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Förord 

Under vårterminen 2016 har vi avfattat en uppsats i fastighetsekonomi på 

kandidatnivå, det ämne vi fördjupat oss i behandlar fastighetsmäklares arbete med 

klienters förväntningar på en fortsatt prisuppgång när statistik visar att marknaden 

börjat stagnera. Vi skulle vilja tacka samtliga som deltagit och tagit sig tid att 

delta i intervjuer och övriga informanter. Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till 

Johan Kaluza & Johan Netz som handlett och bistått oss under uppsatsens gång. 

Sist men inte minst, vill vi också rikta ett tack till Tommy Bergquist som 

programansvarig.    

Karlstad 3 juni, 2016 

 

 

_______________________   _______________________  

        Tharing, Magnus            Lindqvist, Pontus 
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Begreppsförklaring kring uppsatsens nyckelord: 

 

Word-of-Mouth: En sorts marknadsföring som grundar sig i att 

kunder sprider positiva/negativa budskap vidare. 

Expected Service: Den nivån som kunden önskar att tjänsten erhåller för 

att uppnå tillfredställelse.   

Perceived Service: Den lägsta nivån som tjänsten kan erhålla och ändå 

uppfattas som acceptabel.   

Zone of tolerance: Differensen mellan önskad service och accepterad 

service, det vill säga en nivå som tjänsten kan variera 

mellan och ändå uppnå tillfredsställande resultat. 
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Sammanfattning 

Bostadspriserna i Göteborg har ökat med 220 procent de senaste tio åren, med den 

kraftigaste ökningen de senaste 3 åren. Ökningen resulterar i priser per 

kvadratmeter som aldrig setts tidigare och bostadsmarknaden blomstrar. Eftersom 

fastighetsmäklare är ett provisionsbaserat yrke gynnas de av en viss prisstegring 

vilket mynnar ut i syftet med uppsatsen som är att förklara hur fastighetsmäklare 

arbetar med klienters förväntningar om en fortsatt prisuppgång trots en stagnering 

som bromsat prisutvecklingen. I den teoretiska referensramen beskrivs 

övergripande teorier angående fastighetsmäklares serviceroll tjänstekonceptet, 

samt tjänstekvalitét. Metoden som använts är en kvalitativ metod där nio 

semistrukturerade intervjuer genomförts med fastighetsmäklare aktiva på 

Göteborgsmarknaden. Intervjuerna spelades in för att senare transkriberas 

ordagrant så korrekta citat kan nyttjas i uppsatsen. Respondenterna har uttryckt en 

önskan om att förbli anonyma i studien varför fiktiva namn används i 

resultatdelen. Resultatet av de nio intervjuerna resulterade i flertalet kategorier 

som berör fastighetsmäklarnas yrkesroll på Göteborgsmarknaden. Kategorierna 

presenteras med citat från varje respondent. Resultatdiskussionen kopplar 

samman den teoretiska referensramen med respondenternas svar. I vår slutsats 

framkom att fastighetsmäklarna har svårt att arbeta med klienters förväntningar då 

de har problem att övertyga säljarna om vad som är en rimlig prisnivå. Studien 

visat att återkommande kunder är de kunder som har störst förståelse för att 

fastighetsmäklarna inte kan påverka allt gällande en bostadsaffär.  
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Abstract 

 

The house prices in Gothenburg have increased by 220 per cent the last ten years, 

with the utmost increase during the past three years. The increase in price resulted 

in prices per square meter never seen before and the housing market flourished. 

Since real-estate brokers have a commission based salary, a certain increase in 

housing price is profitable which directed the purpose of this study, to investigate 

how real estate agents cope with clients expectations regarding a continuous 

increase in house prices despite the market starting to stagnate. In the theoretical 

framework the general theories accompanying realtors service role and service 

management. The methodology used in this thesis is a qualitative study focused 

on nine semi-structured interviews with relators in Gothenburg. The interviews 

were recorded to help transcribe so accurate citations could be used in the article. 

The respondents have expressed a desire to remain anonymous in the article, 

henceforth the fictive names. The result of the nine interviews yielded multiple 

categories associated with service management as well as realtors service role. 

The categories are presented below as well as quotes from each respondent. The 

discussion of result interacts the theoretical framework with the respondent’s 

opinions as well as answers regarding the study.  Our conclusion revealed that 

real estate agents have a hard time cooping with clients believes about continuous 

housing prices. The study continued to show that recurrent clients have the 

biggest understanding that a real estate agent cannot affect everything regarding a 

house purchase.    
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1. Inledning 

Nedan ges en introduktion samt bakgrund till ämnet uppsatsen belyser. Vidare 

presenteras varför problemet är intressant att studera som sedan mynnar ut i vårt 

syfte.  

 

 Bakgrund 

Att fastigheter har stor ekonomisk betydelse behöver inte särskilt understrykas, 

det kan räcka med att påpeka att hushållen i genomsnitt lägger ned omkring 25 % 

av den disponibla inkomsten på boendet (Victorin & Hager 2011). 

Bostadspriserna i Sverige har ur ett historiskt perspektiv utvecklats i samma takt 

som inflationen. Under senare delen av föregående sekel började dock de svenska 

bostadspriserna att tillta mer i jämförelse med inflationstakten vilket resulterade i 

en real prisutveckling som var kraftigare än tidigare år. Enligt siffror från 

mäklarstatistik (2016) har kvadratmeterpriset för en centralt belägen lägenhet i 

Göteborg stigit från 24 415 kronor till 55 938 kronor de senaste 10 åren med den 

kraftigaste ökningen under senare delen av tidsintervallet, se bild nedan. 

Prisökningarna går att applicera på alla marknader i Sverige, men 

Göteborgsmarknaden har genomgått den kraftigaste ökningen i hela Sverige och 

är därför extra intressant att studera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadspriserna i Göteborg har ökat i såväl nominella som reella termer, vilket 

resulterat i fortsatta förväntningar på framtida prisökningar vilket gjort det till ett 

intressant ämne att studera djupare. Det senaste året har en mättnad i ökningen 

uppstått vilket gjort bostadsmarknaden till något svajig, främst på grund av att 

säljarna lever kvar i tron om fortsatta prisuppgångar (Inf. Tobias).   

Dunlap (1998) skriver att fastighetsmäklares uppgift är att förmedla ett objekt 

mellan två parter med det primära målet att agera på uppdrag av säljaren för att 
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genomföra försäljningen. Säljarna förser fastighetsmäklare med uppdrag att sälja 

bostäder där kundnöjdheten ofta baseras på vinsten exklusive 

försäljningskostnader.  

 Problemformulering  

Uppsatsen handlar om att analysera fastighetsmäklarens roll i Göteborg och se hur 

de arbetar med prisstegringar och klienternas1 föreställningar om en fortsatt 

prisuppgång. En anledning till att fokusera studien kring fastighetsmäklarens roll 

är på grund av att de är väl insatta i bostadsmarknaden och beroende av att 

marknaden blomstrar. Med tanke på befolkningens allt stramare privatekonomi 

och de tilltagande bostadspriserna räknar de flesta bostadssäljare med prisrekord 

när de väl ska sälja sin bostad. Därför är det intressant att studera hur 

fastighetsmäklare arbetar med prisuppgångarna och klienters förväntningar om en 

fortsatt prisuppgång även om statistik visar att ökningen stagnerat under år 2016.   

 

Med hänseende till att en fastighetsmäklares inkomst i regel baseras på prestation 

i form av att det är ett provosionsbaserat yrke innebär detta att fastighetsmäklarna 

vill se en stabil och säker bostadsmarknad även i framtiden. En blomstrande 

bostadsmarknad ger fler arbetstillfällen och högre inkomster till 

fastighetsmäklarna men frågan är hur mycket kan fastighetsmäklarna styra eller 

påverka bostadspriserna? Vi anser att fastighetsmäklarna har en central roll i de 

ökande priserna men problematiken grundar sig i kundernas förväntningar. Det är 

kundernas förväntningar som styr kundnöjdheten och på så sätt även delvis hur 

framgångsrik en mäklare anses vara. Flera av de fastighetsmäklare vi intervjuat 

har uttryckt oro inför amorteringskravet och de dämpade effekter kravet kan ha på 

bostadspriserna, vilket kan leda till missnöjda kunder på grund av snedvridna 

förväntningar.    

 

”Som mäklare är det är tufft att få kunden att fatta att bara för du köpte 

för ett år sedan är det inte automatiskt att du får en miljon idag, för alla 

tror det. De köpte i mars förra året och nu ska de sälja och vill ha 

500,000 mer och så är det inte längre. Vi måste tvätta bort det”. (Inf. 

Tobias) 

   

Som nämnts tidigare har kundernas förväntningar på mäklartjänsten en central roll 

i hur tjänsten uppfattas. Ziethaml et al. (1993) menar att alla kunder har 

förväntningar på relationstjänster och tjänsteutövarna är beroende av kunder i 

allmänhet, och kundernas förväntningar i synnerhet. Fastighetsmäklare skapar 

delvis nya kundrelationer via rekommendationer vilket innebär att nöjda kunder är 

mycket betydelsefullt. Det är en avancerad balansgång att tillfredsställa alla parter 

                                                 
1 I denna uppsats syftar ordet klient på säljaren i en fastighetsförmedling. Fortsättningsvis kommer säljaren 

även benämnas som kund.  
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men samtidigt inte stimulera prisökningarna på bostadsmarknaden. En nämnvärd 

utmaning för fastighetsmäklarna är att hantera kundernas förväntningar om 

framtida prisstegring utan att förstöra för sig själva i form av att riskera missnöjda 

kunder. Skulle det visa sig att fastighetsmäklarna har en betydande roll i 

prisökningarna kommer de på sikt få en svårare yrkesmässig uppgift på grund av 

alla negativa aspekter som för hastiga prisökningar medför. Trots att staten 

vidtagit åtgärder i form av ett amorteringskrav kommer detta troligtvis inte 

påverka bostadsköparnas förväntningar då prisökningarna lever kvar i 

befolkningens medvetenhet. Överpriserna som vissa anser ha betalats senaste åren 

innebär att en fortsatt prisuppgång förväntas. Fastighetsmäklarna värderar utifrån 

den rådande bostadsmarknaden och i dagsläget är den attraktiv och expansiv. 

Genom att intervjua fastighetsmäklarna kommer en djupare och bredare förståelse 

fås om hur de arbetar med pisuppgångar och vad de gör för att infria sina kunders 

förväntningar.  

 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att förklara varför fastighetsmäklare arbetar med klienters 

förväntningar om en fortsatt prisuppgång när statistik visar att marknaden börjat 

stagnera.  
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2. Teoretisk referensram 

Nedan följer avsnittet där de teoretiska och centrala begreppen förklaras som 

anses vara relevanta för studien. Den teoretiska referensramen har som avsikt att 

klarlägga olika teoretiska begrepp som är signifikanta för uppsatsen. 

 Relationen fastighetsmäklare-säljare 

Både fastighetsrätt och den fastighetsrättsliga moralen specificerar att när en 

fastighetsmäklare anlitas av en bostadssäljare, är bostadssäljaren berättigad att 

erhålla fullständig lojalitet och disciplin från fastighetsmäklaren (Dunlap et al. 

1988). Även Kethley et al (2002) medhåller att säljaren är berättigad att erhålla 

lojalitet och disciplin från fastighetsmäklaren, men Kethley et al. (2002) hävdar 

dessutom att det går att argumentera för att det är relationen mellan 

fastighetsmäklaren och köparen som i slutändan leder till en försäljning och 

därmed ett slutpris samt fastighetsmäklarens provision. Faktum är att köparen är 

minst lika viktig som säljaren i en försäljningssituation och en nöjd köpare kan ge 

positiva referenser. Trots detta menar Dunlap et al. (1988) att det är klientens 

hängivenheten i kombination med hopp och förtroende som ålägger 

fastighetsmäklaren och tvingar denne att anstränga sig för att nå ett så 

fördealaktigt resultat som möjligt, utefter förutsättningarna i varje unik situation 

(Dunlap et al. 1988). Nelson och Nelson (1995) belyser skillnaden mellan varor 

och tjänster vid tillämpning på fastighetsrelaterade tjänster. Själva fastigheten 

eller bostadsrätten är en produkt och har en inverkan på leveransen av tjänsten och 

är för betydelsefull för att ignoreras.  

 

Enligt Kethley et al. (2002) noterades det under 1980-talet att många 

fastighetsmäklare inte var tillräckligt marknadsorienterade utan arbetade med mer 

fokus på resultat. Utifrån detta har vissa fastighetsmäklare valt att sätta sina egna 

intressen först. Sådant agerande kan ha fungerat tidigare för fastighetsmäklare 

som endast söker kortsiktig finansiell tillfredsställelse. Detta beteende är också 

inkompatibelt med marknadens krav och egenskaper. Idag ställs det högre krav på 

fastighetsmäklarna i form av hårdare konkurrens, teknologisk utveckling, mer 

välutbildade köpare, högre förväntningar om tjänstekvalitét och fortsatt stigande 

bostadspriser (Kethley et al. 2002). Även Dunlap et al. (1988) menar att det är 

fastighetsmäklarens skyldighet att agera på bästa sätt för att värna om sin 

uppdragsgivares intressen och utesluta andras viljor, inklusive fastighetsmäklarens 

egen. Dessutom har fastighetsmäklaren en underlåtelse gentemot säljaren genom 

att sälja dennes hem. Vid en misslyckad försäljning till exempel att förväntat 

slutpris inte uppnås eller om bostaden inte blir såld, kommer leda till en lägre 

kundtillfredsställelse oavsett hur hög servicenivån var eller hur väl alla processer 

genomfördes (Nelson & Nelson 1995). Även Isaksson och Spencer (2000) menar 

att det primära målsättningen för en fastighetsmäklare är att tillfredsställa sina 
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kunders behov och detta görs genom att nå eller överträffa kundens förväntningar 

och ett relevant exempel på detta är förväntat framtida försäljningspris.      

 Fastighetsmäklarnas kundfokus och kundorientering 

Fastighetsmäklarna har en betydande inverkan på nationella och lokala 

bostadsmarknader. Trots betydelsen menar Nelson och Nelson (1995) att det är 

först på senare år tjänster likt fastighetsförmedling fått akademisk 

uppmärksamhet, även om mätning av tjänsternas kvalitét fått större 

uppmärkamhet i den akademiska litteraturen. Isaksson och Spencer (2000) 

beskriver att kundfokus innebär att varje avdelning, system, arbetsrutiner och 

person i organisationen fokuserar på vad som är av värde för kunden. För en 

fastighetsmäklare innebär detta att hela det organisatoriska systemet och 

människorna som arbetar inom organisationen är inriktade på att tillfredsställa 

kundens behov. Alla i organisationen arbetar mot de gemensamma målen som är 

kundtillfresställelse och kundnöjdhet. Dessutom bör alla i organisationen ha 

möjligheten att fatta besult som är nödvändiga för att uppnå organisationens mål, 

kundtillfredsställelse och kundnöjdhet. Särskilt för fastighetsmäklarna då de 

levererar den slutliga tjänsten mot kund (Isaksson & Spencer 2000). Även Dunlap 

et al. (1988) belyser betydelsen av att ha kundens bästa i åtanke, då det ger en 

fördel i kundorienterad försäljningsstrategi vid en försäljning av till exempel en 

bostadsrätt.   

I huvudsak är syftet med kundorienterad försäljning att basera tjänsten på 

individnivå när det handlar om relationen mellan fastighetsmäklare och kund 

(Dunlap et al.1988). Detta menar Dunlap et al. (1988) leder till gynsamma och 

långsiktiga kundrelationer. Tillämpningen i tjänstesektorn kan vara svårare än i 

tillverkningsindustrin på grund av dess immateriella karaktär och den omedelbara 

konsumtion av produkten, vilket i fastighetsmäklarnas fall är en tjänst. 

Tyngdpunkten inom branschen tenderar att vara processer inom organisationen 

som faller på tjänstemannen som levererar tjänsten som organisationen säljer. I de 

flesta fall när detta appliceras på fastighetsförmedling innebär det att fokusera på 

tjänsten som levereras till kund från varje enskild fastighetsmäklare (Isaksson & 

Spencer 2000). Dunlap et al. (1988) menar också att det bör noteras att vissa 

fastighetsmäklare tenderar att vara mer kundorienterade än andra. Generellt 

behöver fastighetsmäklare utveckla rutiner och en mer konsekvent 

kunduppföljning efter avslutad försäljning, för att på så sätt upprätthålla och höja 

sin kundorientering och kundnöjdhet.           

 Tjänstekoncept  

Edvardsson (1997) menar att ett tjänstekoncept är en beskrivning av kundernas 

behov och i vilken utformning av ett tjänstepaket som bör appliceras på kunden. 
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Matchningen mellan kundens behov och tjänsten som erbjuds är avgörande. 

Enligt Edvardsson (1997) är tjänsteprocessen en kedja av aktiviteter som måste 

fungera för att kunna utföra tjänsten. Tjänsteprocessen bör vara konkret och 

tydligt beskriven men sker i normala fall först när kunden deltar. Figur 1 nedan 

föreställer en kunds primära och sekundera behov samt den bas- och stödtjänst 

som erbjuds (Edvardsson 1997, s.37). Edvardsson (1997) menar att det är 

kundens primära behov som är bastjänsten samt kundens sekundära behov som är 

stödtjänsten. För en fastighetsmäklare innebär bastjänsten att nå 

kundtillfredsställelse genom att uppnå önskat försäljningspris. Som sekundära 

behov finns stödtjänster som att hålla en viss servicenivå, bygga långsiktiga 

kundrelationer och agera som en oberoende mellanhand gentemot två parter. 

Enligt Kethley et al. (2002) är kundservice och kundtillfredsställelse viktiga mål 

och komponenter till framgång för alla och representerar alla branscher. Det är 

betydande i dagsläget att alla tillgängliga resurser och verktyg som kan underlätta 

att nå dessa mål utnyttjas.     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tjänstekonceptet täcker både beskrivningen av kundens behov som ska 

tillfredsställas och hur de ska vara uppfyllda genom tjänstens innehåll eller 

utformningen av tjänstepaketet. Edvardsson (1997) menar att förutom en 

uppdelning av bas- och stödtjänster ska tjänstekonceptet specificera det 

grundläggande syftet, vilket kan förklaras som kundernas primära och sekundära 

behov. Edvardsson (1997) menar att korrespondens mellan kundbehov och 

tjänsten som erbjuds är helt avgörande för att uppnå kundtillfredsställelse. 

Applicerat på fastighetsmäklare innebär detta att för att nå kundtillfredsställelse 

måste det ske någon form av anknytning mellan vad kunden efterfrågar och vad 

fastighetsmäklaren kan erbjuda för tjänster.  

Fig.1 
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Tjänstekonceptet är utgångspunkten och definierar efterfrågan på 

förutsättningarna som måste föreligga för att en tjänst med rätt kvalitét ska kunna 

realiseras. Vid utformningen av tjänstekonceptet bör det fokuseras på det faktum 

att individuella tjänster endast utgör en del av ett tjänstepaket tillsammans med 

annan service. För att ha möjligheten att uppnå rätt kvalitét och hög produktivitet 

bör alla dessa aspekter beaktas (Edvardsson 1997). Detta innebär för en 

fastighetsmäklare att inte det endast är hur kunden upplever den erbjudna tjänsten 

som är relevant utan även slutprodukten, det vill säga slutligt försäljningspris.      

 Tjänstekvalitét  

Enligt Woodall (2001) är kvalitét fortfarande en viktig faktor inom 

serviceindustrin, nya trender tyder på att tjänsternas fokus har förändrats till att 

utveckla servicenivån. Chou (2014) menar att kundnöjdhet är den principfasta 

efterverkningen av tjänstekonsumtion. Chou (2014) anser att service kan uppfattas 

som förvirrande men kundens upplevda servicevärde är värdet av de känslor och 

tankar som genereras av kundens erfarenheter. En kunds servicevärde bör vara en 

rimlig liknelse för att förutspå en kunds köpbeteende (Chou 2014). Tjänstekvalitét 

är en form av inställning i kombination med tillfreddsställelse och resultat från en 

jämförelse mellan förväntningar med uppfattningar om utförandet av den 

levererade tjänsten (Nelson & Nelson 1995). Isaksson och Spencer (2000) menar 

att tjänstekvalitét för fastighetsmäklare är en process där en tjänst levereras till 

kund och denna process bestäms till stor del av vilka förhållande som råder, 

främst mellan fastighetsmäklare och dess klienter.    

   

Ziethaml et al. (1993) belyser vikten av att förväntningarna som kunder har på att 

tjänsten ernås. Ett sätt att försäkra sig om att förväntningarna besvaras är att 

tjänsten utförs så att resultatet når kunders toleranszon. Johnston (1995) beskriver 

att servicekvalitétsmodellen kan ge tre olika resultat. Det första resultatet är 

missnöjdhet som är ett resultat av att tjänsten har uppfattats som dålig, det andra 

är glädje som resulteras av att tjänsten utförts med hög kvalitét samt 

tillfredsställelse som betyder att tjänsten har utförts med tillräcklig kvalitét för att 

godkännas.   Ziethaml et al. (1993) definierar toleranszonen som differensen 

mellan önskad service och accepterad service, det vill säga en nivå som tjänsten 

kan variera mellan och ändå uppnå tillfredsställande resultat. Den önskade 

servicens nivå bygger på härledda förväntningar i kombination med personliga 

erfarenheter. De härledda förväntningarna byggs vanligen upp av explicita löften, 

personliga behov och word-of-mouth. Johnston (1995) beskriver att de tjänster 

som leder till ett önskat resultat ofta är komplexa tjänster med flera variabler. Den 

accepterade nivån bestäms utifrån en minimigräns för vad som minst kan 

förväntas av tjänsten så att kunden ändå inte känner sig missnöjd. I de fall där 

resultatet som åstadkommes överskrider den önskade servicenivån upplever 

kunder en belåtenhet. I de fall där resultatet underskrider den acceptabla 
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servicenivån upplever kunder istället en missbelåtenhet (Ziethaml et al. 1993). 

Ziethaml et al. (1993) beskriver värdet av att servicetjänster når toleranszonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 ovan beskriver de grundläggande delarna i tjänstekvalitét (Ziethaml et al. 

1993, s.3). Den önskade servicen härleds av kundens förväntningar i form av 

word-of-mouth, personliga behov och tidigare erfarenheter. Personliga behov 

applicerat på fastighetsmäklare innebär kundens behov av att nå önskat 

försäljningspris och tidigare erfarenheter innebär tidigare bostadsförsäljningar. 

Mellan den önskade tjänstenivån och den acceptabla finner vi toleranszonen. 

Beroende på hur tjänsten utförts och kundens förväntningar inför utförandet, leder 

till kundens uppfattning av tjänsten.   

 

Woodall (2001) anser att marknadsaktörerna bör skifta sin koncentration från 

representation och snarare rikta in sig på att strukturera en aktuell och relevant 

modell av tjänstens kvalitét och servicenivå. Enligt Chou (2014) bör 

tjänsteportföljer skräddarsys för olika typer av kundgrupper, med syfte att öka 

kundnöjdheten. Riktade tjänster till vad kunderna faktiskt uppskattar är en bättre 

kundrelationsstrategi än att fokusera på det tjänsteföretaget anser vara värdefullt. 

Utifrån ett service management perspektiv bör tjänsteutbudet moderniseras eller 

skapa en serviceplattform för att tydlig kunna erbjuda kombinationer av tjänster 

för att tillfredsställa alla kundbehov (Chou 2014).  

 

Ziethaml et al. (1993) konstaterade efter genomförandet av deras studie att ett 

återkommande problem var att försöka nå eller överstiga kundens förväntningar. 

Zone of tolerance 

 

Fig.2 
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Kundernas uppfattning om tjänstens kvalitét grundas från tjänstens början till slut, 

i fastighetsmäklarens fall från intag till kontraktsskrivning med köparen. Ziethaml 

et al. (1993) menar att för mäklarbyråerna kan det vara svårt att leverera service i 

det tempot som kunderna begär men det är betydelsefullt att upprätthålla 

tjänstenivån som företaget står för och på så sätt bibehålla kundernas förtroende.   

Ziethaml et al. (1993) beskriver dessutom att ett annat problem relaterat till 

kundernas förväntningar är medias inflytande på kunderna. Ifall media sprider ett 

budskap som tjänsteutförarna inte kan leva upp till skapas irritation och 

missnöjdhet hos kunderna. En parallell till detta går att dra till fastighetsmäklarna 

och lyfta fram ett exempel från deras vardag, under våren 2015 var det hysteri på 

bostadsmarknaden och många köpte för mer än vad de egentligen borde betalat. 

På grund av medias inflytande och de höga priserna påverkas kundernas 

förväntningar om framtida värde vilket försvårar fastighetsmäklarnas arbete.    

  

Ziethaml et al. (1993) konstaterade efter deras studie att de företag som intervjuats 

är rungande överens om att problematiken kring serviceyrken är att varje objekt, 

kund, situation och andra faktorer är unika, vilket gör standardisering till en 

omöjlighet. Varje bostadsförsäljning är unik och för en fastighetsmäklare är det 

nästintill omöjligt att överträffa kundernas förväntningar om dessa är snedvridna, 

trots att ett fullt realistiskt resultat uppnås.   

 

2.4.1. Tjänstekvalitét applicerat på fastighetsförmedling  

Enligt Nelson och Nelson (1995) är begreppet tjänstekvalitét i sig själv något som 

är svårt att definiera. Tjänstekvalitét baseras på uppfattningar i kombination med 

förväntningar om kvalitét och grad av service. Isaksson och Spencer (2000) menar 

att det första steget för en mäklarbyrå är att definiera vem eller vilka som är 

kunder, är det säljaren, köparen eller själva försäljningen/överlåtelsen? För det 

andra måste kunden förstå den exakta innebörden av relationen de etablerat med 

mäklarbyrån och den enskilda fastighetsmäklaren. Det är en betydande faktor att 

kunden förstår vad förhållandet är, för att kunna nå kundtillfredsställelse. Behovet 

att upprätthålla kundservice för att nå kundtillfredsställelse finns i alla branscher 

men är extra betydelsefullt i en hårt konkurrensutsatt och kunddriven industri likt 

fastighetsförmedling. Nya metoder kan komma att krävas för att öka 

kundnöjdheten men nya tillvägagångssätt öppnar också för upp för nya 

möjligheter (Kethley et al. 2002).       

 

Nelson och Nelson (1995) menar att den primära problematiken i detta 

sammanhang grundar sig i att representera något unikt. Då detta är en betydande 

fråga inom fastighetsförmedling, eftersom det ifrågasätter den grundläggande 

definitionen av itjänstesektorn. Fastighetsmäklare kan uppleva på grund av deras 

unika bransch att begreppet servicekvalitét som utvecklats i andra sammanhang i 
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regel inte kan tillämpas. Däremot om fastighetsförmedling skulle likna 

tjänstesektorn i sin helhet, blir denna kunskap inte bara tillgänglig för användning 

utan dess tillämpning blir något nödvändigt. Trots detta hävdar Nelson och Nelson 

(1995) fastighetsmäklarindustrin inte är unik rörande detta dilemma utan att 

marknadseffekter har även inverkan på andra delar av tjänstesektorn.   

 

Enligt Kethley et al. (2002) har kunderna blivit allt mer sofistikerade i 

försäljningsprocessen. Förutom ökat deltagande i processen kräver kunden högre 

tjänstekvalitét och grad av servicenivå. Nyckeln till fastighetsmäklaryrket yrket är 

att möta eller överträffa kundernas förväntningar. Nelson och Nelson (1995) anser 

att resultatet av deras studie ger övertagande bevis för att den modifierad mätning 

av tjänstekvalitét gör det möjligt och lämpligt att använda inom 

fastighetsförmedling. Det primära syftet är att utveckla ett konsekvent verktyg för 

att kunna öka kundnöjdheten genom att överträffa kundernas förväntningar 

(Kethley et al. 2002, Dunlap et al. 1988).   
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3. Metod och material 

Nedan beskrivs metodval, informationsinhämtningen för undersökningen, hur 

informationen behandlats samt till sist etiska ställningstaganden som beaktats 

under uppsatsens gång.   

 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att förklara varför fastighetsmäklare arbetar med klienters 

förväntningar om en fortsatt prisuppgång när statistik visar att marknaden börjat 

stagnera. Då detta är ett komplext ämne krävs en mer djupgående diskussion och 

därför har en kvalitativ metod valts. Med kvalitativa studier vill en djupare 

förståelse, i det här fallet hur fastighetsmäklare anser att amorteringskraven 

kommer påverka bostadsmarknaden, uppnås (Kvale 1997). Vi har valt att utifrån 

ovannämnda använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få så 

välutformade svar som möjligt. Fastighetsmäklarna vi valt att intervjua är aktivt 

insatta på Göteborgsmarknaden och har god kännedom om bostadsmarknaden. 

Personerna som intervjuats har olika ålder, kön, erfarenheter och fokusområden i 

centrala Göteborg, allt för att få en så bred och tydlig bild som möjligt, för att på 

så sätt kunna besvara syftet. En kvalitativ metod fungerar bäst i vårt sammanhang 

då avsikten med studien är att få en djupare förståelse för fastighetsmäklares 

arbetssituation. Fördelarna med en kvalitativ intervju utifrån vårt perspektiv är att 

fastighetsmäklare själva kan förutspå över deras arbetssituation i framtiden (Kvale 

1997). 

 Urval 

 Vi har i studien valt att fokusera på bostadsmarknaden i Göteborg och främst lagt 

fokus på innerstaden varför ingen hänsyn kommer att tas till bostadsområdena 

utanför stadskärnan. Detta har vi gjort för att marknaderna runt stadskärnan och 

marknaden inne i staden skiljer sig för mycket för att analysera i en 

kandidatuppsats. Göteborgs innerstad består främst av bostadsrätter, men det finns 

även en handfull villaområden, som ej kommer beaktas i denna studie, främst på 

grund av att de två klassificeringarna skiljer sig åt för mycket. Slutligen behandlar 

studien endast fastighetsmäklare och ingen vikt kommer läggas kring någon annan 

yrkesgrupp. Anledningen till att just Göteborg valts som utgångspunkt beror på att 

det är en expansiv samt attraktiv bostadsmarknad och att det är den stad i Sverige 

där bostadspriserna ökat mest enligt Mäklarstatistik (2016).  

 Datainsamling  

Det empiriska material som kommer presenteras i denna studie grundar sig på nio 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utfördes med hjälp av en 

intervjuguide som bifogats till studien (Bilaga 2) där utrymme efteråt gavs för 
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övriga kommentarer och reflektioner (Davidsson & Patel 2003). Intervjuerna 

utfördes alla på respektive fastighetsmäklares kontor. Frågeformuläret som 

nyttjades under intervjuerna var i viss utsträckning i behov av korrigering, främst 

korrigerades ordningsföljd och utformning av frågorna för att undvika 

upprepningar och missvisande svar gentemot vad som efterfrågats. Vi noterade 

redan under de två första intervjuerna att problematiken inte låg vid en felaktig 

prissättning utan att efterverkningarna av detta innebär en snedvriden bild av 

bostadssäljarnas förväntningar. Därför korrigerades intervjuguiden och för att 

kunna svara på studiens syfte. En semistrukturerad intervju karaktäriseras av att 

intervjun inleds med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande och mer 

uttömmande. Genom att inleda intervjun med mer generella frågor resulterar i att 

den intervjuade känner sig mer avslappnade och kan på så vis enklare tala fritt och 

ge mer detaljrika svar (Davidsson & Patel 2003). En bakomliggande tanke som vi 

ständigt beaktade var att försöka se intervjuerna mer som dialoger med 

respondenten snarare än ett förhör. Därför valde vi att under varje intervju såväl 

spela in intervjuerna som att flitigt anteckna de mest vitala i intervjuerna för att 

kunna ställa följdfrågor där otydligheter uppstått (Davidsson & Patel 2003). Flera 

av personerna som skulle intervjuas önskade se intervjuguiden innan intervjuerna 

startat för att kunna förbereda sig och på så sätt ge en bättre helhetsbild. 

Intervjuguiden gavs till respondenterna precis innan intervjuns start för att ge dem 

en möjlighet att se över frågorna snabbt och förstå vad samtalet skulle beröra för 

ämnen. Vi beaktade respondenternas önskemål men anser inte att det påverkat 

svaren då ingen tid gavs till reflektion från utlämnandet till intervjuernas start. 

Intervjuerna varade i cirka tjugo minuter per person och samtliga intervjuer 

utfördes under två dagars tid. Vi har försökt att använda oss av en låg grad av 

standardisering, vilket innebär att frågorna som ställs ger utrymme för den 

intervjuade att svara med sina egna ord.  

Studiens resultat baseras på intervjuer som utförts med representanter från 

fastighetsmäklarbranschen. Då intervjuerna utförts med hänsyn till 

konfidentiellitet kommer fiktiva namn att presenteras i uppsatsen. För att 

underlätta läsningen kommer personerna inledningsvis att beskrivas kortfattat med 

hänsyn till de områden som de är aktiva i samt deras övergripande erfarenhet av 

yrket.  
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Namn: Ålder (år): Erfarenhet (år): Område: 

Tobias 31 2 Linnéstaden 

Gunnar 33 2 Masthugget 

Jonathan 27 2 Vasastaden  

Roger 33 7 Kålltorp 

Jeanette 36 12 Majorna 

Annika 34 6 Hisingen 

Linus 27 0,5 Stampen 

Ernst 30 4 Johanneberg 

Martin 29 3 Kungshöjd  

 

 Tillvägagångssätt vid analys 

Vi lade stor vikt vid att transkribera och inleda analyserna snarast möjligt efter 

utförandet, för att fortfarande ha intervjuerna färskt i minnet. Efter 

transkriberingen skett kodades samtliga intervjuer för att ta fram det mest 

relevanta ur samtalen. Avsikten med kodningen var att samla in det mest 

väsentliga ur samtalen för att kunna underlätta inför fortsatt arbete. Kodningen 

utfördes genom att transkriberingsdokumentet skrevs kopior ut för att behålla 

originalet intakt. Nyckelorden från intervjuerna ströks under samt fördes ut i 

marginalen. Nyckelorden placerades sedan in i olika teman för att enklare få en 

helhetsbild av vad intervjuerna egentligen berört (Davidsson & Patel 2003). 

Denna process upprepades för varje intervju och när helhetsbilden skapats 

framkom sex stycken kategorier. Vi anser att kodningen av intervjuerna är en 

betydande del för att kunna analysera studien, därför lades stor vikt vid att göra 

kodningen så detaljerad som möjligt. Vissa av kategorierna delades in i 

underkategorier för att det anses viktiga men inte tillräckligt stora för att ses som 

egna kategorier. Under analysen av den insamlade datan hade vi hela tiden 

studiens syfte i åtanke. Under analysen framkom ytterligare information som vi 

inte haft i hågkomst tidigare. Den nya information som framkom var för viktig för 

att bortses från så efter analysen av intervjuerna utvidgades teorikapitlet med teori 

som stödjer resultatet samt att viss teori raderades då de inte ansågs tillräckligt 

relevant för att besvara studiens syfte.   

 Etiska ställningstagande   

Alla personer som deltagit i vår studie har fått skriva på en samtyckesblankett som 

går att finna i appendix (Bilaga 1). Blanketten informerade att samtalen kommer 

spelas in för att användas konfidentiellt av författarna. Respondenterna har varit 

medvetna om att citat kommer användas men med önskemål om att få bruka 
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fiktiva namn i studien något som vi självfallet beaktat. Valet att använda fiktiva 

namn i uppsatsen grundas i att informanterna ger så mycket av sig själva i våra 

intervjuer (Kvale 1997). Vi ville försäkra oss om att respondenterna inte kan 

identifieras och att de inte riskerar att lida någon skada av studien. Innan varje 

intervju utfördes presenterades såväl muntligt som skriftligt studiens syfte, samt 

möjligheten att när som helst avbryta intervjuerna om respondenten skulle önska.  

 

 Studiens trovärdighet  

Vi bedömer att det är av yttersta vikt att genomföra vår studie med en hög 

trovärdighet men är medvetna om att vår studie lider av flera brister som måste 

beaktas vid användning av uppsatsen i framtida studier. Under hela uppsatsens 

gång har detta ständigt legat i åtanke. Även om studiens mål var att utföras så 

trovärdigt som möjligt finns det brister i vårt utförande.  

Vi såg till att alla fastighetsmäklarna som intervjuats är registrerade 

fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen, för att försäkra oss om att de 

yrkesverksamma, vilket bidrar till studiens trovärdighet. Att vårt resultatkapitel 

kontinuerligt stöds av citat från de intervjuade bidrar till att studien håller en hög 

trovärdighet. Vår studie grundar sig i nio semistrukturerade intervjuer, ett antal 

som vi efter att ha utfört intervjuerna anser vara ett godtagbart tal för att avspegla 

vad fastighetsmäklarna i Göteborg tycker om amorteringskravet. Detta argument 

grundar vi delvis i att fastighetsmäklarna tillsammans täcker i stort sett hela 

Göteborgs innerstad med sina fokusområden och delvis olikheten i 

fastighetsmäklarnas yrkeslängd. Att ha olika lång erfarenhet menar vi påvisar 

olika infallsvinklar och kännedom vilket i sin tur tyder på en bred och trovärdig 

studie.  

Då vi aldrig tidigare genomfört intervjuer av denna kaliber valde vi att låta 

respondenterna ta del av vår intervjuguide före intervjuerna genomfördes, med 

förhoppningen att mer noggranna och utförliga svar kunde ges. De 

fastighetsmäklare vi intervjuat arbetar samtliga på samma mäklarbyrå vilket kan 

ses som en svaghet då olika företag kan vara olika insatta i ämnet. Eftersom vi 

endast skrivit en uppsats på kandidatnivå är tidsaspekten ofta ett bekymmer så är 

även fallet för oss då vi var tvungna att korrigera intervjuguiden under studiens 

gång. Könsfördelningen av respondenterna är något som observerats i efterhand, 

där studien grundas på nio intervjuer där antalet manliga deltagare är klart 

övervägande. Med utgångspunkt i en neutral könsaspekt menar vi att 

könsfördelningen inte är till nackdel för studiens trovärdighet. Vi anser att svaren 

inte påverkas av vilket kön respondenten har. Vårt huvudargument till detta är att 

vi inte anser att en fastighetsmäklares kompetens och yrkesskicklighet grundas 

efter kön, därför är könsaspekten något vi inte lagt vidare vikt vid, men vill ändå 

nämna då studiens intervjuer genomförts med fler män än kvinnor. I framtiden om 
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vidare forskning skall göras rekommenderar vi dock att utgå från en studie där 

hälften av deltagarna är kvinnor respektive hälften män, då detta mer rättvist 

speglar fördelningen av könen i branschen.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt behandlas den empiriska undersökningen som utförts.  

 

 Långsiktiga relationer 

Fastighetsmäklarna anser sig själva vara ett serviceyrke men samtidigt en säljande 

yrkesgrupp. Flera av respondenterna betonar betydelsen av att ha ett långsiktigt 

tänk och bygga långsiktiga relationer med såväl köpare som säljare: ”vårat mål 

som mäklare är att förmedla en tjänst som leder till långsiktiga relationer där alla 

parter är nöjda vid varje affär, det är så man får återkommande kunder.” (Inf. 

Jeanette). Enligt respondenterna är det lättare att uppnå återkommande kunders 

förväntningar. Detta grundar respondenterna i det faktum att om kunden var nöjd 

tidigare är det lättare att tillfredsställa deras behov igen. ”De kunder som är 

tillräckligt insatta för att förstå att marknaden svalnat som nu har en realistisk 

bild blir alltid nöjda.” (Inf. Tobias).   

 

Att få återkommande kunder där relationer redan byggts underlättar arbetet för 

framtiden: ”säljare som kontaktar mig antingen via rekommendation eller som 

själva gjort affärer med mig tidigare är den bästa typen av kund.” (Inf. Roger). 

Likt föregående respondent sade, så är en kund vars prisbild som grundas i 

uppdaterad statistik lättare att tillfredsställa, då förväntningarna är på en rimlig 

nivå. Respondenten fortsätter med att förklara att alla fastighetsmäklare i regel 

lever på rekommendationer och ifall inte ett långsiktigt tänk appliceras på varje 

affär kommer inte rekommendationerna, som kan vara helt avgörande för 

fastighetsmäklarnas framgång. De intervjuade beskriver att det är betydligt 

viktigare nu än vad det varit tidigare att säkerställa att alla kunder är nöjda. ”Det 

kommer fler och fler hemsidor där våra kunder kan ge bedömningar på vår insats 

och även om jag har flera nöjda kunder så kan en missnöjd kund överväga tio 

nöjda kunder.” (Inf. Gunnar). Samtliga personer som intervjuats beskriver att det 

är viktigt att ha en kundbas med kunder som fastighetsmäklarna redan har en bra 

relation till. Dessa personer är mer förstående för att inte alla försäljningar kan 

leda till nya prisrekord även om alla har förhoppningen att det ska inträffa. 

Samtliga respondenter beskriver att nya kunder har mindre förståelse för 

fastighetsmäklarnas prestationer utan fokuserar mer på slutpriset. ”Säljare som 

stirrar sig blinda på slutpriser, och som har orimliga sådana är näst intill 

omöjligt att tillfredsställa i rådande marknad” (Inf. Annika).   

 

Respondenterna förstår att det är viktigt med ett långsiktigt förhållningssätt och att 

det i varje affär är av betydelse att ha detta i åtanke. ”Varje spekulant på en 

visning är en potentiell framtida säljare” (Inf. Martin). Detta är något som 

respondenterna ibland kan negligera vilket missgynnar framtiden. Respondenterna 
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förklarar att när man är anlitad av en uppdragsgivare är det lätt att endast fokusera 

på denna person vilket gör att övriga inblandade i affären missgynnas. Det som 

gör detta problematiskt är att en spekulant kommer räkna med att i framtiden 

kunna sälja för ett högre pris än vad bostaden köptes för. Respondenterna menar 

därför att en före detta köpare som nu blir en säljare garanterat kommer ha 

förväntningar på att kunna sälja för mer än vad som är realistiskt.  

 Ge kunderna vad de vill ha 

Det som underlättar för fastighetsmäklarna är den heta bostadsmarknaden men det 

har också lett till att kunderna har för höga förväntningar om vad slutpriset 

kommer bli. Att infria kundernas förväntningar är målet för de flesta typer av 

yrken med mycket personlig kontakt mellan kunden och yrkespersonen. En 

förändring och ytterligare svårigheter att infria kundernas förväntningar är något 

som kan bli bekymmersamt på sikt, menar fastighetsmäklarna: ”problematik för 

en mäklare är att folk förväntar sig att prisutvecklingen ska fortsätta och då blir 

det svårt att leverera nöjda kunder.” (Inf. Tobias). För just fastighetsmäklarna 

skulle stora förändringar på bostadsmarknaden kunna få ödeläggande 

konsekvenser då det definitivt kommer påverka kundnöjdheten negativt. ”Mitt 

jobb som mäklare handlar om att ge mina kunder det de vill ha och i 99 procent 

av fallen handlar det om att ge kunderna ett pris som överträffar deras 

förväntningar.” (Inf. Martin).   

Respondenterna är överens om att de flesta kunderna säljer på grund av förändrad 

livssituation. Det kan vara till exempel skilsmässa, utökning av familjen eller 

samboskap. I dessa situationer är det viktigt för fastighetsmäklaren att förstå och 

tillgodose kundens behov. Ofta handlar det om att ge kunderna det mest 

fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv utan att påverka hur tjänsten utförs. Som 

nämnt tidigare arbetar fastighetsmäklarna med att upprätthålla långsiktiga 

relationer men det är av stor betydelse att förstå vem fastighetsmäklaren företräder 

och vem som ska gynnas mest: ”Det är ju trots allt säljaren som är min 

uppdragsgivare.” (Inf. Jonathan). Köpare blir i majoriteten av försäljningarna 

nöjda då det är köparna själva som styr utgången av affären. ”En säljare som 

’tvingas’ sälja på grund av förändringar i livet har en tendens att vara negativt 

inställda till affären och blir aldrig riktigt nöjda, framförallt nu när marknaden 

ser ut som den gör.” (Inf. Ernst).    

 Kundperspektiv  

Respondenterna menar att konkurrensen som idag råder på fastighetsmarknaden 

med fokus inom segmentet fastighetsförmedling är kanske hårdare än någonsin 

tidigare. På grund av konkurrensen som råder måste fastighetsmäklarbyråerna och 

fastighetsmäklarna blir mer effektiva och tydligare i sitt arbete. Allt 

fastighetsmäklarna gör för att förnya sig och skapa utveckling grundar sig i att bli 
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bättre på att infria kundernas förväntningar och uppfylla kundernas behov för att 

på så sätt nå kundtillfredsställelse i en högre utsträckning. För att klara sig på en 

hårt konkurrensutsatt marknad menar de intervjuade att det krävs ett mer 

kundanpassat synsätt. ”Säljarna vill i nästan alla affärer få så bra betalt som 

möjligt, nu när marknaden svalnat är det svårare att ge kunderna en värdering 

som de vill höra. Därför gäller det att hela tiden se kundernas behov samt nischa 

sig så att man når ut på rätt sätt till rätt kundgrupp. (Inf. Linus).  

 

Alla de intervjuade fastighetsmäklarna medhåller att kunderna har stort fokus på 

slutpriser och vinster: det är en utmaning för en mäklare, alla tror att de ska göra 

jättemycket i vinst, hur kort de än har bott i bostaden.” (Inf. Tobias), och dessa är 

ibland orealistiska. Däremot hävdar flera av fastighetsmäklarna att branschen 

skiljer sig på många sätt mot andra branscher i tjänstesektorn. Detta beror på att 

slutprodukten, det vill säga slutpriset kan väga upp en låg grad av servicenivå, 

annat är det vid t.ex. ett restaurangbesök: ”på en restaurang är det servicen du 

bedömer, även om din köttbit var den bästa du ätit i ditt liv väger den inte upp för 

en snäsig och irriterad servispersonal.” (Inf. Ernst). För en säljare av en bostad är 

priset en betydande motivationsfaktor och säljaren vill få så bra betalt som 

möjligt, vilket fastighetsmäklaren bör försöka sträva efter att uppnå. Trots att 

servicevärdet och tjänsten som utförs också har betydelse menar respondenterna 

att för att kunden ska nå tillfredsställelse måste dess förväntningar nås eller 

överträffas, och den vanligaste förväntningen är förväntat framtida slutpris. Med 

tanke på hur prisutvecklingen sett ut senaste decenniet har det blivit svårare för 

fastighetsmäklarna: ”problematik för en mäklare är att folk förväntar sig att 

prisutvecklingen ska fortsätta och då blir det svårt att leverera nöjda kunder.” 

(Inf. Tobias).   

     Snedvridna förväntningar  

Flera av fastighetsmäklarna nämner att när de nu försöker förmedla bostäder som 

köptes våren 2015, är det utan framgång då de inte lyckas nå samma prisnivåer 

som bostaden köptes för, ”spekulationerna angående amorteringskravet 

föregående år resulterade i helt sjuka slutpriser, vilket gjorde att alla säljare för 

ett år sedan blev otroligt nöjda med sina försäljningar.” (Inf. Ernst). Det var ett 

enormt tryck på bostadsmarknaden våren 2015, vilket resulterade i att många 

köpare köpte rekorddyrt i respektive bostadsrättsförening. Idag vill dessa köpare 

sälja och anlitar samma fastighetsmäklare som slog prisrekord då, i hopp om att 

sälja ännu dyrare än vad de köpte för, något som våra respondenter ser som en 

extrem svåruppnådd utmaning: ”även om jag inte mäklade för ett år sedan, ser 

jag ändå väldigt mycket utmaningar med att nå de priser som folk köpte för då.” 

(Inf. Linus).  
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Några av respondenterna menar att medias inverkan och enkelheten att se 

slutpriser på Hemnet (och liknande), har påverkat köparnas förväntningar och på 

så sätt trissat upp bostadspriserna. Även om fastighetsmäklarna skulle nå den 

önskade graden av service och kunderna är nöjda med hur fastighetsmäklaren 

agerat är ändå priset en avgörande faktor för det slutliga utfallet av kundens 

belåtenhet av den utförda tjänsten. Slutpriset är det som anses vara grunden till en 

lyckad eller en misslyckad försäljning: ”trots att kunden är nöjd med dig som 

mäklare kan det ändå ses som en misslyckad försäljning om slutpriset inte når 

önskad prisnivå.” (Inf. Jeanette). Detta tyder på att förväntningarna i kombination 

med tidigare erfarenheter samt slutpriset är det som avgör hur nöjd en kund är 

efter en bostadsförsäljning. Priserna på bostäder förväntas öka även i 

fortsättningen men kommer troligen stagnera i jämförelse med de kraftiga 

prisökningarna den senaste tiden men fortfarande inte lägre priser än vad 

marknaden erbjuder idag. Även om önskad grad av service uppnås är det 

försäljningspriset som är den avgörande faktorn menar respondenterna. En av de 

intervjuade som var aktiv föregående år beskriver istället hur hennes prestationer i 

form av prisrekord från 2015 har hjälpt henne förmedla bostäder till högre 

kundnöjdhet i år. ”När marknaden var som den var förra våren var det otroligt 

tacksamt att vara mäklare, men eftersom mina kunder vet att jag gjorde allt jag 

kunde då vilket ofta gav väldigt bra slutpriser har jag börjat använda det som 

argument även i år. Mina kunder vet att jag jobbar lika hårt i år som jag gjorde 

2015 även om inte slutpriset alltid matchar vad det gjorde för ett år sedan.” (Inf. 

Gunnar). Respondenten fortsätter med att beskriva att kundbasen som han 

lyckades bygga föregående år har underlättat arbetet i år. Enligt respondenterna 

försöker de sänka sina klienters förväntningar till en mer realistisk prisnivå för att 

kunna göra dem nöjda med sina försäljningar.   
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5. Resultatdiskussion & Analys 

I detta avsnitt beaktas och diskuteras de teorier som valts att undersökas samt det 

utfall som gavs från vår empiriska undersökning. Syftet med detta kapitel är att 

integrera teorin med vad fastighetsmäklare svarat för att belysa hur det förhåller 

sig till varandra.   

 

Ziethaml et al. (1993) menar att kunder har förväntningar på relationstjänster, som 

ofta byggs upp av härledda förväntningar i kombination med personliga 

erfarenheter. I resultatet framkommer det av flera respondenter att kundnöjdhet är 

nyckeln till fastighetsmäklaryrket men att det under senare tider blivit en allt 

svårare uppgift att bemöta.  

 

Alla de fastighetsmäklare som intervjuats är överens om att 2015 var ett otroligt 

tacksamt år att förmedla bostäder då nästintill alla försäljningar resulterade i 

otroligt nöjda kunder. Precis som Kethley et al. (2002) beskriver är det i dagsläget 

betydande att alla tillgängliga resurser och verktyg som kan underlätta att nå 

kunders behov och tillfredsställelse nyttjas. Ett sätt som flera fastighetsmäklare 

garanterar att behoven och den önskade servicenivån uppnås är att använda 

föregående års prisrekord som ett sätt att säkerställa långsiktiga relationer. Precis 

som Ziethaml et al. (1993) beskrev så är media en drivande kraft och har en 

inverkan på hur marknadsaktörerna agerar.  Priserna eskalerade våren 2015, 

mycket till följd av media, detta resulterade i rekordhöga bostadspriser som är 

svåra att uppnå även idag, ett år senare. Fastighetsmäklarna vi intervjuat är 

överens om att media har påverkat säljarnas önskvärda förväntningar samt trissat 

upp slutpriserna. Både Ziethaml et al. (1993) och Johnstone (1995) menar att den 

önskvärda servicenivån grundas i word-of-mouth och där har media och dess 

spridningskanaler ett stort inflytande.  

 

Flera fastighetsmäklare menar att det är svårare att få nöjda kunder just nu, med 

främsta argument i att marknaden ser ut som den gör. Enligt Ziethaml et al. (1993) 

kan kundens belåtenhet uppnås först när tjänsten överträffar den önskade 

servicenivån. En informant berättar hur kundernas förväntningar i dagsläget är 

näst intill orealistiska, där varje försäljning ska resultera i nya prisrekord, och det 

är något som är svårt att uppnå menar fastighetsmäklarna. Kethley et al. (2002) 

hävdar att förhållandet mellan fastighetsmäklare och köpare är minst lika viktig 

som det förhållande som råder mellan fastighetsmäklare och säljare. Flera 

respondenter betonar vikten av långsiktiga relationer för att dels underlätta 

framtida arbetssituationen men också för att fastighetsförmedling är ett tjänsteyrke 

där relationer är otroligt viktigt.  

 

Att fastighetsmäklarna som deltagit i vår studie känner en oro kring köparnas 

förväntningar, vilket även reflekteras mot slutpriserna. Flera av 
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fastighetsmäklarna nämner att när de nu försöker förmedla bostäder som köptes 

våren 2015, är det utan framgång då de inte lyckas nå samma prisnivåer som 

bostaden köptes för. Ziethaml et al. (1993) beskriver i deras modell att den 

önskvärda servicen bygger på word-of-mouth men också på tidigare erfarenheter 

och personliga behov. Dessa tidigare erfarenheter av fastighetsmäklaren är i 

många fall resultatet av att de köpt med en fastighetsmäklare tidigare och skall i 

dag sälja med samma fastighetsmäklare. Vissa av dessa priser går inte att matcha 

idag, vilket då leder till missnöjda kunder då det önskade slutpriset är alldeles för 

högt att vara realistiskt. Johnston (1995) beskriver att tjänstens utförande 

resulterar i att kunden placerar utförande i en av tre kategorier. Beroende på 

vilken kategori tjänstens utförande placeras i speglar hur kunden uppfattade 

tjänsten i helhet. Fastighetsmäklarna är bekymrade över att slutpriserna är det som 

enskilt är den största faktorn som säljarna reflekterar över när det bedömer den 

utförda tjänsten.    

 

Målet för fastighetsmäklarna är att göra sina kunder nöjda genom att infria 

förväntningarna och nå ett önskvärt slutpris. Att överträffa förväntningarna är 

något som leder till kundernas belåtenhet. Chou (2014) menar att tjänsteportföljer 

med fördel kan skräddarsys och enligt Woodall (2001) bör marknadsaktörerna 

fokusera på tjänsternas kvalitét samt servicenivå. Detta är något som är svårt att 

göra med tanke på befolkningens snedvridna prisbild av bostadsmarknaden i 

Göteborg. När de flesta säljare alltid räknar med ett högre pris jämfört med vad de 

köpte för, ger det fastighetsmäklarna en svår uppgift att försöka finna lösningar 

på. Enligt Chou (2014) bör tjänsteutbudet moderniseras genom att till exempel 

skapa en serviceplattform för att tydligt kunna erbjuda kombinationer av tjänster 

för att tillfredsställa alla kundbehov. Detta är något som de flesta mäklarbyråer har 

anammat i form av nära samarbeten alternativt bildat en koncern där möjligheten 

finns att erbjuda både mäkleritjänster och till exempel bolån. Precis som 

Edvardsson (1997) nämner är tjänsteprocessen en kedja av aktiviteter som måste 

fungera för att kunna utföra tjänsten. Fastighetsmäklarna som deltagit i studien ser 

positivt på olika samarbeten men poängterar att det stora problemet ligger i att 

säljare fortfarande har orealistiska prisbildningar, något som bara kan förändras 

hos säljarna själva. 

 

Kethley et al. (2002) påstår att för att vara en framgångsrik fastighetsmäklare 

gäller det att vara marknadsorienterad och inte sätta sina egna intressen först. 

Detta är något som en av de intervjuade förstått först efter några år i branschen. 

De intervjuade beskriver att ett långsiktigt tänk är nödvändigt för att klara sig i en 

bransch där du endast är så god som ditt rykte. Precis som Kethley et al. (2002) så 

beskriver de intervjuade att det är viktigare nu när marknaden börjar stagnera att 

ha ett långsiktigt tänk och inte bara söka ett kortsiktigt finansiell tillfredsställande.  
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Flera av respondenterna beskriver att det är viktigt att se till värdet för kunden 

samt att göra allt som krävs för att uppnå värdet. Isaksson och Spencer (2000) 

beskriver att kundfokus handlar om mer än att bara se till kundens önskemål. De 

fortsätter med att beskriva att för att kundtillfredsställelse och kundnöjdhet ska 

uppnås krävs det att hela organisationen bakom fastighetsmäklaren har kundens 

värde i åtanke.  

 

Edvardsson (1997) menar att matchningen mellan kundens behov och tjänsten 

som erbjuds är avgörande. Edvardsson (1997) förklarar att tjänsteprocessen är en 

kedja av aktiviteter som måste fungera för att kunna utföra tjänsten. 

Respondenterna beskriver att yrket grundar sig i att erbjuda individuella lösningar 

för att generera nöjda kunder. Johnston (1995) beskriver vikten av att servicen 

utförs så att kunden är belåten med resultatet. Respondenterna kan inte nog betona 

vikten av att bostadssäljarna inte kan ha de skyhöga förväntningarna som funnits 

på bostadsmarknaden de senaste åren. Dessa snedvridna förväntningar gör att 

tjänstens resultat inte leder till kundnöjdhet och skapar därför problem för 

fastighetsmäklarna.  

 

Edvardsson (1997) beskriver en modell där en utförd tjänst är uppdelad på två 

olika behov. Det primära behovet eller bastjänsten är för en fastighetsmäklare att i 

slutändan leverera ett pris som säljarna är nöjda med. Att priset är det absolut 

viktigaste råder det inget tvivel om hos de fastighetsmäklare som vi intervjuat 

men det, precis som Edvardsson (1997) beskriver, råder delad uppfattning om vad 

som utgör de sekundära behoven. Flera av fastighetsmäklarna som vi intervjuat 

beskriver att den sekundära tjänsten är att bygga långsiktiga relationer. 

Långsiktiga relationer menar flertalet fastighetsmäklare är extra viktigt nu när 

kundernas förväntningar är så höga. En återkommande kund är betydligt mer 

förstående för att det finns faktorer som inte fastighetsmäklarna kan påverka som 

ändå har en betydande inverkan på slutpriset.  
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6. Slutsats 

Avsnittet syftar till att sammanfatta vår studie genom att summera det resultat vi 

åstadkommit. Resultatet knyts slutligen samman med syftet. 

Med utgångspunkt i vårt syfte har vår studie belyst problemen som 

fastighetsmäklare i Göteborg upplever på grund av klienters snedvridna prisbild 

och gränslösa förväntningar om bostadsmarknaden i framtiden. Prisstegringarna 

som senaste åren speglat bostadsmarknaden kan inte fortsätta i all evighet, det är 

även fastighetsmäklarna väl införstådda med. Det som oroar fastighetsmäklarna 

på sikt är att färre bostadssäljare blir nöjda med sina bostadsförsäljningar då deras 

förväntningar inte uppfylls och skyller detta på sin fastighetsmäklare i form av att 

önskvärt försäljningspris inte uppnåtts. Fastighetsförmedling är ett serviceyrke 

som balanserar säljarnas förväntningar med köparnas krav. Utmaningen för 

fastighetsmäklarna är inte längre att dämpa den kraftiga prisökningen utan istället 

sänka klienternas förväntningar till en mer realistisk prisnivå. Bostadspriserna är 

på en skälig nivå i dagsläget, men säljare och spekulanter ser fortsatt stigande 

priser även om verkligheten givit en stagnering i prisökningen under andra 

kvartalet 2016. Studien visar att näst intill alla säljare i Göteborg har orealistiska 

förväntningar angående framtida försäljningspris, något som fastighetsmäklare ser 

mycket kritiskt till. Problematiken som vi kommit fram till i vår studie kan 

förklaras med att fastighetsmäklare vet om problemet om snedvridna 

förväntningar men samtidigt är det bekymmersamt att framföra detta till sina 

klienter. Det framgår av studien att det är lättare att tillfredsställa återkommande 

kunders behov då dessa kunder har en mer förstående bild av fastighetsmäklarnas 

arbete. Återkommande kunder har redan tidigare erfarenheter och är därför mer 

medvetna om att fastighetsmäklaren inte kan påverka allt och har där med en mer 

realistisk prisbild och rimliga förväntningar.  

Studien har visat att det underlättar för fastighetsmäklaren om ett långsiktigt tänk 

appliceras vid varje affär för att kunden skall återkomma vid nästa försäljning. 

Det är av denna anledning som de fastighetsmäklarna som deltagit i studien 

arbetar med klienternas förväntningar på en kontinuerlig prisstegring med målet 

att alltid göra kunderna riktigt nöjda.     
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8. Appendix 

 Bilaga 1 – Samtyckesblankett  

 

 

 

 

 

 

 

Jag ger tillåtelse att bli intervjuad samt är medveten om att studien kommer 

spelas in och att uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt.  

 

 

Ort och datum:…………………………………………………………..  

Företag:………………………………………………………………….  

Namnteckning:…………………………………………………………..  

Namnförtydligande:………………………………………………….…..  
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 Bilaga 2 – Manus till intervjuguiden 

1. Hur länge har du arbetat som mäklare?  

2. Hur länge har du arbetat inom företaget?  

3. Hur hamnade du i mäklarbranschen?  

4. Vilket område är du mest aktiv i? 

5. Hur ser du på bostadsmarknaden i dagsläget?  

6. Vart ser du bostadsmarknaden om 5 år?  

7. Hur upplever ni att köpare agerar på bostadsmarknaden just nu? (budgivningar, 

visningar)   

8. Vad är dina åsikter om amorteringskravet?  

9. Hur tror du amorteringskravet kommer påverka bostadsmarknaden? 

10. Tycker du det känns nödvändigt med ett amorteringskrav?  

11. Skulle du vilja införa några ändringar/tillägg till det nuvarande kravet?  

12. Hur upplevde du att spekulationerna kring amorteringskravet föregående år 

påverkade marknaden?  

13. Ser du någon risk med den kraftiga prisutvecklingen på bostäder eller på 

bostadsmarknaden i allmänhet?  

14. Hur stor tror du att risken för en svensk bostadsbubbla är?  

Till sist: Är det något övrigt ni vill tillägga som vi ej berört?  

 

 

 


