt 2 5% 

Mindre viktigt 1 3% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.12 Annonserar på nätet 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,87 

 

 

 

 

Hur viktigt är det att fastighetsmäklaren annonserar i tidningen? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 37 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 11 30% 

Viktigt 10 27% 

Mindre viktigt 14 38% 

Oviktigt 2 5% 

Tabell 5.4.13 Annonserar i tidningen 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2,81 
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Hur viktigt är övrig annonsering i t.ex. skyltfönster? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 3 8% 

Viktigt 6 16% 

Mindre viktigt 25 66% 

Oviktigt 4 11% 

Tabell 5.4.14 Övrig annonsering i t.ex. skyltfönster 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 2,21 

 

 

 

 

Hur viktigt är fastighetsmäklarens storlek på arvodet? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 14 37% 

Viktigt 21 55% 

Viktigt 3 8% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.15 Storlek på arvodet 

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,29 
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Hur viktigt är fastighetsmäklarens tillgänglighet? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

 

Se resultaten nedan: 

 

 

Svarsalternativ 

  

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 20 53% 

Viktigt 17 45% 

Mindre viktigt 1 3% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.16 Hur viktigt är fastighetsmäklarens tillgänglighet? 

  

Denna faktor fick medelvärdet: 3,5  

 

 

 

 

Hur viktigt är fastighetsmäklarens klädsel? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 38 respondenter som besvarade denna fråga.  

 

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 13 34% 

Viktigt 9 24% 

Mindre viktigt 10 26% 

Oviktigt 6 15% 

 Tabell 5.4.17 Hur viktigt är fastighetsmäklarens klädsel? 

  

Denna faktor fick medelvärdet: 2,76 
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Hur viktigt är det att fastighetsmäklarföretaget har sålt mycket i området? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 37 respondenter som besvarade denna fråga.  

Se resultaten nedan: 

 

Svarsalternativ 

 

Antal respondenter Antal respondenter i % 

Mycket viktigt 14 38% 

Viktigt 16 43% 

Mindre viktigt 7 19% 

Oviktigt 0 0% 

Tabell 5.4.18 Hur viktigt är det att fastighetsmäklarföretaget har sålt mycket i området?  

 

Denna faktor fick medelvärdet: 3,19 

 

 

 

 

Hur viktigt är annat kriterium som inte nämnts ovan? 

 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 3 respondenter som besvarade denna fråga.  

 Öppenhet, förtroende, hjälpsamhet. Mycket viktigt. 

 Det är mycket viktigt att bli bemött på ett trevligt sätt av mäklaren.  

 Att fastighetsmäklarna håller löften. Mycket viktigt. 
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Vilket kriterium var avgörande vid valet? 
 

Av de 38 sammanställda enkäterna var det 37 respondenter som besvarade denna fråga.  

Tabell 5.4.19 Avgörande kriteriet vid valet 

 

Svarsalternativ Antal 

respondenter 

Antal 

respondenter i 

% 

Väl insatt i området där du skall sälja din bostad 10 27% 

Personkemi med fastighetsmäklaren 7 19% 

Tidigare erfarenhet av Fastighetsmäklarföretaget 4 11% 

Att fastighetsmäklarföretaget sålt mycket i 

området 

4 11% 

Storleken på arvodet 3 8% 

Rekommendationer från familj och vänner 3 8% 

Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som 

pålitliga och seriösa 

3 8% 

Personlig kännedom med fastighetsmäklaren 1 3% 

Fastighetsmäklarens tillgänglighet 1 3% 

Välkänt och väletablerat varumärke 1 3% 

 

Fastighetsmäklarens beteende på visningar 0 0% 

Kontorets läge 0 0% 

Hur omfattande annonsering 

fastighetsmäklarföretaget har av sina objekt? 

0 0% 

Att objektet annonseras på Internet? 0 0% 

Att objektet annonseras i tidningar? 0 0% 

Övrig annonsering av objektet, exempelvis 

skyltfönster mm? 

0 0% 

Mäklarens klädsel 0 0% 

Fastighetsmäklarföretagets rykte/anseende 0 0% 

Att fastighetsmäklarföretaget har kunskap och 

har varit verksam under en längre period 

0 0% 
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De faktorer som ansågs vara avgörande (rangordnat med den viktigaste faktorn först):  

 

1. Fastighetsmäklaren är väl insatt i området  

2. Personkemi med fastighetsmäklaren 

3. Tidigare erfarenhet av fastighetsföretaget och att fastighetsmäklaren har sålt 

mycket i området. 

4. Storlek på arvodet, fastighetsmäklarföretaget anses vara pålitliga och seriösa 

och rekommendationer från släkt och vänner 

5. Fastighetsmäklarens tillgänglighet, Välkänt och väletablerat varumärke  och 

personlig kännedom med fastighetsmäklaren. 
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6. Analys, diskussion 

 

I detta kapitel analyserar vi de givna resultaten från enkäter och intervjuer med 

branschens fastighetsmäklare. Resultaten återkopplas sedan med teorierna.  

 

6.1 Vilka kriterier är viktiga när en bostadssäljare väljer 

fastighetsmäklare vid försäljning? 

 

Den fem viktigaste faktorerna är:  

 Att objektet annonseras på Internet 

 Att fastighetsmäklaren är väl insatt i området 

 Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

 Att fastighetsmäklarföretaget anses pålitliga och seriösa 

 Personkemi med fastighetsmäklaren 

 

Enligt Kotlers ”Säljbeslutsprocess” går bostadssäljaren igenom fem steg innan 

bostadssäljaren fattar ett beslut. Ett av stegen är att säljaren söker information om 

företagen för att tillfredsställa dennes behov. En källa som Kotler nämnt är 

rekommendationer av släkt, vänner och familj. Undersökningen visade att den faktorn 

var en viktig faktor vid valet av en fastighetsmäklare. Vad gäller den avgörande faktorn 

vid valet av fastighetsmäklarföretag angav endast 8 % av bostadssäljarna att detta 

kriterium var avgörande. 

En annan källa att söka information är Erfarenhet, utforskning, tidigare studier och test 

av tjänsten. När frågan: Hur viktigt är tidigare erfarenhet av fastighetsmäklarföretaget, 

svarade majoritetet att det var mindre viktigt. Dock var Erfarenhet av tidigare 

fastighetsmäklarföretag ett av de fem kriterier som var avgörande vid valet.  

Steg 3 i Kotlers säljbeslutsprocess, nämner olika faktorer som påverkar utvärderingen av 

tjänsten som säljaren väljer. En faktor är fördelar som tillkommer vid förvärvet. 

Undersökningen visar att Annonsering på Internet var mycket viktigt. Omfattande 

annonsering fastighetsmäklarföretaget har av sina objekt visar också vara viktigt för 

bostadssäljarna. Annonsering i tidning och övrig annonsering av objektet, exempelvis 

skyltfönster mm, var dock mindre viktiga. Det givna resultatet stärker Kotlers teori om att 
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fördelar som tillkommer förvärvet har en stor betydelse för säljarna. Annonsering på 

nätet är dock inget avgörande kriterium vid val av fastighetsmäklare.  

 

En annan faktor som påverkar utvärderingen av tjänsten som säljaren väljer är 

Varumärkets trovärdighet, rykte och Image. Fastighetsmäklarens rykte, anseende 

ansågs vara ett viktigt kriterium. Att fastighetsföretaget uppfattas som pålitliga och 

seriösa har säljarna ansett vara mycket viktig och av stor betydelse.  Vilket även var ett 

avgörande kriterium. 

En tredje faktor som påverkar utvärderingen av tjänsten som säljarna väljer är 

Inställningen till olika varumärken. Frågan om hur viktigt det är med att företaget har 

ett välkänt och väletablerat varumärke visade vara en viktig faktor. Kriteriet är dock inte 

ett avgörande kriterium. 

Enligt teorin, menar Christian Ramm att kvaliteten består av tre komponenter. Den 

tekniska kvaliteten, den funktionella kvaliteten och företagets Image. Den tekniska 

kvaliteten beskriver ”hårda” hjälpmedlen, dvs. hjälpmedel som går att ta på. Funktionella 

kvaliteten beskriver ”mjuka” värden som inte går att ta på. Företagets Image är summan 

av teknisk och funktionell kvalité. 

Hårda hjälpmedel som skyltar, annonsering, objektbeskrivning är hjälpmedel som 

kunder lätt kan ta sig till. T.ex. Företagets omfattning av annonsering. Studien visar att 

det inte är av stor betydelse. Mjuka värden som personkemi med fastighetsmäklaren, 

fastighetsmäklarens beteende på visning, fastighetsmäklarens kunskap och 

fastighetsmäklarens tillgänglighet är enligt studien mycket viktiga faktorer och har 

väldigt höga betydelser.  

Kontorets läge, är en faktor som bostadssäljarna tyckte var en mindre viktig faktor vid 

val av bostadssäljare.  

Mäklarens klädsel, är enligt studien en mycket viktig faktor vid valet av en 

fastighetsmäklare. Dock är faktorn inte avgörande vid valet av fastighetsmäklare. 

Storlek på arvodet, belägg ur fastighetsmäklarens intervju och tidigare studier. Studien 

visar att det är ett viktigt kriterium och är även ett avgörande kriterium.  
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Att fastighetsmäklare är väl insatt i området och att fastighetsmäklaren sålt mycket i 

området visade sig vara två mycket viktiga och av stor betydelse vid val av 

fastighetsmäklare.   

 

6.2  Vilka av urvalskriterierna är de avgörande för 

bostadssäljarna vid val av fastighetsmäklare? 

 

Enligt studien är det högst rangordnade avgörande kriteriet att fastighetsmäklaren är väl 

insatt i området. Nedan följer en rangordning av de fem avgörande kriterier som 

framställts ur enkätundersökningen.  

1. Väl insatt i området  

2. Personkemi med fastighetsmäklaren 

3. Tidigare erfarenhet av fastighetsföretaget, Fastighetsmäklaren har sålt 

mycket i området 

4. Storlek på arvodet, Fastighetsmäklarföretaget anses vara pålitliga och 

seriösa, Rekommendationer från familj och vänner 

5. Fastighetsmäklarens tillgänglighet, att fastighetsmäklarföretagets varumärke 

är välkänt och väletablerat samt personlig kännedom med 

fastighetsmäklaren. 

Enligt Katarina Westholm som förmedlat bostäder i Nacka i flera decennier, är den 

avgörande faktorn för bostadssäljare att välja den fastighetsmäklare som sålt mest i 

området. Mäklarkedjan som syns mest i området får flest följdaffärer. Denna mäklare 

anses vara väl insatt i området och har kunskap om bostäders värde i området.  

Enligt enkäten som jag skickade ut var det en majoritet som tyckte att det var en mycket 

viktig faktor och även den främst avgörande faktorn, att välja fastighetsmäklare som är 

väl insatt i området. Bostadssäljarna i Nacka, vill känna trygghet även vid försäljning och 

inte bara i området de bor i.  

Att bostadssäljare väljer den fastighetsmäklare som säljer mest i området är väldigt klokt. 

Säljarna känner tryggheten och behöver inte oroa sig om att fastighetsmäklaren inte får 

bostaden såld. Säljer en fastighetsmäklare någon bostad i närheten av den blivande 

bostadssäljarens bostad så kan mäklaren bidra med varma spekulanter som söker bostad 
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inom det området eller heta spekulanter som varit med i budgivningar och inte lyckats 

köpa något ännu. 

Det är viktigt för en bostadssäljare att denne valt en bra fastighetsmäklare och att det 

känns rätt. Att sälja sin bostad är ett av livets största och viktiga affär i sitt liv. Säljarna 

vill ha en expert som hjälper till med försäljningen så att överlåtelsen och ägarbytet sker 

på ett korrekt sätt. Personkemi med fastighetsmäklaren och att 

fastighetsmäklarföretaget anses vara pålitlig och seriös är viktiga faktorer som skall 

inge säljarna att få förtroende för mäklaren och erbjuda ett påskrivet förmedlingsuppdrag.  

Rekommendationer från familj och vänner, är enligt studien en avgörande faktor. Detta 

för att man litar på sina bekanta och övertalas om att fastighetsmäklaren kommer göra ett 

lika bra arbete eller ännu bättre. Personlig kännedom med fastighetsmäklaren, är också 

en faktor där man litar på sin vän, som kommer göra en bra försäljning. 

Priset på arvodet är också en faktor som visade sig vara avgörande. Då konkurrensen är 

hög bland fastighetsmäklarföretagen så ligger arvodena på liknande nivå. Arvodets 

storlek baseras efter hur mycket tid en bostadssäljare vill att mäklaren lägger ner på sin 

bostad. Låga arvoden resulterar i att objektet färdigställs och läggs ut, mäklaren agerar 

inte för att lägga ner tid på budgivare för att få ett så högt försäljningspris som möjligt 

vilket de skulle gjort om arvodet varit högre.   

Tidigare erfarenhet av fastighetsföretaget är ett kriterium som rangordnats som nr 3 av 

de avgörande kriterierna vid val. Har en bostadssäljare haft erfarenhet av en 

fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag och det gått bra så är man övertygad om 

att det kommer gå lika bra vid den nuvarande försäljningen som vid den tidigare 

försäljningen. 

Det femte avgörande kriteriet är fastighetsmäklarens tillgänglighet då det är högt 

betydande att en fastighetsmäklare skall vara tillgänglig ”dygnet runt” för bostadssäljaren 

och ännu viktigare för spekulanterna i en pågående budgivning. Fastighetsmäklarna kan 

förlora mycket på att inte vara tillgängliga under speciellt budgivningar men även under 

vardagar och helger. 

Välkänt och väletablerat varumärke, tyckte en bostadssäljare var avgörande faktor, samt 

hamnade på en femte plats. Är fastighetsförmedlingsföretaget välkänt och väletablerat så 

förväntas bostadssäljarna bli omhändertagna väl. 
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6.3 Jämförelse med tidigare studier                                                          

För att åskadliggöra en bättre bild av bostadssäljarnas rangordning av kriterierna, 

redovisas medelvärdena av kriterierna i diagrammet nedan. Dessa medelvärden används 

vid jämförelse med tidigare studier.   

 

Figur 3: Kriteriernas medelvärden 

 

 

1. Att annonsera på Internet 

2. Fastighetsmäklaren är väl insatt i området 

3. Fastighetsmäklarföretaget är pålitliga och seriösa 

4. Personkemi med fastighetsmäklaren 

5. Fastighetsmäklarens tillgänglighet 

6. Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

7. Fastighetsmäklarens kunskap  

8. Storlek på arvodet 

9. Fastighetsmäklaren sålt mycket i området 

10. Fastighetsmäklarens omfattande annonsering av objektet 

11. Fastighetsmäklarens rykte/anseende 

12. Väletablerat och välkänt varumärke  

13. Att annonsera i tidningen 

14. Fastighetsmäklarens klädsel 

15. Rekommendationer från släkt och vänner 

16. Kontorets läge 

17. Övrig annonsering, tex skyltfönster 

18. Tidigare erfarenheter av fastighetsmäklarföretaget 
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Viktiga faktorer vid val av fastighetsmäklare (rangordnat i storleksordning). 

 

 

 

 

Studie i Piteå Svensk 

fastighetsförmedling 

Farsta, Skogås, 

Hammarbyhöjden 

Svenska Mäklarhuset Studie i Nacka 

1 Mäklarnas 

trovärdighet 

Annonsera på Internet Annonsera på Internet Annonsera på Internet 

2 Inställning och 

uppträdande 

Fastighetsmäklarföretaget 

är pålitligt och seriös 

Fastighetsmäklarföretaget 

är pålitligt och seriös 

Fastighetsmäklare väl 

insatt i området 

3 Förståelse för 

kundens behov  

Fastighetsmäklare väl 

insatt i området 

Fastighetsmäklare väl 

insatt i området 

Mäklarens beteende  

4 Fastighetsmäklarens 

kompetens 

Personkemi med 

mäklaren 

Personkemi med 

mäklaren 

Fastighetsmäklarföretaget 

är pålitligt och seriöst  

5 Exponering av hus 

på Internet 

Mäklarens beteende Mäklarens beteende Personkemi med 

mäklaren  

6 Mäklarens 

tillgänglighet 

Omfattning av 

annonsering 

Mäklarens kunskap Mäklarens tillgänglighet 

7 Personkemi och 

tillit 

Mäklarens kunskap Omfattande annonsering Mäklarens kunskap 

8 Fastighetsmäklarens 

rykte 

Fastighetsmäklarens 

rykte 
Fastighetsmäklarens 

rykte 

Storlek på arvodet 

9 Mäklarens 

erfarenhet 

Annons i tidning Välkänt och väletablerat 

varumärke 

Fastighetsmäklare sålt 

mycket i området 

10 Tidig erfarenhet av 

mäklarföretaget 

Storlek på arvodet Storlek på arvodet Omfattande annonsering 

11 Frekvent 

exponering av huset 

Välkänt och väletablerat 

varumärke 

Rekommendation av 

släkt och vänner 

Fastighetsmäklarens 

rykte 

12 Annons i tidningen Övrig annonsering Tidigare erfarenhet av 

fastighetsföretaget 

Väletablerat och välkänt 

varumärke 
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13 Mäklartjänstens pris Tidigare erfarenhet av 

fastighetsföretaget 

Övrig annonsering Att annonsera i tidning 

14 Lokalisering Rekommendation från 

släkt och vänner 

Kontorets läge Fastighetsmäklarens 

klädsel 

15 Rekommendationer 

från släkt och 

vänner 

Kontorets läge  Rekommendationer från 

släkt och vänner 

16 Storlek på företaget   Kontorets läge 

17 Direktreklam   Övrig annonsering 

18 Mäklarfirmans 

ålder 

  Tidigare erfarenhet av 

fastighetsmäklarföretaget 

19 Annons i 

telefonkatalog 

 

 

  

20 Personlig 

bekantskap med 

mäklaren 

   

Tabell 6.3.1 Jämförelse med tidigare studiers viktiga kriterier 
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Avgörande kriterier vid val av fastighetsmäklare (rangordnat i storleksordning) 

 

 Piteå kommun Svensk 

fastighetsförmedling 

Svenska 

mäklarhuset 

Studie i Nacka 

1 Fastighetsmäklarens 

uppträdande 

Personkemi med 

fastighetsmäklaren  

Personkemi med 

fastighetsmäklaren 

Fastighetsmäklaren är väl 

insatt i området 

2 Fastighetsmäklarens 

trovärdighet 

Tidigare erfarenhet, 

Fastighetsmäklarföretaget 

är pålitligt och seriöst 

Rekommendation av 

familj och vänner 

Personkemi med 

fastighetsmäklaren 

3 Fastighetsmäklarens 

rykte 

Fastighetsmäklaren är väl 

insatt i området 

Väl insatt i området Tidigare erfarenhet, 

Mäklaren sålt mycket i 

området 

4 Fastighetsförmedlin

gsföretagets tidigare 

erfarenhet 

Rekommendation från 

familj och vänner, 

Mäklarens beteende 

Fastighetsmäklarföret

agets tidigare 

erfarenhet 

Storlek på arvodet, 

Fastighetsmäklarföretaget 

anses vara pålitliga och 

seriösa, Rekommendationer 

från familj och vänner. 

5 Storlek på arvodet Välkänt och väletablerat 

varumärke, Storlek på 

arvodet, 

Fastighetsmäklarens 

rykte 

Fastighetsmäklarens 

beteende 

Fastighetsmäklarens 

tillgänglighet, Välkänt och 

väletablerat varumärke, 

personlig kännedom med 

mäklaren. 

6 Personkemi, 

Kunskap, Annons 

på Internet 

Kunskap, Kontorels läge, 

Annonsering på Internet, 

Omfattande annonsering 

Fastighetsmäklarens 

rykte,                              

Storlek på arvodet 

Kunskap, Mäklarens 

beteende,Fastighetsmäklare

ns rykte, Omfattande 

annonsering, Mäklarens 

klädsel, Kontorets läge, 

Annonsering på Internet, 

Annonsering i tidning, 

Övrig annonsering. 
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7 Mäklarens 

tillgänglighet. 

Annons i tidning, Övrig 

annonsering 

Fastighetsmäklarföret

aget är pålitlig och 

seriöst 

 

8 Rekommendation av 

familj och vänner 

 Kunskap, Omfattande 

annonsering 

 

9   Välkänt och 

väletablerat 

varumärke, Kontorets 

läge, Annons på 

Internet, Annons i 

tidning, Övrig 

annonsering 

 

Tabell 6.3.2 Jämförelse med tidigare studiers avgörande kriterier 

 

6.3.1 Jämförelse med Svensk fastighetsförmedling (Farsta, Skogås och 

Hammarbyhöjden) 

 

I jämförelse med tidigare studier, är de fem avgörande faktorerna lika, dock i en annan 

ordning. I Nacka tycker respondenterna att personkemi med fastighetsmäklaren som 

tidigare studie fastställt är den avgörande faktorn, skall hamna på en andra plats samt att 

fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa ska ha en fjärde plats och 

inte en andra plats som tidigare studies resultat. Bostadssäljarna i Nacka tycker den 

avgörande faktorn är att fastighetsmäklaren ska vara väl insatt i området. De som bor i 

Nacka vill vara trygga med bostadsaffären. De värderar att fastighetsmäklaren är väl 

insatt i området framför personkemi med fastighetsmäklaren, för att det är viktigare att 

de får en fastighetsmäklare som är kunnig i området och kan på så vis få ut ett högre 

försäljningspris än att personkemin endast skall stämma och fastighetsmäklaren inte är 

insatt i området där bostaden befinner sig. Storlek på arvodet skall infinna en fjärde och 

ej femte plats, enligt denna studie.   Välkänt och väletablerat varumärke är den femte 

avgörande faktorn och är lika i båda studierna. 
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6.3.2 Jämförelse med Svenska mäklarhuset Södermalm 

 

I jämförelse med tidigare studier, är fyra av fem avgörande faktorerna lika, personkemi 

med fastighetsmäklaren, rekommendationer från familj och vänner, väl insatt i 

området där du skall sälja din bostad och tidigare erfarenhet av 

fastighetsmäklarföretaget. Dock i en annan ordning. I Nacka tycker respondenterna att 

personkemi med fastighetsmäklaren som tidigare studie tyckt är den avgörande faktorn 

inte är den högst avgörande faktorn i Nacka samt att rekommendationer från familj och 

vänner ska ha en fjärde plats och inte en andra som tidigare studies resultat.  

Fastighetsmäklarens beteende på visningar är ett kriterium som ingen i Nacka har tyckt 

vara ett avgörande kriterium, dock tycker bostadssäljarna i Södermalm att det är ett av de 

fem avgörande kriterierna. Bostadssäljarna i Nacka tyckte att fastighetsmäklaren sålt 

mycket i området är viktigare än att fastighetsmäklaren skall bete sig bra på 

visningarna. Att en fastighetsmäklare säljer mycket i området resulterar nog i att 

fastighetsmäklaren även beter sig bra på visningar. Fastighetsmäklarens rykte är också 

något som är avgörande i Södermalm och som ingen i Nacka har tyckt är avgörande.  

Bostadssäljarna i Nacka känner trygghet när de väljer en fastighetsmäklare som är väl 

insatt i området, likaså känner bostadssäljarna på Södermalm trygghet när det väljer en 

fastighetsmäklare med ett bra rykte.   De mindre avgörande faktorerna i studierna är övrig 

annonsering, kontorets läge, fastighetsmäklarens kunskap m.fl. 

 

De fem betydande faktorerna framtagna ur tidigare studier i Stockholm, är lika för denna 

studie. Dock har bostadssäljarna i denna studie en annan ordning.  

1. Att objektet annonseras på Internet 

2. Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa 

3. Väl insatt i område där du ska sälja din bostad 

4. Personkemi med fastighetsmäklaren 

5. Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

 

Viktigast är att objektet annonseras på Internet. Annonseras inte objektet på Internet når 

objekten inte ut till allmänheten. Därmed att fastighetsmäklaren är väl insatt i området 

är en faktor bostadssäljarna i Nacka skulle vilja ha som näst viktiga faktor och 
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Fastighetsmäklarens beteende på visningar, att fastighetsmäklarföretaget uppfattas 

som pålitliga och seriösa och personkemi med fastighetsmäklaren som tredje, fjärde och 

femte plats. Viktigast är dock att de fem viktiga faktorerna är lika i de tre områdena, 

vilket tyder på att faktorerna är allmänt viktiga och gällande i de södra delarna av 

Stockholm. Mindre viktiga faktorer, Fastighetsmäklarens rykte och Välkänt och 

väletablerat varumärke, ligger högre i rangordningen i den tidigare studien jämfört med 

studien i Nacka. Storlek på arvodet ligger högre i rangordning än i tidigare studier. De 

övriga mindre betydande faktorerna ligger lika i rangordning som tidigare resultat. Att 

skillnader finns, är för att bostadssäljarna i Nacka tycker olika, samt tycker det är viktigt 

med Storlek på arvode, för att det är viktigt att känna att arvodet är rimligt och att 

fastighetsmäklaren inte kommer stortjäna på affären. Kontorets läge, övrig annonsering, 

och tidigare erfarenhet av fastighetsföretaget, är mindre betydande faktorer som ligger 

längst ner i rangordningen, i alla tre studier. 

 

6.3.3 Jämförelse med Piteå kommun 

 

Jämförelse med Piteå kommun, är de fem viktiga faktorerna jag framfört ur denna studie, 

inte alls lika. Piteå kommun, tycker mäklarens uppträdande är den viktigaste faktorn och  

den avgörande mäklarens trovärdighet vid valet av fastighetsmäklare då bostadssäljarna 

i Stockholm tycker att det är viktigare att objektet annonseras på Internet och att 

fastighetsmäklaren är väl insatt i området, för att på så vis få ut så mycket som möjligt i 

försäljningspris. De nästkommande viktiga faktorerna i Piteå kommun var, 

fastighetsmäklarens inställning och uppträdande, förståelse för kundens behov, 

fastighetsmäklarens kompetens och exponering av hus på Internet. Endast två av de 

fem viktigaste faktorerna håller bostadssäljana med att vara bland topp fem i deras studie. 

Mäklarens trovärdighet hamnar högre upp i rangordningen jämfört med studiens fjärde 

plats. Mäklarens beteende hamnar på en andra respektive tredje plats med studiens 

bostadssäljare i Nacka. Förståelse för kundens behov, fastighetsmäklarens kunskap är 

faktorer ingen av bostadssäljarna i Nacka tyckt vara betydande. Mäklarens tillgänglighet 

är dock lika viktigt. Personkemi med fastighetsmäklaren är mindre viktig för Piteå 

kommun då fastighetsmäklarens rykte är mer viktigt bland bostadssäljarna i Nacka 

jämfört med bostadssäljarna i Piteå. Tidigare erfarenhet av ett fastighetsmäklarföretag 

annons i tidning är faktorer som ligger högre upp bland Piteås bostassäljare än 
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bostadssäljarna i Nacka. Storlek på arvodet är en faktor som ligger lägre ner än i Nacka. 

Rekommendation av familj och vänner är en faktor som delar femtonde plats för båda 

studierna. Övrig annonsering, Direktreklam, mäklarfirmans ålder, personlig 

bekantskap med fastighetsmäklaren samt lokalisering är något som bostadssäljarna i 

Nacka även tyckt har varit mindre viktigt  

 

De nästkommande avgörande faktorerna är mäklarens trovärdighet, mäklarens rykte, 

tidigare erfarenhet av fastighetsmäklarföretaget och storleken på arvodet. Här tycker 

bostadssäljarna att i Nacka så är personkemi med fastighetsmäklaren den andra 

avgörande faktorn, tidigare erfarenhet av fastighetsmäklarföretaget och 

fastighetsmäklaren har sålt mycket i området de tredje avgörande faktorerna, storlek på 

arvodet och rekommendationer från familj och vänner den fjärde avgörande faktorn och 

de femte avgörande faktorerna fastighetsmäklarens tillgänglighet, välkänt och 

väletablerat varumärke samt personlig kännedom med fastighetsmäklaren.  

Respondenterna i Piteå sätter mäklarens trovärdighet på andra plats. Detta pga. att Piteå 

är en mindre kommun, och vill känna tryggheten att kunna lita på mäklaren. Att 

annonsera på Internet var den femte avgörande faktorn som skiljer sig markant ifrån 

bostadssäljarnas femte plats. Detta kan bero på att vi i Stockholm anser annonsering på 

Internet som något som ingår vid fastighetsförmedlingstjänsten, vilket inte förväntas göra 

det i Piteå. I Piteå är det förmodligt vis svårare att sälja om objektet inte annonseras ut till 

allmänheten via Internet. I Stockholm kan bostäder säljas även utan Internet, då 

efterfrågan på bostäder är väldigt stor. Personkemi med fastighetsmäklaren, 

fastighetsmäklarens kunskap, fastighetsmäklarens tillgänglighet samt rekommendation 

av familj och vänner är avgörande kriterier som bostadssäljarna i studien tycker ska 

rymmas inom de fem första avgörande kriterierna som i Piteå kommun hamnar efter topp 

fem mest avgörande kriterier.  

Skillnaderna mellan studierna beror på stadens storlek samt att Piteå kommun har en 

annan fungerande bostadsmarknad än de bostadssäljarna har i Nacka kommun. Nacka 

kommun är mer tätbefolkat och värdesätter att fastighetsmäklaren är väl insatt i området 

som en faktor som inger bostadssäljarna trygghet.  Även fastighetskrisen och de senaste 

lagregleringar kan vara en orsak till skillnaderna.  
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6.4 Jämförelse med branschorganisationens studie 

De verksamma fastighetsmäklarna i Stockholm har tyckt att rekommendationer, 

erfarenhet, rykte, personkemi och annonsering är fem betydande faktorer som kunderna 

tittar på när de väljer fastighetsmäklare. Företagets ålder och erfarenhet, lokalisering, 

priset på tjänsten och tillgänglighet är också betydande dock inte lika betydande som de 

förstnämnda.  

 

Jämfört med denna studie, så tycker kunderna att personkemi med fastighetsmäklaren 

ska ligga som nummer två i rangordningen ocuh rekommendationer som nummer fyra. 

Det är viktigare att fastighetsmäklaren är väl insatt i området och personkemin med 

mäklaren än rekommendationer från familj och vänner. Storlek på arvodet har 

bostadssäljarna tyckt ska vara den fjärde viktiga faktorn, vilket inte fastighetsmäklarna 

har bildat sig en uppfattning om.  

 

Dock handlar allt om mjuka värden som inte går att ta på. Fastighetsmäklarna ska vid 

marknadsföring av sig och sitt företag tänka på att framföra de mjuka värdena framför de 

hårda värdena. Då de mjuka värden som personkemi med fastighetsmäklaren, 

fastighetsmäklarens beteende på visning, fastighetsmäklarens kunskap, 

fastighetsmäklarens tillgänglighet m.fl. är värden som bostadssäljarna vid val av 

fastighetsmäklare ser som avgörande och mycket viktiga. 

 

6.5 Jämförelse med andra fastighetsmäklarföretag 

 

I området finns även Notar, Svensk fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Bjurfors, 

Länsförsäkringar, Husman Hagberg, Svenska Hem, Svenska Mäklarhuset och Nacka 

fastighetsbyrå. Skandiamäklarna är en utav de större fastighetsmäklarföretagen i Nacka. 

Lika stora varumärken resulterar i att samma kriterier gäller för de fastighetsföretagen. 

Enligt jämförelsen med tidigare studier så är de personer som väljer Skandiamäklarna de 

personer som är väldigt trygga och som söker kvalitet i första hand. De säljare som söker 

sig till de andra fastighetsföretagen är mer ute efter volym samt att få ut så ett så högt 

försäljningspris som möjligt, då de framstår sig vara duktiga. Alternativt finns de 

bostadssäljare som söker sig till varumärket, till de som är störst eller till de som har lägst 

arvoden. Faktorer som framtagits vara viktiga och avgörande kan möjligen inte appliceras 
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att gälla för alla bostadssäljare i Nacka, då populationen endast var Skandiamäklarnas 

bostadssäljare och fångar in säljare med olika preferenser. Att använda studien för hela 

Nacka skulle inte vara korrekt pga. snedrekrytering. Dock kan jag i jämförelse med andra 

fastighetsmäklarföretag i närområden se att faktorerna är liknande. Vilket kan tyda på att 

bostadssäljare i allmänhet tycker lika oavsett fastighetsmäklarföretag.  Resultatet har 

troligtvis kunnat se annorlunda ifall jag skulle gått till en annan mäklarfirma i Nacka. Den 

teoretiska grunden skulle dock varit ganska så lik, enbart resultaten olika.  
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7. Slutsats 

 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits utifrån analysen. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning inom detta ämne. 

 

7.1 Slutsatser 

 

Det viktigaste kriteriet bland alla tillfrågade kriterierna var Att objektet annonseras på  

Internet. 

  

Fastighetsmäklarens beteende på visningar, Personkemi med fastighetsmäklaren, att 

fastighetsföretaget anses seriöst och pålitliga, fastighetsmäklaren har kunskap och har 

varit verksam under en längre period, fastighetsmäklaren är väl insatt i området, 

fastighetsmäklarens tillgänglighet och fastighetsmäklarens klädsel var faktorer som 

majoriteten av respondenterna tyckte var mycket viktiga.  

De kriterier som inte ansågs vara av högt betydelse var kontorets läge, annonsering i 

tidning och övrig annonsering, exempelvis skyltfönster mm. 

Enligt studiens undersökning så blev det högst avgörande kriteriet vid val av 

fastighetsmäklare, att fastighetsmäklaren är väl insatt i området.  Näst kommande 

avgörande kriterier var personkemin med fastighetsmäklaren, tidigare erfarenhet av 

fastighetsmäklarföretaget, att fastighetsmäklaren sålt mycket i området, 

rekommendationer från familj och vänner, att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som 

pålitlig och seriösa, storlek på arvodet och fastighetsmäklarens tillgänglighet.  

De kriterier bostadssäljarna tyckte var minst avgörande var kontorets läge, annonsering i 

tidning och övrig annonsering exempelvis skyltfönster. 

 

I jämförelse med tidigare studier, trots att vi haft en fastighetskris, att vi haft 

lagregleringar, att vi infört bolånetak mm. så visade det sig att de fem betydande 

faktorerna var lika i alla tre områdena i Stockholm. Vilket tyder på att vi i Stockholm 

tycker det är viktigt med att objektet annonseras på Internet, att fastighetsmäklaren är 

väl insatt i området, fastighetsmäklarens beteende på visningar, att 
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fastighetsmäklarföretaget uppges vara pålitliga samt personkemi med 

fastighetsmäklaren.  

 

De fem mest avgörande kriterier var därhän också lika i de tre områdena. Dock i en annan 

ordning. Bostadssäljarna i Nacka är mestadels äldre eller barnfamiljer och prioriterar 

trygghet framför allt annat. Viktigt är det att de väljer en fastighetsmäklare som de vet 

kommer göra ett jättebra arbete och sälja deras boende till ett högt försäljningspris. I 

Södermalm vill bostadssäljarna att fastighetsmäklaren skall bete sig bra på visning då det 

är fastighetmäklarens ansikte utåt och kan förlora många kunder om fastighetsmäklaren 

inte beter sig. Bostadssäljarna i Södermalm känner trygghet i att fastighetsmäklaren har 

ett bra rykte medans bostadssäljarna i Nacka känner trygghet i att fastighetsmäklaren 

har sålt mycket i området. 

 

Jämförelse med Piteå kommun, är de viktiga faktorerna i Piteå inte lika viktiga i Nacka. 

Endast två av fem viktiga faktorer höll bostadssäljarna i studien med om. De avgörande 

kriterierna bostadssäljarna rangordnade som avgörande rymdes inte inom de fem högst 

avgörande faktorerna för Piteås bostadssäljare. 

Bostadssäljarna i Nacka prioriterar trygg och säker affär vilket resulterar i att olika 

faktorer blir olika viktiga. Piteå kommun har en annan syn på bostadsmarknaden och är 

till storleken en mindre kommun vilket resulterar i skillnader. 

 

De ”mjuka” värdena, säljupplevelsen som kund upplevt efter mötet med 

fastighetsmäklaren som personkemi med fastighetsmäklaren, fastighetsmäklarens 

beteende på visning, fastighetsmäklarens kunskap, fastighetsmäklarens tillgänglighet 

m.fl. är värdena som haft avgörande betydelse bland bostadssäljarna i alla studier än vad 

”hårda” värdena som skyltar, annonsering, objektbeskrivning har haft.  Detta bekräftar 

även Grönroos teori om ”kvalitetsstrategin” att det är viktigt hur företaget kommunicerar 

med sina kunder och hur företagets anställda hanterar den personliga kundkontakten. 

Detta är något fastighetsmäklarföretagen och fastighetsmäklarna bör tänka på vid 

marknadsföring och vid intaget när de presenterar sig själva för att fånga upp kunden.   

 



 

47 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore högt intressant att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan män och 

kvinnor vid val av fastighetsmäklare, samt en forskning över vilka faktorer som har störst 

betydelse för olika åldersgrupper. Det vore även intressant att se kunder som säljer 

exklusiva objekt i Stockholm, går bostadssäljarna efter andra kriterier och vilket kriterier 

är avgörande.  
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8. Avslutande diskussion 

 

8.1 Egen reflektion 

Det har varit intressant att se och reflektera över bostadssäljarnas åsikter om hur viktigt 

respektive kriterium är för bostadssäljarna vid val av fastighetsmäklare. ”Att objektet 

annonseras på Internet” var ett kriterium som majoriteten tyckte var mest betydelsefullt. 

Kriteriet var dock inte ett avgörande kriterium vid valet av fastighetsmäklare. Detta pga. 

att Internet har blivit den största marknadsföringskanalen och alla fastighetsmäklarbyråer 

annonserar deras objekt på hemnet
25

 eller blockets
26

 bostadshemsida. 

 

Kriteriet ”Rekommendationer från familj och vänner” tyckte mestadels vara ett viktigt 

kriterium. Dock blev jag förvånad över att kriteriet inte kom högre upp i rangordningen 

av de mest avgörande kriterierna vid valet av fastighetsmäklare.  

 

”Storlek på arvodet” var ett kriterier jag själv inte trodde skulle vara av stor betydelse. 

Då jag själv inte skulle tycka att storleken på arvodet var något som var avgörande. 

Viktigare är dock att jag får en fastighetsmäklare som är professionell, kan området och 

kan få ut ett högre försäljningspris. Kriteriet hamnade som fjärde plats i ett av de 

avgörande kriterierna, vilket tyder på att bostadssäljarna tänker likt mig och prioriterar 

kvalitet framför priset. 

 

”Att fastighetsmäklaren är väl insatt i området” och ”personkemi med 

fastighetsmäklaren” var kriterier som hamnade högst upp bland kriterierna som var 

avgörande vid valet. Det hade jag själv också förväntat mig, då det är viktigt att det känns 

rätt. Att ha förtroende för mäklaren och att kunna lita på denne då bostäderna utgör stora 

penningbelopp och är bland den viktigaste affären i en bostadssäljares liv. 
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Jämförelse med tidigare studier har varit mer än väldigt intressant. Där fick jag se att 

faktorer som bostadssäljarna i Nacka tyckte var viktiga även är viktiga i Södermalm och i 

Farsta, Skogås och Hammarbyhöjden, vilket jag blev riktigt förvånad över. De avgörande 

faktorerna var delvis också lika, dock tyckte bostadssäljarna i Nacka att trygghet går före 

allt, vilket kan förstås pga. att det bor mestadels äldre människor i Nacka. Att faktorerna i 

Piteå inte var lika de faktorer studien kom fram till, kan bero på områdets befolkning, 

storlek, mm. Intressant var dock att de fem avgörande faktorerna var lika dock i en annan 

rangordning i de tre områdena i Stockholm. 

 

Studien finner jag har varit väldigt intressant och givande, främst för mig som strax skall 

börja mäkla i Nacka. Resultatet har både varit förvånande men även bekräftande.  
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9.1 Källkritik 

Studien har baserats på de ovannämnda källorna. En del källor såsom mäklarsamfundets 

bransch bilaga från år 2004 eller tidigare studier inom ämnet kan tyckas vara äldre, 

föråldrande och mindre tillförlitliga, speciellt då det hänt väldigt mycket i 

fastighetsmäklarbranschen under de senaste åren. Jag tycker dock att alla mina källor 

varit tillförlitliga på så vis att jag även genom branschintervjun stärkt trovärdigheten. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Mäklarsamfundet Bransch 2004 

 

BranschNytt NR 18/2004 

 

Danderyd 2004-08-18 

 

Mäklarsamfundet Bransch – sommarenkät 2004 

Varför, tror du, väljer dina kunder dig och dina tjänster i konkurrensen med 
andra? 

Mäklarsamfundets sommarenkät 2004 innehöll en fråga om varför du tror att dina 
kunder väljer dig och dina tjänster i konkurrens med andra. I verksamhetsorten 
Stockholm fick jag följande resultat. 

1. Rekommendationer 
2. Erfarenhet 
3. Rykte/Anseende 
4. Personkemi 
5. Annonsering  
6. Företagets ålder och erfarenhet 
7. Lokalisering 
8. Priset på tjänsten 
9. Tillgänglighet 

Du kan beställa ett exemplar av undersökningen genom att skicka ett mail till 
claudia.wormann@maklarsamfundet.se 
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Bilaga 2. Introduktionsmail till enkät Skandiamäklarna 

 

        

    

 

Hej, 

Jag är en student från Kungliga Tekniska Högskolan som studerar till fastighetsmäklare. 

Den här terminen skriver jag min kandidatuppsats i ämnet Fastighetsförmedling. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som styr konsumenternas val av 

fastighetsmäklarföretag/fastighetsmäklare, vid försäljning av sin bostad.  

Jag har valt att intervjua en fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i Nacka. I och med 

detta så skickar jag ut en enkät till alla kunder som sålt sin bostad via Skandiamäklarna 

under de senaste två åren. För att kunna få ett trovärdigt resultat skulle jag vara tacksam 

om ni ville ta er tid att besvara några enkla frågor. Enkäten beräknas ta cirka 5 minuter 

och består av korta kryssfrågor som handlar om vilka faktorer ni tyckte var viktiga och 

avgörande när ni valde Skandiamäklarna.  

För att jag ska hinna få klart uppsatsen i tid är jag tacksam om ni kan besvara frågorna 

snarast möjligast. Naturligtvis är enkäten anonym och jag kommer inte att publicera 
några namn i uppsatsen. Endast resultaten kommer att redovisas i form av tabeller och 

diagram.  

Tack på förhand för din medverkan. Det betyder mycket för att jag ska få ett relevant 

resultat av mina ansträngningar.  

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig. För att komma till enkäten klicka på 

nedanstående länk:  

https://www.surveymonkey.com/s/PMWFSQ8 

 

Med vänliga hälsningar  

Marija Pantelic 

Mobil: 070-4430661 

E-mail: pantelic@kth.se 

 

https://www.surveymonkey.com/s/PMWFSQ8
mailto:pantelic@kth.se
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Bilaga 3. Påminnelsemail till enkät Skandiamäklarna 

 

        

    

 

Hej, 

För en vecka sedan fick ni en enkät angående vilka faktorer ni tyckte var viktiga och 

avgörande när ni valde att sälja er bostad genom Skandiamäklarna. Skulle vara tacksam 

om ni vill ta er tid och fylla i den snarast! Detta för att jag ska hinna med att skriva färdigt 

min uppsats i tid. Det är också av stor betydelse att så många som möjligt fyller i den för 

att jag ska kunna få ett så representativt resultat som möjligt! Ni som vill får självklart ta 

del av uppsatsen. Maila mig så skickar jag den så fort den är klar! 

Tack på förhand för din medverkan. Det betyder mycket för att jag ska få ett relevant 

resultat av mina ansträngningar.  

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig. För att komma till enkäten klicka på 

nedanstående länk:  

 

https://www.surveymonkey.com/s/PMWFSQ8 

 

Med vänliga hälsningar  

Marija Pantelic 

Mobil: 070-4430661 

E-mail: pantelic@kth.se 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/s/PMWFSQ8
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Bilaga 4. Enkätundersökningsfrågor 

 
Att välja fastighetsmäklare 
  

 

Hur viktigt var följande faktorer när du valde att förmedla din bostad via 

Skandiamäklarna?  

 

1. Rekommendationer från familj och vänner 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

2. Tidigare erfarenhet av Fastighetsmäklarföretaget 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

3. Fastighetsmäklarföretagets rykte/anseende 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

4. Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

5. Personkemi med fastighetsmäklaren 

Mycket viktigt 

Viktigt  

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

6. Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

7. Att fastighetsmäklaren har kunskap och har varit verksam under en 

längre period 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

8. Välkänt och väletablerat varumärke 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

9. Väl insatt i området där du ska sälja din bostad 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 
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10. Kontorets läge 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

11. Hur omfattande annonsering fastighetsmäklarföretaget har av sina 

objekt? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

12. Att objektet annonseras på Internet? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

13. Att objektet annonseras i tidningar? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

14. Övrig annonsering av objektet, exempelvis skyltfönster mm? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 
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15. Storleken på arvodet 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

16. Hur viktigt är fastighetsmäklarens klädsel? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

17. Hur viktigt är fastighetsmäklarens tillgänglighet? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

18. Hur viktigt är det att fastighetsmäklarföretaget har sålt mycket i 

området? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

 

 

19. Annat kriterium som inte nämnts ovan och som är viktigt för dig. 

Skriv även, hur viktigt detta kriterium är för dig.  
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20. Vilket kriterium var avgörande vid valet? Kryssa i ett alternativ  

Rekommendationer från familj och vänner 

Tidigare erfarenhet av Fastighetsmäklarföretaget 

Fastighetsmäklarföretagets rykte/anseende 

Fastighetsmäklarens beteende på visningar 

Personkemi med fastighetsmäklaren 

Att fastighetsmäklarföretaget uppfattas som pålitliga och seriösa 

Att fastighetsmäklarföretaget har kunskap och har varit verksam under en  

       längre period 

Välkänt och väletablerat varumärke 

Väl insatt i området där du skall sälja din bostad 

Kontorets läge 

Hur omfattande annonsering fastighetsmäklarföretaget har av sina objekt? 

Att objektet annonseras på Internet? 

Att objektet annonseras i tidningar? 

Övrig annonsering av objektet, exempelvis skyltfönster m.m? 

Storleken på arvodet 

Mäklarens tillgänglighet 

Mäklarens klädsel 

Hur viktigt är det att fastighetsmäklarföretaget har sålt mycket i området? 

Annat kriterium (det du själv skrev) 
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Bilaga 5. Frågor till fastighetsmäklare 

 

1. Vad skiljer Skandiamäklarna från andra fastighetsföretag? 

2. Vad tycker ni om marknadsföring? Hur marknadsför ni er? 

3. Fördelar med att kunder ska välja er som fastighetsmäklare. 

4. Vilka tror ni är de viktigaste kriterierna vid valet av fastighetsmäklare? 

5. Vilka tror ni är de avgörande faktorerna vid valet av fastighetsmäklare? 


