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Sammanfattning 

 

Titel: Säljarens val av villamäklare 
 
Ämne: Kandidatuppsats i fastighetsekonomi 
 
Författare: Andreas Pontén & Elias Chabe 
 
Handledare: Lars Vigerland 
 
Nyckelord: Real estate agent, customer satisfaction, marketing, commission 
 
Bakgrund: Att köpa eller sälja en bostad är antagligen den största affären en 
privatperson åtar under sin livstid. När en person eller familj beslutat sig för 
denna affär kontaktar merparten av dessa en fastighetsmäklare. De senaste tio 
åren har antalet fastighetsmäklare ökat med 50%, detta skapar större 
möjligheter för kunderna att välja en fastighetsmäklare som har de önskade 
egenskaperna.  
 
Undersökningsproblem: Vilka faktorer anser säljarna är av störst vikt vid 
valet av fastighetsmäklare? 
 
Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som fäller avgörandet 
för säljarens val av fastighetsmäklare. 
 
Teori: I teorikapitlet presenteras ett antal teorier och modeller, exempelvis 
relationsmarknadsföring, tjänstekvalitet och köparens beslutskriterier.  
 
Metod: I vår studie använder vi oss av en kvantitativ ansats. Vi har utformat en 
besöksenkät som respondenterna har svarat på. Dessa respondenter har 
slumpmässigt tagits fram ur lista från VD pro som innehåller alla köp och 
försäljningar av villor i Örebro kommun. Svaren har sedan sammanställts och 
analyserats. 
 
Resultat och slutsats: Resultatet visar att de tre kriterier som säljarna värderar 
högst vid valet av fastighetsmäklare är, ryktet, arvodet och kompetensen.  
 
 

 



 

 

Abstract  

 

Title: Seller’s choice of real estate agent 
 
Level: Bachelor Thesis in Real Estate Economics 
 
Author: Andreas Pontén & Elias Chabe 
 
Supervisor: Lars Vigerland 
 
Keywords: Real estate agent, customer satisfaction, marketing, commission 
 
Background: Buying or selling a home is probably the largest transaction an 
individual commits in their lifetime. When a person or a family has come to a 
decision regarding this transaction, the majority of these contacts a real estate 
agent. In the last ten years the number of real estate agents has increased by 
50%, this creates opportunities for customers to choose a real estate agent that 
meet their specific criteria’s. 
 
Study Problems: what factors do the sellers think are of most importance 
when choosing a real estate agent? 
 
Purpose: This study aims to examine the factors that make the difference for 
the seller's choice of real estate agent. 
 
Theory: The theory chapter presents a number of theories and models, such as 
relationship marketing, service quality and buyer's decision process. 
 
Method: In our study we use a quantitative approach. We have designed a 
visitor survey. These respondents are randomly drawn from the list in VD pro 
that contains all purchases and sales of houses in Örebro. The Responses were 
then compiled and analyzed. 
 
Results and Conclusion: The results show that there are three criteria sellers 
value most when choosing a real estate agent, reputation, commission and 
competence. 
 

 



 

 

 

Förord 

Vi vill först tacka vår handledare Lars Vigerland. Vi väll även tacka vår 
opponentgrupp. Framförallt vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som 
deltagit i undersökningen. Till sist vill vi även tacka Svensk 
Fastighetsförmedling i Örebro som har agerat som beställare för 
undersökningen. 
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1   Inledning  

I det första kapitlet introducerar vi läsaren till vårt ämne. Vi berättar vad och varför vi har 
valt att skriva om just det här ämnet. Vår problembakgrund leder till en problemdiskussion 
och sedan in i ett syfte och till slut även till en tydlig avgränsning av vårt arbete. 

 
Köp eller försäljning av en bostad är ofta den största affären en privatperson 
gör under sin livstid (Lind & Persson 2008).  När det gäller bostäder är det 
många gånger en känsla som avgör var och hur man vill bo och alla har säkert 
en egen bild av den perfekta bostaden för sig själv eller för sin familj. När en 
person/familj beslutat sig för att sälja sin bostad och söka efter en ny bostad 
kontaktar merparten av dessa säljare en eller flera fastighetsmäklare för råd och 
konsultering. 
 

1.1 Problembakgrund 

Det är allmänt känt inom bostadsförsäljning att försäljningar oftast inte bara 
innebär en enkel transaktion mellan köpare och säljare med fastighetsmäklaren 
som förmedlare, utan det innehåller utöver köpeskillingen även mycket känslor 
(Norén 2013). Bland dessa känslor finns det mycket information, eftersom 
kunden samlar intryck från hela processen, alltså från intag till tillträde. De 
känslor som är mest relevanta för fastighetsmäklaren är de känslor som kunden 
bildar vid sitt första möte med fastighetsmäklaren, en uppfattning som utgör 
grunden för hur kunden kommer uppfatta fastighetsmäklaren (Jingryd & 
Segergren 2009). Då första mötet har en stor betydelse för huruvida 
fastighetsmäklaren tilldelas förmedlingsuppdraget eller inte, leder det till att de 
intryck som kunden har är intressanta.  
 
Yrket fastighetsmäklare innebär hantering av många frågor av varierande 
karaktär, där allt från juridiska- till byggnadstekniska frågor berörs, när 
fastighetsmäklaren ska betjäna kunden (Jingryd & Segergren 2009). 
Fastighetsmäklaryrket har under de senaste åren genomgått en förändring, det 
som tidigare var ett praktiskt yrke har numera övergått till ett yrke av mer 
teoretisk karaktär, där internet spelar en stor roll i mäklarens vardag. Vad detta 
innebär är att information på internet har reducerat det informationsövertag 
som fastighetsmäklaren tidigare hade jämfört med sina kunder. Detta leder till 
att konkurrensen ökar mellan mäklarna eftersom kunden kan ställa högre krav 
på sin blivande fastighetsmäklare (Wörmann 2007). Förutom den tidigare 
nämnda aspekten har även antalet registrerade fastighetsmäklare i Sverige ökat 
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med ca 50 % de senaste 10 åren (Andersson 2012), vilket även bidrar till en 
ökad konkurrens mellan fastighetsmäklarna, vilket i förlängningen tvingar 
fastighetsmäklarna att arbeta hårdare på sitt kundbemötande för att fånga 
kundens uppmärksamhet. 
 
En Person som ska sälja sin bostad har alltså idag fler valmöjligheter än 
någonsin tidigare. Enligt fastighetsmäklarinspektionen (2010) bör en potentiell 
bostadssäljare träffa flera olika fastighetsmäklare innan denna gör sitt avgörande 
val för vem som ska förmedla bostaden. Det styrks även av en undersökning 
från år 1998 som visar att fastighetsmäklarinspektionens rekommendationer 
också följs (Blomberg & Eriksson 1998). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrensen på bostadsmarknaden mellan mäklarna är som tidigare nämnts 
hård och innebär en kamp om kunderna. Denna konkurrens kanske bäst kan 
beskrivas med uttrycket “vinnaren tar allt” eftersom endast en fastighetsmäklare 
får det specifika förmedlingsuppdraget och i förlängningen är ensam om att få 
betalt för detsamma (Fisher & Yavas 2010). Fastighetsmäklaren bör därför 
anpassa den egna tjänsten för att tilldelas förmedlingsuppdraget. 
 
Tidigare forskning inom ämnet, bland annat från USA, där en undersökning av 
vilka egenskaper och faktorer som bostadssäljare rankade som viktigast hos 
fastighetsmäklaren visar att det fanns sju viktiga faktorer. Dessa är 
kommunikation, engagemang, marknadsföring, vägledning, professionalism, 
representation och resultat (Dabholkar & Overby 2006). 
 
Det finns alltså ett antal kriterier som är av större betydelse än andra vid 
säljarens val av fastighetsmäklare. Dabholkar & Overby (2006) kommer som 
tidigare nämnt fram till sju kriterier. Vi ska i denna studie använda de kriterier 
som deras resultat visat, för att se huruvida de är applicerbara på den svenska 
kunden. Jingryd & Segergren (2009) har som tidigare nämnt hänvisat till tre 
nyckelord som inte helt stämmer överens med dessa sju, även om de ur vissa 
aspekter har en del likheter. Intressant är för att den amerikanska 
fastighetsmäklartjänsten skiljer sig från den svenska, då deras tjänst oftast består 
av en fastighetsmäklare för vardera parten, köpare och säljare (Lindqvist 2006). 
Svensk fastighetsförmedling som är den näst största mäklarbyrån på marknaden 
i Örebro kontaktade oss. De ville med hjälp av undersökningen få reda på vad 
personer som anlitat en fastighetsmäklare baserat sina val av fastighetsmäklare 
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på. Tillsammans med dem formulerade vi därför även ytterligare tre faktorer 
som berör arvodet, ryktet och värderingen. 
 

1.3 Undersökningsproblem 

Vilka faktorer anser säljarna är av störst vikt vid valet av fastighetsmäklare? 
Faktorerna vi har valt att undersöka är Dabholkars och Overbys (2006) sju 
faktorer, Jingryd och Segergrens (2009) tre nyckelord samt de tre egna 
faktorerna som formulerats tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling i 
Örebro.  
 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som fäller avgörandet för 
säljarens val av fastighetsmäklare. 
 

1.5 Begreppsförklaringar 

I följande del förklaras tre förekommande begrepp. 
 

1.5.1 Kund 

Innebörden av begreppet kund kan variera beroende på sammanhang. I denna 
uppsats innebär kundbegreppet den eller de privatpersoner som sålt sin bostad 
med hjälp av en fastighetsmäklare. 
 

1.5.2 Fast ighetsmäklare 

Fastighetsmäklare, som hädanefter kommer att benämnas mäklare, har som roll 
att i grunden hantera förmedlingen av bostaden på ett professionellt och väl 
utfört sätt samt att med hjälp av de kanaler som fastighetsmäklaren distribuerar 
över, få ut den högsta köpeskilling som är möjlig åt sin uppdragsgivare. Denna 
tjänst utförs av mäklaren mot ett arvode, som vanligen utgörs av en procentsats 
av köpeskillingen. Processen handlar alltså i stor utsträckning om försäljning 
(Jingryd & Segergren 2009). 
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1.5.3 Intaget  

Intaget beskrivs av Jingryd och Segergren (2009) som “försäljningens absoluta 
höjdpunkt”.. Det är under detta möte som mäklaren marknadsför sig själv i 
förhoppning om att bli tilldelad förmedlingsuppdraget. 
 

1.6 Avgränsningar 

Vi väljer att göra en explicit avgränsning, vilket betyder att vi är tydliga med vad 
vi avgränsar oss emot. I vårt fall är Örebro kommuns bostadsmarknad vår 
undersökningsort eftersom Svensk fastighetsförmedling i Örebro har en roll 
som beställare till undersökningen. En avgränsning har även gjorts mot att 
endast beröra säljare av villor. Anledningen till varför vi valt att avgränsa oss 
mot just villor är för att det går att lokalisera köpare och säljare, då 
lagfartshandlingarna är offentliga, något som inte är möjligt i samma 
utsträckning när det gäller bostadsrätter. För att lättare nå säljarna har vi gjort 
en avgränsning mot de säljare som flyttat från kommunen, och anledningen till 
detta är för att det blir tidskrävande att utföra enkäten med samma metod om 
de befinner sig i en annan kommun, alltså är det tidsaspekten som fäller 
avgörandet, då denna undersökning kommer utföras och slutföras under våren 
2013. 
 
 

1.7 Uppsatsdisposition 

Kapitel 1 Inledning innehåller beskrivning av uppsatsens bakgrund, 
problemformulering/-diskussion, syfte, undersökningsfrågor samt redogörelse 
för grundläggande begrepp inom uppsatsens undersökningsområde. 

Kapitel 2 Metod innehåller val av metod, diskussion kring den, urval av 
undersökningsenheter, samt kritik och risker kring gjorda val. 

Kapitel 3 Teori innehåller teorin som berörs i uppsatsen. Här beskrivs 
marknadsföring och beslutskriterier. 

Kapitel 4 Resultat och analys innehåller de resultat som erhållits av 
undersökningen som gjorts samt analysen av de resultat som redovisats, med 
koppling mot bakgrunden, frågeställningarna och teorin. 
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Kapitel 5 Slutsats innehåller författarnas egna slutsatser från analysen och svar 
på de undersökningsfrågor som användes som utgångspunkt för 
undersökningen och förslag på vidare forskning samt tidigare kritik. 

Kapitel 6 Litteraturlista innehåller samtliga källor och referenser som använts 
under uppsatsens tillkommande. 
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2 Metod 

I det här kapitlet beskriver vi det tillvägagångssätt som vi har valt att använda oss av till 
uppsatsen. Vi redogör för hur vi funnit litteratur och deltagare samt hur enkäten utformats. I 
slutet av kapitlet kommer vi att beskriva den datainsamlingsteknik vi tillämpat.  

 

2.1 Litteratursökning 

I denna studie har vi använt oss av kurslitteratur främst från ekonomikurser 
men även inom området metodteori. Vetenskapliga artiklar samt elektronisk 
litteratur har också används i syfte att finna relevant teori inom ämnet. De två 
sistnämnda är hämtade från databaserna Business Source Premier, OneSearch, 
Google Scholar samt från sökmotorn Google.  Sökorden vi har använt oss av är 
bland andra ”real estate agent”, “customer satisfaction”, ”marketing” och 
“commission”. Karlstads universitet distribuerar tjänsterna från Business 
Source Premier och OneSearch. Med detta som underlag bör det vara möjligt 
för oss att utreda vår frågeställning och uppnå vårt syfte. 
 

2.2 Metodval 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som fäller avgörandet 
för kundens val av fastighetsmäklare. Vi är medvetna om att en kvalitativ metod 
ger en djupare förståelse kring problemet då en sådan ansats låter 
respondenterna svara mer djupgående om hur och varför problemen uppstår 
eller hur de upplevs (Barour 2008). Då vi i vår uppsats konkret ville veta vad 
kunderna tyckte var viktigast hos mäklaren samt eftersom vi vill ha en 
sammanställd och tillförlitlig bild av marknaden valde vi att använda en 
kvantitativ metod. Det sker ett stort antal försäljningar varje år och vi ville få ett 
stort underlag för vår analys. För att detta skulle göras möjligt ansåg vi att en 
kvantitativ ansats var mest effektiv och lämplig. En fördel med kvantitativ 
metod är att den till skillnad från den kvalitativa metoden möjliggör för 
generalisering, det vill säga att resultatet gäller för hela populationen (Djurfeldt 
et al. 2003). Ytterligare en anledning till att vi valde denna metod var, precis 
som Jacobsen (2002) nämner, att det blir lättare att bearbeta data när det sker i 
ett standardiserat och slutet format. Vi fick med detta format möjlighet att 
placera enheterna i redan bestämda kategorier, vilket får verka som den 
kvantitativa metodens styrka (Jacobsen 2002). 
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2.3 Enkäter 

Respondenterna har i vår enkät fått ta ställning till de kriterier som Dabholkar 
och Overby kommit fram till i sin undersökning från år 2006. De fick även ta 
ställning till de tre nyckelord som Jingryd och Segergren presenterar i sin bok 
Fastighetsförmedling från år 2009. Till sist har även respondenterna tagit 
ställning till de tre faktorer som vi tidigare presenterat. Vissa av dessa 
kriterier/nyckelord ter sig tämligen lika varandra i sin innebörd, men vi valde att 
inte välja bort något av alternativen för att på det viset inte manipulera 
undersökningen.  
 
Vi har formulerat frågor/påståenden som till stor del besvaras i skalsteg från 
“mycket viktigt” till “mycket oviktigt” eller “hög grad” till “låg grad”. Den skala 
som använts i formuläret är av typen ordinalskala, vilken är vanlig vid frågor 
som berör attityder och åsikter. För frågorna som berör civilstånd, kön etcetera, 
har istället använts en nominalskala. Vad som menas med nominalskalan är att 
värdena kategoriseras, exempelvis som på frågan om kön, där alternativen 
endast står mellan ”man” eller ”kvinna” (Djurfeldt et al. 2003). Ordinal- och 
nominalskalevariablerna går även under namnet kvalitativa variabler. Vad 
kvalitativa variabler innebär är att ordinalvärderna som enkäterna redovisar går 
att rangordna från det lägsta till det högsta (Ejlertsson 2005) och att 
nominalskalevariablerna går att klassificera (Djurfeldt et al. 2009). 
 
För att enkäten ska vara formulerad på ett proffsigt och korrekt vis enligt de 
nämnda modellerna av ordinal och nominal karaktär så har vi tagit hjälp av 
Ejlertsson (2005). Ejlertsson menar bland annat att det är viktigt att inte 
frågorna blir ledande. I en ej ledande fråga ska även påståendets motpol finnas 
med. Detta har vi tagit beaktande för att få en tydlig bild av vilka aspekter som 
uppskattas eller inte uppskattas i mäklarens agerande mot kunden. Enkäten 
bestod av 18 frågor där respondenten fick svara på hur viktigt eller oviktigt den 
tyckte det är att mäklaren visar engagemang, kunskap, anpassningsförmåga och 
så vidare. Utifrån svaren har vi kunnat tyda vad den svenska kunden värderar 
högst vid sitt val av mäklare. 
 

2.3.1  Besöksenkät 

En besöksenkät kan utformas på två olika sätt. Den kan antingen vara 
självadministrerad eller intervjuadministrerad. Den intervjuadministrerade 
besöksenkäten liknar en intervju, där undersökaren läser upp frågor som 
respondenten svarar på. Svaren markeras i enkäten av undersökaren. Fördelen 
med detta tillvägagångssätt är att undersökaren kan förklara de otydliga 
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frågorna. Nackdelen är att det blir svårt att ställa känsliga frågor, samtidigt som 
det tar längre tid än en självadministrerande besöksenkät. En självadministrerad 
besöksenkät innebär att undersökaren till exempel knackar dörr i ett 
bostadsområde och ger respondenten frågorna. Fördelarna med en 
självadministrerad besöksenkät är att svarsfrekvensen är hög, ofta mellan 80-
90%, den går fort att genomföra och respondenterna förblir anonyma 
(Christensen et al. 2001). Den metod vi har valt att använda oss av är den 
självadministrerande besöksenkäten. 
 

2.4 Deltagare 

Svensk Fastighetsförmedling stod som beställare för denna undersökning men 
det innebar likväl att undersökningen skulle göras på kunder oavsett 
mäklarbyrå. Det finns utöver Svensk fastighetsförmedling ca 20 olika 
mäklarbyråer i Örebro, där fyra av dem har en betydande marknadsandel. Dessa 
är Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Skandiamäklarna och 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (Booli 2013). Dessa fyra kontor 
förmedlade en majoritet av de ca 385 villor som såldes i Örebro kommun förra 
året (Mäklarstatistik.se 2013). Vi har genom programmet VD Pro som 
Värderingsdata distribuerar fått tillgång till en sammanställd lista över alla som 
sålt en villa i Örebro kommun under året 2012. Alla sålda villor i denna lista går 
under fångeskod 11, som innebär att de är klassade som köp av normalfall, 
alltså ingår inga gåvor eller liknande i listan. Det finns dock en risk att 
bostadssäljarna inte använt sig av mäklare när de sålde sin bostad, utan att 
förmedlingen skett i privat regi.  
 
Populationen för undersökningen utgörs av personer som äger eller har ägt en 
småhusfastighet i större städer. Med en större stad använder vi SCB:s (2002) 
definition som innebär städer som har en folkmängd mellan 50 000 – 200 000 
invånare, vilket är den kategori som Örebro kommun ingår i. Som urvalsram 
har vi använt den lista där alla lagfarna köp/försäljningar som ägt rum i Örebro 
kommun finns registrerade. Anledningen till varför den här listan har använts är 
att den innehåller all väsentlig information om säljarna, så som adresser, 
personnummer och fångesnummer. Listan innehåller personer av båda könen, 
den innehåller också en stor variation i vilken ålder personerna har och utgör 
därför ett bra utdrag ur populationen. Då en slumpgenerator användes för att 
välja ut urvalet utgörs resultatet av en god återspegling av populationen. 
Nackdelen med denna metod är att vi kan göra en precisionsförlust. Hur stor 
precisionsförlusten blir beror på urvalets storlek. Fördelen är dock att vi 
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snabbare och med en lägre kostnad kan utföra undersökningen (Djurfeldt et al. 
2003).  

2.4.1  Respondenter  

Totalt gjordes 80 försök till att få våra respondenter att fylla i enkäten. Av dessa 

80 försök lyckades vi 36 gånger. Detta ger ett bortfall på 65% (svarsfrekvens 

45%). Anledningen till detta berodde på att en del av respondenterna inte var 

hemma och en annan del ville inte delta i undersökningen. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär huruvida våra frågor stämmer överens med det vi ska 
undersöka, alltså om det finns någon koppling mellan frågorna och den teori 
som insamlats (Ejlertsson 2005).  Det innebär med andra ord hur giltig vår 
undersökning är och huruvida den mäter det den är avsedd att mäta. Målet med 
validiteten är att i första hand få en hög frånvaro av systematiska fel och det nås 
genom att ha en hög validitet. De systematiska felen uppkommer om vi 
misslyckas med att gå från vår frågeställning till de frågor som sedan presenteras 
i enkäten (Ejlertsson 2005). När en undersökning av den här typen utförs på en 
specifik ort och där vi använder en urvalsram för populationen väcks frågan 
kring huruvida svaren går att generalisera för att gälla populationen. 
Kvantitativa undersökningar som genomförs på det här viset har enligt 
Jacobsen (2002) en hög extern giltighet vilket betyder att vi kan generalisera 
svaren till att gälla populationen. Vad som emellertid är negativt är att det i 
undersökningen kan uppstå problem kring den interna giltigheten.  
 
Reliabiliteten för våra frågor, det vill säga hur tillförlitliga de är, beror på hur vi 
mäter frågorna och om mätningen sker på samma sätt genom hela processen. 
Som exempel talar Djurfeldt et al. (2003) om replikbarheten, att samma 
undersökning ska gå att upprepa mot samma resultat. För att motverka 
bristande reliabilitet bör frågorna vara väl formulerade så att alla respondenter 
förstår innebörden och inte tolkar dem på olika vis. Även svarsalternativen ska 
vara tydliga och inte förvirra respondenten. Till reliabiliteten hör även ett annat 
problem, “intervjuareffekten”, vilket innebär att egenskaper hos undersökaren 
påverkar respondenten (Djurfeldt et al. 2003). Då vår undersökning ska göras i 
form av en självadministrerad besöksenkät kan därför intervjuareffekten uppstå, 
dock hävs den något jämfört med en intervjuadministrerad besöksenkät.    
 
För att minska risken för att låg validitet och reliabilitet uppkommer har vi 
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innan den egentliga enkätinsamlingen skedde delat ut enkäten till en mindre 
grupp för att testa frågornas kvalitet. De mest uppenbara validitets- och 
reliabilitetsproblemen bör då ha framgått (Djurfeldt et al. 2003). I vår 
undersökning där vi utgår från ett standardiserat frågeformulär bör även 
reliabiliteten bli högre eftersom frågeformuleringarna i enkäten inte frångås och 
respondenternas svar därmed inte påverkas av undersökaren. 
 

2.6 Datainsamlingsteknik 

För att sammanställa datan som respondenterna givit oss har vi använt oss av 
dataprogrammet IBM SPSS Statistics som Karlstads universitet distribuerar. 
IBM SPSS Statistics ger en möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt identifiera 
mönster och få en exakt bild av respondenternas attityder och åsikter, vilket 
underlättar bearbetning och analys av materialet. 
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3 Teori 

I teorikapitlet presenterar vi relevanta teorier för det ämne uppsatsen handlar om. 
Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där vi i den första delen främst använt oss av 
teorier som behandlar ämnet marknadsföring. I den andra delen berör vi ett antal 
kriterier som tidigare forskning visat vara väsentliga när kunderna gör sitt val av 
mäklare. 

 

3.1 Marknadsföring 

I följande avsnitt presenteras ett antal teorier som tjänsteföretag arbetar utifrån 
för att göra ett avtryck hos kunden. 
 

3.1.1   Tjänstemarknadsför ing 

Tjänsten har under de senare åren vuxit sig större i den moderna ekonomin, så 
också i Sverige. Detta har lett till att företag har tvingats förstå och anpassa sin 
marknadsföring till denna tjänstemarknad (Kotler et al. 2008). 
 

3.1.1.1 Tjänstens karakteristika 

Tjänstens karakteristika kan sammanfattas i fyra områden. För det första är 
tjänster av sin natur immateriella, vilket betyder att man inte kan se, ta eller 
smaka på dem innan de konsumeras (Kotler et al. 2008; Grönroos 1996).  När 
företag erbjuder tjänster ligger tyngden på att de förväntningar som kunden har 
också måste tillgodoses. Därför kan också resultatet som främst baseras på vad 
kunden tycker skilja sig mycket mellan olika kunder.  
 
Ett andra karaktärsdrag är således att produktionen och konsumtionen sker 
samtidigt, vilket gör det svårare att marknadsföra tjänsten på det traditionella 
sätt som används när det gäller en “vara”, eftersom tjänsten inte existerar i 
någon konkret form.  Det blir därför viktigare för tjänsteföretaget att rikta sin 
marknadsföring för att spegla kvaliteten på tjänsten, dels så att kunden vill 
fortsätta relationen och dels för det positiva rykte som det bär med sig 
(Grönroos 1996).  
 
För det tredje är kunden medproducent och bidrar på så vis med information 
om hur den vill ha tjänsten utförd och med övrig input till tjänsteprocessen. 
Kunden har även en betydande roll, nämligen den att som medproducent även 
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bidra till marknadsföringen genom att prata om tjänsten. Denna 
marknadsföring kan te sig både positiv och negativ. I tjänster utför ibland även 
kunden vissa moment (Grönroos 1996), vilket i mäklartjänsten kan ske i form 
av exempelvis reparerande av brister, ”homestyling” eller annat 
iordningsställande inför visningen av bostaden. Kundens betydelse för 
mäklartjänstens marknadsföring diskuteras senare i kapitlet. 
 
Det fjärde och kanske mest karakteristiska för tjänsten är att den är heterogen, 
vilket innebär att resultatet i stort sett alltid varierar beroende på kundens krav 
och förväntningar. Naturligtvis kan även tjänsteföretaget ha ett ansvar för att 
resultatet varierar för olika kunder, då främst för att förutsättningarna sällan är 
de samma (Grönroos 1996).  I mäklarbranschen är detta tydligt eftersom alla 
bostäder är unika. 
 

3.1.1.2 Viktiga områden för bra tjänstemarknadsföring 

Eftersom tjänstemarknaden inte förrän på senare år har vuxit sig så stark som 
den är idag, har det inte tidigare funnits någon anledning att marknadsföra 
tjänsten. Numera, mycket tack vare den starka konkurrensen, har tjänsteföretag 
börjat använda sig av marknadsföring. För att lyckas inom tjänstesektorn är det 
viktigt att inte bara rikta blicken mot kunderna utan även mot de anställda. Det 
är trots allt de anställda som har möjligheten att ge god service vilket i sig är en 
bra marknadsföring. Att fokusera på kunder och anställda kallas för 
interaktivmarknadsföring respektive internmarknadsföring (Kotler et al. 2008). 
 
Den interaktiva marknadsföringen är det samspel som ska uppstå mellan de 
anställda på tjänsteföretaget och dess kunder. Kotler et al. (2008) menar här att 
den kvalitet som uppnås av tjänsten till stor del beror på just hur interaktionen 
mellan företaget och kunden fungerat. Om inte relationen mellan dem fungerar 
finns det en överhängande risk för att kunden inte uppfattar tjänsten utifrån 
den kvalitet som tjänsten faktiskt har. Dock är det viktigt att understryka att 
ingen interaktion är lika viktig som den med kunden vid det personliga mötet 
(Jingryd & Segergren 2009).  
 
Till sist är det viktigt att skapa realistiska kundförväntningar vilket innebär att 
tjänsteföretaget inte får ge intryck av att uträtta stordåd eftersom kunderna då 
kan få för höga förväntningar på tjänsten. Ett sätt att undvika detta på är att 
vara tydlig med sin marknadsföring (Berry et al. 1985).  Om tjänsteföretaget 
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beaktar dessa faktorer vid sin marknadsföring har man en bra grund i det som 
kallas relationsmarknadsföring. 
 

3.1.2  Tjänstekval i t e t  

För att förklara begreppet kvalitet har vi valt att använda oss av Arnerup-
Cooper och Edvardssons (1998) definition som beskriver fenomenet som något 
relativt snarare än absolut, dynamiskt snarare än statiskt och kontextbestämt 
snarare än objektsbestämt. En tjänsts kvalitet är således något som ligger hos 
kunden att bestämma.  
 

3.1.2.1 Kvalitetsfaktorer 

Tjänstekvalitet bygger enligt Echeverri & Edvardsson (2002) på fyra 
kvalitetsfaktorer som presenteras här nedan. 
  
Förtroende och pålitlighet - Utifrån kundens perspektiv är förtroende och 
pålitlighet kanske den mest vitala faktorn då kunden vill känna att tjänsten 
levereras som förväntat. Förtroendet handlar många gånger om att kunden ska 
uppleva att den kompetens som eftertraktas faktiskt finns i företaget. 
Pålitligheten bottnar ofta i att det som kunden vill få hjälp med också levereras, 
dels med det resultat som önskas och dels inom den tidsram som är utsatt. 
 
Enkelhet och flexibilitet - Denna faktor handlar om vikten av att kunden 
känner att det är lätt att vara kund hos företaget, exempelvis på så sätt att den 
lätt kan förstå tjänsteföretaget i både muntlig och skriftlig kommunikation. Det 
är även viktigt att företaget finns tillgängligt då kunden behöver det, alltså att 
företaget helt kan anpassa sig efter kundens önskemål.   
 
Återställningsförmåga - Vid kritiska lägen i en kundrelation är det viktigt att 
företaget har en god förmåga att ställa saker och ting till rätta. Det är när 
kunden får tjänsten till handa som denna faktiskt kan utvärdera om det var den 
förväntade tjänsten eller inte. Missnöje från kundens sida kan leda till både 
positiva och negativa aspekter. En positiv aspekt är att om företaget löser 
problemet på ett professionellt vis så kommer relationen och bandet mellan 
företag och kund stärkas. Om företaget å andra sidan misslyckas med att 
återställa felet så kan det leda till att bandet klipps och det finns då också en risk 
för att ett dåligt rykte sprids. 
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Personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen - 
Denna kvalitetsfaktor bygger på ett antal kvalitetsvariabler som är viktiga för de 
anställda i tjänsteföretagets utförande av tjänsten, så som empati, bemötande 
och problemlösningsförmåga. 
 

3.1.3  Relat ionsmarknadsför ing 

Relationsmarknadsföring kan definieras på följande vis:  
 

Processen för att skapa, upprätthålla och förbättra starka värdeladdade relationer med 
kunder och andra intressenter. (Kotler et al. 2008, s 995, egen övers.)  

 
Relationsmarknadsföringen fungerar inte i alla branscher eller för alla tjänster. 
Mest effektivt blir det om relationsmarknadsföringen tillämpas när tjänsten 
konsumeras mer sällan och med långa tidsspann. Vid en sådan affär försöker 
både företaget och kunden söka en långsiktig relation (Kotler et al. 2008), som i 
slutändan båda parterna förhoppningsvis vinner på. 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) ringar in begreppet relationsmarknadsföring 
som en process vars syfte är att “attrahera, upprätthålla och, i komplexa service 
organisationer, befrämja kundrelationer” (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 46). 
Ett relationsorienterat synsätt på marknadsföring innebär att ett mer långsiktigt 
tidsperspektiv tillämpas. Kunderna är i denna typ av marknadsföring mindre 
priskänsliga då de redan har etablerat ett förtroende till säljaren. Kundernas mål 
är i stället att bevara den värdefulla relationen som skapats med säljaren. För 
säljarens del är framgångsmåttet långsiktig kundtillfredsställelse och för att 
bevara denna gäller det att ge löften till kunderna som sedan infrias (Echeverri 
& Edvardsson 2002). 
 
Om kunden och säljaren skapar en bra relation till varandra leder det ofta till 
kundlojalitet. Vad som menas med kundlojalitet är att kunden återvänder för att 
nyttja tjänsterna igen. Ferguson (2010) menar också att kundlojalitet innebär ett 
känslomässigt engagemang och att den lojala personen i fråga rekommenderar 
de aktuella tjänsterna till sin bekantskapskrets, vilket i förlängningen innebär att 
ett rykte sprider sig (Ferguson et al. 2010). Nu har säljaren uppnått både lojala 
kunder och kunder som rekommenderar tjänsten så att nya lojala kunder blir 
till. Detta i sig är det som har störst inverkan för den enskilda säljaren, större än 
när endast en kund återkommer (Westlund et al. 2005).  
 
I en artikel bekräftas det att kundnöjdhet bland annat leder till att kunden inte 
är lika känslig mot pris och än mer viktigt är att kundnöjdheten leder just till att 
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ett positivt rykte sprids om säljaren eller tjänsteföretaget (Westlund et al. 2005). 
Nedan följer därför en illustration av vad kundnöjdhet kan leda till. 
 

 
 

Figur 1: En begreppsmässig modell av relationen mellan kundnöjdhet och resultat 
(Westlund et al. 2005, Egen övers.). 

 
Förutom dessa effekter innebär även kundnöjdhet att betydelsen av företagets 
image minskar, så länge de har en stark individanpassning av tjänsten mot just 
kunden. Även på det här viset skapas relationer och i förlängningen även en 
kundlojalitet (Ball et al. 2006).  
 
Vägledning har visat sig vara viktigt i förmedlingsprocessen enligt Dabholkar 
och Overby (2006). De menar att kunderna uppskattar att tjänsteföretaget, i det 
här fallet mäklaren, leder dem genom försäljningen samt tipsar och ger råd om 
vad de kan göra för att förbättra skicket på bostaden, som i sin tur ökar värdet 
på bostaden.  
 
Det är viktigt att en säljare eller mäklare besitter social kompetens och 
emotionell intelligens. Dessa två utgör grunden för vad empati är, där 
säljaren/mäklaren ska sätta sig in i hur kunden fungerar för att på det viset 
skapa en starkare kundrelation (Jingryd & Segergren 2009). För att vårda dessa 
kundrelationer krävs att man värnar om kontakten med kunden, således att man 
har en god kommunikation. Ett bra sätt att göra detta är att till exempel visa på 
ett engagemang för kundens situation. Viktigt enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002) är att säljaren/mäklaren verkligen lyssnar på kunderna. 
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3.2 Beslutskriterier 

I detta avsnitt presenteras viktiga kriterier baserade på tidigare forskning som 
kunderna kan utgå från när de väljer sin mäklare. 

3.2.1  Kundens bes lutsprocess  

 
 

Figur 2: Egen bild av kundens beslutsprocess (Kotler et al. 2008) 
 
Behov är det första steget i kundens beslutsprocess och det är här som kunden 
upptäcker ett problem eller ett behov. Eftersom kunden då upptäckt ett 
behov börjar denna söka information, detta kan utgöras av ett förhöjt intresse 
eller ett aktivt informationssökande. Informationssökande är det som leder in 
kunden i värderingsfasen, där de olika alternativen ställs mot varandra så att den 
därefter kan ta ett genomtänkt beslut. Beslutet utgör det skeende då kunden 
faktiskt beställer och använder tjänsten. När detta är slutfört påbörjar kunden 
allt som oftast sin egen utvärdering som innebär att kunden avgör om han/hon 
är nöjd eller missnöjd med sin tjänst (Kotler et al. 2008). 
 

3.2.2  Arvode 

Mäklaren jobbar nästan uteslutande mot provision. Denna provision går även 
under namnet arvode och utgör den summa som mäklaren får som ersättning 
för sin tjänst (Jingryd & Segergren 2009). Arvodet kan se ut på olika vis 
beroende på vad firmans egna stadgar anger eller efter vad marknaden tillåter. 
Arvodet kan utgöras av ett fast arvode, ett tidsbaserat arvode eller ett 
procentuellt arvode som är baserat på köpeskillingen (Jingryd & Segergren 
2009). En procentuell del av köpeskillingen är dock den form av arvode som 
anses som absolut vanligast och är gällande om inget annat avtalats, vilket också 
framgår av Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). Arvodet delas i regel ut först 
efter att förmedlingsprocessen är slutförd eftersom det då skapar en 
motivationshöjande faktor för mäklaren och även anses mer rättvist mot 
kunden. Dock går det att avtala om en ersättning till mäklaren även om ingen 
försäljning har skett (Jingryd & Segergren 2009). Att ett procentuellt arvode är 
det mest effektiva ur kvalitetssynpunkt, beror på att det ger mäklaren ett 
incitament att sträva längre för att nå en bättre affär (Arnold 1992). Detta kan 
jämföras med ett fast arvode där första godtagbara bud är tillräckligt för 
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mäklaren då dennas ersättning inte påverkas av just köpeskillingens storlek.  
 
Även om arvodets storlek ibland kan verka skrämmande är det många gånger 
en god investering av kunden att anlita en mäklare, eftersom det har visat sig 
vara det bästa sättet för kunden att få ut en hög köpeskilling (Värderingsdata 
2012). Det finns en enkel förklaring till varför köpeskillingen blir högre, 
nämligen att mäklaren har fler förmedlingskanaler och mer kunskap om hur en 
bostad ska förmedlas. En studie från USA visar att kunderna också vet om 
detta, eftersom över 80 % av kunderna menar att de av den anledningen väljer 
att sälja med hjälp av en mäklare (Li & Motiwalla 2009). Alltså är tron om ett 
bra resultat en faktor till varför mäklaren blir vald även om arvodet anses högt. 
Det bör även betyda att den mäklare som kunden tror ger det absolut bästa 
resultatet även tilldelas förmedlingsuppdraget trots arvode. 
 
Misstron mot mäklarens arbete är dock hög i Sverige. En undersökning gjord 
av Fastighetsbyrån (2010) visar att endast 5 % inte misstror mäklarens arbete. 
Ett sådant problem som skapar misstro och i förlängningen påverkar 
kundnöjdheten är vad som kallas agentproblemet (Lee 2012). Agentproblemet 
innebär den intressekonflikt som finns i alla relationer där den ena parten 
förväntas agera för någon annans bästa. Problemet uppkommer då mäklaren, 
vars roll är att främja både köparen och säljarens intressen samtidigt, motiveras 
av ett egenintresse som i sig kan skilja sig från det som kunderna har. Att 
eliminera agentproblemet är svårt menar Jingryd och Segergren (2009) eftersom 
det framkommer av den dubbelbottnade bindningen som mäklaren har med 
kunden, då mäklaren får betalt vid en försäljning, och ännu mer betalt ju högre 
köpeskillingen blir. 
 

3.2.3  Kommunikation 

Kommunikation är enligt tidigare forskning från bland annat Dabholkar och 
Overby (2006) en viktig faktor för mäklaren att bemästra då kunden värdesätter 
att den fungerar. Kommunikationen kan uppstå på olika vis men oftast utifrån 
en grundprincip, nämligen att ett initiativ till ett samtal tas från antingen 
företaget eller kunden. Initiativet tas för att förmedla ett erbjudande eller en 
förfrågan mellan parterna, något som i slutändan förhoppningsvis leder till ett 
band mellan företaget och kunden (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). För 
att en relation ska uppstå mellan kunden och företaget krävs att 
kommunikationen sker på den nivå som är mest lämpad för kunden. Vid till 
exempel ett säljmöte menar Echeverri och Edvardsson (2002) att det är viktigt 
för företaget att hålla en familjär samtalston om man vill uppnå en långvarig 
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och god relation till kunden. Likvärdigt menar Dion och Notarantonio (1992) 
att den vänskapliga retoriken kan kombineras med en tydlig framtoning. Om 
fastighetsmäklaren kan hantera kommunikationen närmar denna sig att skapa 
lojalitet mellan sig själv och kunden. En nöjd kund kommer på sikt att öka 
fastighetsmäklarens framtida förmedlingsuppdrag, det är också mer lönsamt för 
fastighetsmäklaren att behålla och vårda relationen med den befintliga kunden 
än att skapa nya relationer (Sarshar & Pitt 2009). Detta för att nöjda kunder 
leder till nya kunder för fastighetsmäklaren, då ryktet som den nöjda kunden 
startat sprider sig till andra (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 

3.2.4  Värder ing 

Värderingen av bostaden är en form av säljstöd, alltså en metod som mäklaren 
kan använda för att få kontakt med kunden (Jingryd & Segergren 2009). Den 
främsta metoden som används av mäklare när de värderar den blivande 
kundens bostad är ortsprismetoden (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 
2004). Ortsprismetoden innebär att mäklaren jämför det aktuella objektet med 
tidigare försäljningar i området. För att det ska gå att jämföra måste 
jämförelseobjekten vara av liknande storlek, skick, ålder, typ samt att 
försäljningen av jämförelseobjekten inte ägde rum för en längre tid sedan 
(Persson 2008). Givetvis vägs även det specifika objektets för- och nackdelar in 
i denna bedömning. Till sist bör det alltid finnas en diskussion mellan mäklaren 
och kunden kring vilket pris som känns acceptabelt vid försäljning. 
 

3.2.5  Varumärke 

Ett starkt varumärke bidrar till ett extra värde för den tjänst som företaget 
försöker framhäva. En definition som beskriver varumärket bra är att det är 
varumärket som skiljer tjänsten från konkurrenternas (Jingryd & Segergren 
2009).  Tjänsteföretaget vill skapa ett varumärke som för individen är 
förknippat med något positivt, men också förknippat med att skapa lojala 
kunder (Kotler et al. 2008). I mäklarbranschen fungerar det dock lite 
annorlunda eftersom mäklarbyrån har sitt varumärke som rykte, vilket ger ett 
visst inflytande på kunden. Som för de flesta konsultyrken har mäklaren även 
ett personligt varumärke, eftersom det är just mäklaren som möter kunden. 
Detta innebär att mäklarna har två varumärken som måste vårdas (Jingryd & 
Segergren 2009). 
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3.2.6  Sammanfat tning 

Kapitlet har med ett antal teorier och modeller presenterat dels hur kunder gör 
sina val av tjänster samt hur tjänsteföretag resonerar och agerar kring 
marknadsföring och relationsskapande. Dessa teorier är väsentliga för kundens 
val av mäklare och därmed även för syftet med den här undersökningen. 
Kundernas val av mäklare påverkas även av mäklarbyråns och mäklarens 
medvetenhet om hur de med relationsmarknadsföring ska påverka kunden. Av 
just den anledningen finner vi det väsentligt att även diskutera ämnet utifrån 
mäklarens perspektiv.  Vi har utöver detta även diskuterat några av de begrepp 
som Dabholkar och Overby (2006) presenterat i sin undersökning, för att med 
teorins hjälp reda ut problematiken kring dessa. Resultatet av frågorna baseras 
som tidigare nämnts på de mer eller mindre kända teorierna. Merparten av 
frågorna berör ämnena tjänstekvalitet, tjänstemarknadsföring och 
relationsmarknadsföring då dessa är de mest relevanta för syftet.  
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4 Resultat & analys  

I resultat- och analyskapitlet redovisar vi resultaten från undersökningen som vi 
har gjort med 36 bostadssäljare i Örebro. I undersökningen är respondenterna 
uppdelade med 56 % män och resterande 44 % kvinnor. Resultaten kommer att 
redovisas i diagram följt av text med en mindre förklaring till vad undersökningen 
visar. Resultat- och analysdelen visar rådata som senare ska framföra en slutsats. 

 

 

 
De två figurerna anger profilen på våra respondenter. Könsfördelningen är inte 

helt jämn, den består av 20 stycken män och 16 stycken kvinnor. 

Åldersfördelningen är spridd men får ändå anses spegla marknaden utifrån det 

slumpmässiga urvalet, typvärdet för åldern är 41-50 år. 
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4.1 Jingryd och Segergrens nyckelord 

Nedan presenteras resultatet och analysen av enkätsvaren kring de tre nyckelord 
som Jingryd och Segergren (2009) lyfter fram som de viktigaste vid kundens val 
av mäklare. 
 

 
 
Resultatet visar att 19 respondenter tyckte att det var ”mycket viktigt” med 
mäklarens kompetens. 13 stycken tyckte att det var ”ganska viktigt” och 4 
stycken tyckte att det var ”varken/eller”. Typvärdet för denna fråga är ”mycket 
viktigt”. 
 
Kompetens är en viktig ingrediens i vad som i slutändan utgör kvalitet, då 
kompetensen är en av faktorerna för just tjänstekvalitet. Echeverri och 
Edvardsson (2002) menar att kompetensen leder till att ett förtroende för 
företaget byggs upp och att det som kunden behöver hjälp med också levereras. 
Personalens kompetens inrymmer även variabler som empati, bemötande och 
problemlösningsförmåga. Att ca 90 % av respondenterna tyckte att 
kompetensen var viktig är inte överraskande, utan bekräftar vad Jingryd och 
Segergren (2009) lyfter fram som en av de viktigaste förmågorna en mäklare bör 
besitta.  
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Resultatet visar att 17 av respondenterna tyckte att det var ”mycket viktigt” att 
mäklaren anpassade sig efter kundens behov. 7 stycken tyckte att det var 
”ganska viktigt”, 11 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 1 av 
respondenterna tyckte att det var ”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga 
är ”mycket viktigt”.  
 
Enligt respondenternas svar tyckte en övervägande del att det var viktigt att 
mäklaren kunde anpassa sig efter kundens behov. Detta kan bero på att 
kunderna känner en trygghet i att mäklaren har en anpassningsförmåga. Det 
styrks också av vad Echeverri och Edvardsson (2002) menar med 
kvalitetsfaktorer, nämligen att flexibilitet, anpassningsförmåga och tillgänglighet 
är viktigt hos företaget för att kunden ska känna att dennas önskemål infrias.  
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Undersökningen visar att 12 av respondenterna tyckte att det var ”mycket 
viktigt” att mäklaren visade på en bra drivkraft att göra en bra affär. 15 stycken 
tyckte att det var ”ganska viktigt”. 6 stycken tyckte att det var ”varken/eller” 
och 3 stycken tyckte att det var ”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är 
”ganska viktigt”. 
 
Innebörden av drivkraften är i stort sett densamma som den för engagemang, 
det vill säga att mäklaren ska vara intresserad och villig att göra ett bra jobb. En 
analys av ”drivkraften” och ”engagemang” presenteras således nedan under 
avsnittet för ”engagemang”. 
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4.2 Dabholkar och Overbys kriterier 

Nedan presenteras resultaten och analysen av enkätsvaren i förhållande till de 
sju faktorer som Dabholkar och Overby (2006) kommit fram till är de viktigaste 
vid kundens val av mäklare enligt en undersökning av den amerikanska 
marknaden.  
 
 

 
 
 
Svarsresultaten visar att 17 respondenter tyckte att det var ”mycket viktigt” att 
kunna kommunicera väl med mäklaren. 15 stycken tyckte att det var ”ganska 
viktigt”, 3 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 1 tyckte att det var 
”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är ”mycket viktigt”. 
 
Att ca 90 % av respondenterna tyckte att kommunikationen var viktig styrker 
Dabholkar och Overbys (2006) tes om att det är viktigt att mäklaren kan 
kommunicera på ett bra och tydligt sätt, eftersom kunden värdesätter denna 
faktor väldigt högt. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att om det ska 
uppstå en relation mellan kunden och mäklaren måste det finnas en fungerande 
kommunikation. De nämner också att det är viktigt att mäklaren ska kunna 
kommunicera på ett för situationen korrekt vis. Precis som tidigare nämnt så är 
ett familjärt vis, eller som Dion och Notarantino (1992) skriver, en vänskaplig 
retorik kombinerad med tydlighet, att föredra, för att på så sätt uppnå en 
långvarig relation med kunden. 
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Resultatet visar att 16 av respondenterna tyckte att det var ”mycket viktigt” att 
mäklaren visade på engagemang och att 15 stycken tyckte att det var ”ganska 
viktigt”. 4 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 1 tyckte att det var 
”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är ”mycket viktigt”. 
 
Echeverri och Edvardsson (2002, s. 46) skriver att relationsmarknadsföring är 
en process vars syfte är att “attrahera, upprätthålla och, i komplexa service 
organisationer, befrämja kundrelationer”. För att göra detta menar de att 
mäklaren ska visa gott engagemang för kunden. Att visa engagemang innebär 
att mäklaren också lyssnar på kunden. I den sista frågan då respondenterna 
endast fick välja en faktor så var det ingen som valde varken engagemang eller 
drivkraft som den främsta anledningen till deras val av mäklare.  
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Resultatet visar att 12 respondenter tyckte att det var ”mycket viktigt” att 
mäklaren visade upp en bra marknadsföringsplan och att 10 stycken tyckte att 
det var ”ganska viktigt”. 11 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 3 
stycken tyckte att det var ”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är 
”mycket viktigt”. 
 
Mäklaren måste för att marknadsföra kundens bostad använda de kanaler som 
finns tillgängliga för att nå ut till köpare av bostaden. Vanliga 
marknadsföringskanaler som används är tidningsannonser, tv-reklam och 
förmedlingshemsidor som exempelvis hemnet.se. När köparna har upptäckt 
bostaden via något av dessa medier eller på något annat vis så tar de kontakt 
med mäklaren varpå en kommunikation påbörjas och sedermera en relation tar 
vid.  Det är alltså vid detta skede en relationsmarknadsföring inleds mellan 
mäklare och köpare. Mäklarens mål är att få köparen att känna förtroende och 
trygghet inför situationen (Echeverri & Edvardsson 2002). 
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Resultatet visar att 10 av respondenterna tyckte att det var ”mycket viktigt” att 
mäklaren kunde vägleda dem genom processen och 11 stycken tyckte att det var 
”ganska viktigt”. 10 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 4 stycken 
tyckte att det var ”ganska oviktigt”. 1 tyckte att det var ”mycket oviktigt”. 
Noterbart i detta resultat är antalet kvinnor som tycker att vägledning genom 
processen är viktigt. Typvärdet för denna fråga är ”ganska viktigt”. 
 
Att 21 av våra respondenter anser att mäklarens vägledning genom processen 
var “ganska viktigt” eller “mycket viktigt” enligt respondenterna styrker 
Dabholkar och Overbys (2006) tes om vägledning. Vilka menar att vägledning 
kan ha en stor betydelse i förmedlingsprocessen. Kunderna uppskattar alltså att 
mäklaren leder dem genom processen och ger tips och råd kring hur bostaden 
kan förbättras, och som följd av detta höjas i värde. 
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Resultatet visar att 15 av respondenterna tyckte att det var ”mycket viktigt” att 
mäklaren visade upp en god professionalism och 16 stycken tyckte att det var 
”ganska viktigt”. 4 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 1 tyckte att det 
var ”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är ”ganska viktigt”. 
 
Denna faktors betydelse är i sin betydelse tämligen nära besläktad med Jingryd 
och Segergrens nyckelord “kompetensen” och därför är teorin vi kopplar denna 
fråga till densamma som för frågan kring mäklarens kompetens. Resultatet visar 
dock att av någon anledning finner flera av våra respondenter att 
”kompetensen” var viktigare för mäklaren än ”professionalismen”. Detta 
indikerar på att ordets betydelse inte framgår i samma utsträckning och av 
samma enkelhet som just “kompetensen” 
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Resultatet av undersökningen visar att 11 av respondenterna tyckte att det var 
”mycket viktigt” med det blivande resultatet och 13 stycken tyckte att det var 
”ganska viktigt”. 10 stycken tyckte att det var ”varken/eller” och 2 stycken 
tyckte att det var ”ganska oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är ”ganska 
viktigt”. 
 
Flera av kunderna är angelägna om att de ska bli tillfreds med det blivande 
resultatet av förmedlingen. Det är dock svårt att mäta resultatet innan det har 
realiserats, varför detta får tolkas som den känsla som kunden får av mäklarens 
attityd, beteende, etcetera. Detta går därför hand i hand med egenskaper i 
relationsmarknadsföring, tjänstekvalitet och även engagemang och drivkraft. 
Mäklaren ger alltså intryck av att vilja något med förmedlingen. Om kunden 
tror att viljan med ett bra resultat har att göra med att mäklaren får ut en högre 
köpeskilling vid försäljningen än om kunden i fråga sköter försäljningen privat, 
så har de rätt då detta stöds av värderingsdatas (2012) undersökning av 
villamarknaden i Örebro Kommun. Att kundens förväntningar är också någon 
form av resultat, Berry et al. (1985) skriver att det är viktigt att skapa realistiska 
förväntningar för kunden, alltså ska inte mäklarna ge intryck av att kunna 
uträtta mirakel.  
 
 
 



 

 

30 

 
 
Resultatet visar att 4 av respondenterna tyckte att det var ”mycket viktigt” med 
mäklarens representation och 5 stycken tyckte att det var ”ganska viktigt”. 9 
stycken tyckte att det var ”varken/eller och 13 stycken tyckte att det var 
”ganska oviktigt”. 5 stycken tyckte att det var ”mycket oviktigt”. Typvärdet för 
denna fråga är ”ganska oviktigt”. 
 
Mäklarbranschen är speciell när det gäller varumärken och representation, 
eftersom mäklarbyrån har sitt varumärke, men samtidigt har den enskilda 
mäklaren sitt personliga varumärke. Detta eftersom att det inte är mäklarbyrån 
som träffar kunden, utan att det är mäklaren i person som gör det, vilket 
medför att mäklaren har två varumärken som ska skötas om (Jingryd & 
Segergren 2009). Även fast teorin i form av Kotler et al. (2008) skriver att ett 
starkt varumärke bidrar till ett extra värde för den tjänst som företaget försöker 
framhäva, och att kunderna ska förknippas med lojalitet till varumärket, är det 
förståeligt att respondenterna tycker att det är oviktigt med representationen. 
Detta för att, precis som tidigare nämnt så är mäklarbranschen annorlunda. 
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4.3 Egna faktorer 

Här presenteras resultatet och analysen av våra tre faktorer. 

 

 
 
 
Resultatet visar att 15 av respondenterna tyckte att det var ”mycket viktigt” med 
mäklarens rykte och 15 stycken tyckte att det var ”ganska viktigt”. 4 stycken 
tyckte att det var ”varken/eller” och 2 stycken tyckte att det var ”ganska 
oviktigt”. Typvärdet för denna fråga är ”mycket viktigt” och ”ganska viktigt”. 
 
Ett positivt rykte är en produkt av ett väl utfört arbete och en god 
relationsmarknadsföring. Ryktet blir på så vis gratis reklam för företaget. I Figur 
1: En begreppsmässig modell av relationen mellan kundnöjdhet och resultat ser 
man att med hjälp av det som kallas ”Word of mouth” uppnår företaget 
förutom ett bra rykte även en lägre kundanskaffningskostnad samt penetreras 
marknaden snabbare (Westlund et al. 2005). Ett positivt rykte startas inte av sig 
självt, Furgeson et al. (2010) menar att det är först när en kund är så pass nöjd 
att den känner en lojalitet till företaget som den börjar sprida detta positiva 
rykte till sin bekantskapskrets. Våra respondenter har visat sig tycka att denna 
faktor är viktig, detta kan styrkas med teorin ovan. 
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På frågan om i vilken grad arvodet fällde avgörandet för kundens val av mäklare 
svarade 10 av de tillfrågade att det spelade in i en ”mycket hög grad”. 15 
stycken tyckte att arvodet spelade in i en ”ganska hög grad” när de valde 
mäklare. 7 stycken svarade att arvodets storlek inte spelade någon betydande 
roll och svarade därför ”varken/eller”. 4 stycken svarade att arvodet spelade en 
ganska låg grad i deras val. Typvärdet för denna fråga är ”ganska hög grad”. 
 
Arvode är för en förhållandevis liten del av respondenterna otroligt viktigt visar 
det sig senare i undersökningen. Detta kan bero på en misstro mot yrket som 
en del personer har enligt fastighetsbyråns (2010) undersökning. Det kan också 
bero på att man helt enkelt tycker att det är för dyrt. Vad dessa kunder önskar 
svarar inte vår undersökning på, kanske vore de mer positiva ifall mäklaren som 
regel arbetade utifrån ett fast arvode. Men precis som tidigare nämndes leder 
dock ett procentuellt arvode till mest kvalitet i tjänsten och ofta högre 
köpeskilling eftersom det ger mäklaren ett incitament att sträva längre för att nå 
en bättre affär (Arnold 1992).  
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Mäklarens värdering visade sig spela en stor roll för respondenterna. 8 stycken 
valde alternativet ”mycket hög grad”. Flest respondenter valde dock alternativet 
“ganska hög grad” då 17 stycken valde detta. ”Varken/eller” och ”ganska låg 
grad” fick 9 respektive 2 av respondenternas val. Typvärdet för denna fråga är 
”ganska hög grad”.  
 
Detta är en känd balansgång för mäklaren. Värderingen spelar för flera av 
respondenterna en viktig roll. Det ser vi som en produkt av att mäklaren utför 
sin värdering med hjälp av ortsprismetoden. En metod som helt baseras på 
relevanta jämförelser objekt (Persson 2008) och inte på några känslomässiga 
grunder. I kundens perspektiv har just känslor till bostaden en stor betydelse 
(Norén 2013) vilket rimligtvis gör att de ser ett högre värde i den samma. Detta 
kan göra att mäklaren och kunden hamnar på olika nivåer om bostadens värde. 
Mäklaren utifrån ortsprismetodens nivå och kunden utifrån sina egna känslors 
nivå. Det blir därför en känslig balansgång för mäklaren. Det kan tänkas sig att 
våra respondenter som tycker att värderingen är viktig är sådana som har fått ett 
högt värderat värde på sin bostad. 
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4.4 Slutfråga 

 
 
Då flera av våra påståenden många gånger varit mycket viktiga för 
respondenterna så tvingar den här rutan dessa att ta ställning till vad som utgör 
den mest kritiska faktorn. Många alternativ som fått höga andelar i kolumnen 
”mycket viktigt” tidigare i undersökningen har därför helt valts bort här, vilket 
är intressant. När respondenterna endast får välja ett alternativ av vad de ser 
som absolut viktigast vid sitt val av mäklare visar undersökningen att de tre 
viktigaste faktorerna är kompetensen, ryktet och arvodet. Dessa tre valdes av 
sex respondenter vardera. Vad som är anmärkningsvärt är att arvodet är med i 
toppen då det inte var det som flest tyckte var mycket viktigt i fråga 14. Detta 
betyder att de som verkligen höll det som viktigast stod fast vid detta när endast 
ett alternativ fick väljas i högre grad än de som till exempel valde alternativet 
“mycket viktigt” på kommunikationsfrågan. Man ser också här att betydelsen av 
faktorerna kan variera mellan könen. Mäklarens resultat och rykte ansågs bara 
av män som viktiga faktorer samtidigt som kvinnorna värderade anpassning 
efter kundens behov, kommunikation och viss mån även vägledning som 
betydelsefulla.   
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5 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som fäller avgörande för 
säljarens val av fastighetsmäklare. Efter att ha undersökt detta och analyserat 
resultatet kan vi nu dra en slutsats.  

 
Utifrån undersökningen gick det att se att alla kriterier som respondenterna 
skulle ta ställning till ansågs som viktiga vid valet av mäklare. Det var mycket 
sällsynt att en respondent svarade “mycket oviktigt” på något påstående. Om 
typvärdet för varje fråga ska analyseras går det att se att alternativen ”mycket 
viktigt” och ”ganska viktigt” gäller för alla frågor förutom representationen. 
Detta är inte en stor överraskning då mäklaren har sitt eget varumärke (Jingryd 
& Segergren 2009). Det som går att konstatera utifrån undersökningen är 
således att alla 13 faktorer är viktiga för kundens val av mäklare, undantaget 
representationen. 
 
Den sista frågan, “Vilken av följande faktorer tyckte ni var den viktigaste vid ert 
val av mäklare?”, tvingade respondenten att ta ställning till den faktor som var 
av störst betydelse för denna. Detta avslöjade ett tämligen tydligt mönster. De 
alternativ som blev helt bortvalda var professionalism, engagemang, 
marknadsföring och drivkraft, dessa som tidigare i undersökningen hade en 
relativt hög frekvens av “mycket viktigt”.  
 
Det vi kan konstatera utifrån denna fråga är att det finns tre faktorer som 
kunderna anser vara viktigare än andra vid deras val av mäklare. De faktorer 
som blev ikryssade flest gånger i frågan var rykte, arvode och kompetens. Dessa 
tre faktorer valdes av sex respondenter vardera. Resultatet visar dock att endast 
män tyckte att ryktet var den mest viktiga faktorn.  Andelen respondenter som 
valde att kryssa i alternativet ”arvode” i slutfrågan är jämt fördelad mellan 
könen.  Alternativet ”kompetens” valdes av två män och fyra kvinnor.  
 
Anledningen till att ryktet tycks vara viktigt kan vara att processen med att sälja 
sin bostad är en stor och känslomässig affär för individen och att kunderna 
därför söker information genom hela processen. Det kan tänkas att den mentala 
och känslomässiga pressen hos kunden därmed sjunker.  
 
Det vi kan konstatera utifrån undersökningen är att det var förhållandevis få 
respondenter som valde alternativet “mycket viktigt” på fråga 14 om arvodets 
betydelse. Dock var dessa i högre grad lojala i sitt svar, eftersom de valde 
faktorn ”arvode” även i den sista frågan. Detta kan bero på att dessa 
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respondenter är ekonomiskt medvetna och kanske inte ser mäklarens arbete 
som så betydelsefullt. Ofta vill en bostadssäljare få ut en hög köpeskilling av 
försäljningen. Därför är kanske de som valt “arvode” som en viktig faktor inte 
villiga att dela med sig så mycket av detta till en tredje part.  
 
Anledningen till varför kompetens ansågs viktig i undersökningen kan bero på 
att begreppet inrymmer flera trygghetsfaktorer. Kompetens blir något av ett 
samlingsbegrepp som inrymmer flertalet positivt laddade egenskaper, som alla 
bör utrycka någon form av färdighet för yrket. Synonymer till kompetens är 
enligt Nationalencyklopedin till exempel “skicklighet” och “kunnighet”. 
Anmärkningsvärt är att Jingryd och Segergrens (2009) faktor ”kompetens” och 
Dabholkar och Overbys (2006) faktor ”professionalism” i detta fall nästintill 
har samma innebörd. Trots detta var kompetens något som respondenterna 
ansåg som viktigt, men ingen av respondenterna tyckte att professionalism var 
viktigt i slutfrågan. Detta kan bero på att ordet kompetens väcker större tilltro 
till mäklaren än vad ordet professionalism gör. Engagemang och drivkraft är två 
andra faktorer som i stort sett kan betyda samma sak, men i bedömningen av 
dessa var respondenterna dock tydligare. Svarsfrekvensen var relativt jämn 
mellan fråga 5 och 7, ingen valde något av dessa alternativ i den sista frågan.  
 
Tidigare i undersökningen har vi presenterat tre faktorer som vi och Svensk 
Fastighetsförmedling i Örebro formulerat. Dessa var rykte, arvode och 
värdesbedömning. Utifrån resultatet av undersökningen kan vi nu bekräfta att 
två av dessa tre faktorer värderades högst av respondenterna och den tredje 
värderades näst högst. Med tanke på den kännedom som Svensk 
Fastighetsförmedling i Örebro har om fastighetsförmedling och marknaden i 
övrigt är det inte en stor överraskning att dessa faktorer bekräftades.  
 
Tidigare forskning som gjorts av Dabholkar och Overby (2006) har visat att det 
vid valet av mäklare är sju kriterier som är viktigare än andra; kommunikation, 
engagemang, marknadsföring, vägledning, professionalism, representation och 
resultat. Jingryd och Segergren (2009) presenterade tre viktiga nyckelord; 
kompetens, kundens behov och drivkraft. I relation till vårt resultat går det att 
se en skillnad. Av vår undersökning kan vi nu dra slutsatsen att det vid säljarens 
val av villamäklare finns tre faktorer som är mer betydande än andra; rykte, 
arvode och kompetens. Med detta sagt avfärdas inte de andra faktorerna som 
betydande, utan även de får anses viktiga vilket vår undersökning visar.  
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5.2       Egen kritik 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som fäller avgörandet 
för säljarens val av fastighetsmäklare. Med hjälp av teorin och vår insamlade 
data har vi besvarat syftet. Vi anser att vår teori är relevant, dock så har vi 
använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar av äldre karaktär, exempelvis Berry 
et al. 1985 och Dion & Notarantino 1992.  
 
Andelen respondenter är 36 stycken, vilket vi är medvetna om är få. 
Fördelningen mellan män och kvinnor är inte heller helt jämn, varför det blir 
svårare att dra tydliga slutsatser utifrån kön. Anledningen till varför vi fick ett 
tämligen lågt deltagande kan bero på hur vi utförde undersökningen. Med 
resultatet i hand hade vi valt att göra en vanlig enkät som skickas ut via post 
eller mail, istället för att göra en besöksenkät. Det skall dock sägas att valet av 
besöksenkät grundades på teori som Christensen et al. (2001) presenterat, 
nämligen att svarsfrekvensen är hög, alltså 80-90% till skillnad från vår 
svarsfrekvens på 45%. 
  
Svensk Fastighetsförmedling i Örebro som beställare av vår undersökning har 
inte påverkat resultatet då de inte medverkat på något vis förutom utformandet 
av våra tre egna faktorer.  
 
Vi anser trots denna kritik att trovärdigheten i vår undersökning är god. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant område att forska mer på är ifall det finns några skillnader mellan 
villaförsäljare som berörts i denna uppsats och bostadsrättsförsäljare. Och 
huruvida dessa tre faktorer som vi kom fram till som viktigast i vår studie även 
är applicerbara på just bostadsrättsförsäljare.  
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Bilagor 

 

1. Enkät 

Utvärdering av ert val av fastighetsmäklare 

Hej! Vi är två studenter från Karlstads Universitet som skriver vår 

kandidatuppsats i fastighetsekonomi. Vi kontaktar er på grund av att ni nyligen 

har sålt en bostad. Vi är tacksamma ifall Ni tar Er tid att svara på frågorna 

nedan. Frågorna baseras på tidigare forskning i ämnet. Frågorna kommer sedan 

att sammanställas helt anonymt och skall användas för att ge en tydlig bild av 

vad Ni tyckte var viktigast i ert val av fastighetsmäklare. 

 

1. Kön?    

Man           Kvinna      

  
2. Ålder?  

18 - 25  
26 - 31   
32 - 40  
41 - 50  
51 - 64  
65 +   

 
3. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni det var med mäklarens 

kompetens? 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
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4. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren 

anpassade sig efter Ert behov? 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  

 

5. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren visade på 

en drivkraft att göra en bra affär? 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  

 

6. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att Ni kunde 

kommunicera väl med mäklaren? 
Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
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7. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren visade på 

engagemang? 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
 
8. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren visade upp 

en bra marknadsföringsplan för just Er bostad? 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
 
9. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren kunde 

vägleda Er genom processen?  

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
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10. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren visade 

upp en god professionalism mot Er som kund?  

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
 
11. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var med det blivande 

resultatet när Ni valde mäklare? 

(D.v.s. att mäklaren gav intryck av att vara skicklig)  

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
 
12. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni det var med mäklarens 

representation? 

(vilken byrå som han/hon arbetade för) 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
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13. Hur viktigt eller oviktigt tyckte Ni att det var att mäklaren hade ett 

bra rykte? 

Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Varken/eller  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  
 
14. I vilken grad spelade storleken på mäklarens arvode in på Ert val?  

I mycket hög grad  
I ganska hög grad  
Varken/eller  
I ganska låg grad  
I mycket låg grad  
 
15. I vilken grad spelade storleken på mäklarens värderade 

utgångspris av bostaden in på Ert val? 

I mycket hög grad  
I ganska hög grad  
Varken/eller  
I ganska låg grad  
I mycket låg grad  
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16. Vilken av följande faktorer tyckte Ni var den viktigaste vid Ert val 

av mäklare? 

(OBS! Endast ETT alternativ)  

Kompetensen  
Anpassning efter ert behov  
Drivkraft  
Kommunikation  
Engagemang  
Marknadsföring  
Vägledning  
Professionalism  
Resultat  
Representation  
Rykte   
Arvode  
Värdering    
 
17. Skulle Ni välja samma mäklare igen?  

Ja  
Nej  
  

18. Skulle Ni rekommendera Er mäklare till vänner och bekanta?  

Ja  
Nej  
  
 

 

Tack för att Ni tog er tid! 
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2. Frågornas relevans mot teorin 

 

 


