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Sammanfattning 
 

Titel: Konsumentens val av fastighetsmäklare 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi. 

Författare: Elin Hjulström 

Nyckelord: Marknadsföring, relationer, tjänst, lojalitet, fastighetsmäklare. 

Problemformulering: Vilka kriterier anser småhussäljare påverkar deras val av 

fastighetsmäklare och vilka av dem är avgörande i valet? Hur ska fastighetsmäklaren agera i 

och inför en fastighetsaffär för att skapa förtroende och för att få kunden att återkomma? 

Syfte: Att beskriva vilka kriterier som är viktiga och avgörande när en bostadssäljare väljer 

fastighetsmäklare.  

Teori: Som utgångspunkt används en modell över tjänstemarknadsföringsprocessen. Teori 

behandlas kring de olika stegen i modellen; önskemål och behov, utveckla och kommunicera 

tjänsterbjudandet, kundens förväntningar, kundmötet samt skapandet av kvalitet och lojalitet.   

Metod: Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem konsumenter som nyligen har anlitat 

en mäklare. Respondenterna har relativt fritt fått berätta om deras val av fastighetsmäklare 

samt om hur de anser att processen har fortlöpt. 

Slutsats: Tre faktorer har visat sig vara avgörande i valet av fastighetsmäklare. Den första är 

förtroende för mäklaren som person framför allt men att mäklarfirmans rykte och image 

speglar seriositet spelar också en stor roll. Den andra gäller personkemin mellan säljaren och 

fastighetsmäklaren. De måste trivas tillsammans och det måste fungera att arbeta tillsammans 

under den period som försäljningen tar. Den tredje är fastighetsmäklarens bemötande mot 

kunden, att mäklaren uppträder professionellt och har förståelse för kundens behov. Mäklaren 

ska vara engagerad och hela tiden hålla säljaren uppdaterad och informerad om vad som 

händer i affären. Till skillnad från tidigare studier på området har även hårde värden som 

arvodets storlek och tjänstens innehåll visat sig ha betydelse. 
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Abstract 

 

Title: The consumer’s choice of a real estate agent. 

Subject: Candidate thesis in business economics. 

Author: Elin Hjulström 

Keywords: Marketing, relations, service, loyalty, real estate agent. 

The main issue: What criteria consider house sellers affect their choice of real estate agents 

and which of them is crucial in the election? How can a real estate agent act in and before a 

property transaction to establish trust and to get the customer to come back? 

Purpose: To describe which criteria that is important and crucial when the customer choose 

real estate agent.  

Theory: As a starting point, a model of the service marketing process is used. Theory is 

brought up about the various steps of the model; preferences and needs, develop and 

communicate the service offering, customer expectations, service encounter and the creation 

of quality and loyalty.  

Method: Qualitative interviews were conducted with five consumers who have recently hired 

a real estate agent. The respondents have been relatively free to talk about their choice of real 

estate agent and how they think the process has proceeded. 

Conclusion: Three criteria have proved to be crucial in the choice of real estate agent. The 

first is confidence in the agent as a person in particular but that the firm’s reputation and 

image reflects seriousness also plays a significant part. The second relates to the personal 

chemistry between the seller and the agent. They must feel comfortable together and they 

have to be able to work together during the period in which the sale takes. The third is the 

agent’s attitude to the customer, the agent acting professionally and understands the 

customer’s needs. The agent should be committed and keep the customer up to date and 

informed about what’s happening in the deal. Unlike previous studies in this area, also hard 

values have proved to be relevant.  
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Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Köp och försäljning av fastigheter omges av komplexa och viktiga juridiska rutiner som kan 

vara svåra att sätta sig in i för den ovane. Därför är det vanligt att människor som vill köpa 

eller sälja en bostad vänder sig till en fastighetsmäklare för att få hjälp. Mäklaren ska vara 

opartisk, stå mellan köpare och säljare och verka för att de träffar överenskommelse i frågor 

som behöver lösas i samband med överlåtelsen (Melin, 2007). För fastighetsmäklaren börjar 

en bostadsförsäljning vanligen med ett besök hemma hos kunden där det genomförs en 

värdering och affären diskuteras, ett så kallat intag. Ofta bjuder säljaren in flera olika mäklare 

för att kunna jämföra de olika alternativen och det gäller då för mäklaren att göra ett gott 

intryck för att få uppdraget.  

Konkurrens ses i de flesta marknadsekonomier som nyttig och som drivkraften till förändring 

och utveckling. I många branscher verkar dock förändringarna gå så fort att det, enligt 

Gummesson (2002), snarare bör talas om det han kallar hyperkonkurrens. I den hårda 

konkurrensen och med affärer som tar allt längre tid har det blivit allt viktigare för 

fastighetsmäklarna att ta vara på sina kunder. Kunden väljer mäklare fritt och skapar ofta 

relationer, mer eller mindre djupa, med många olika tänkbara leverantörer av tjänsten. Detta 

gör att fastighetsmäklarna hela tiden måste kämpa för att fördjupa relationerna och på så sätt 

hålla kvar sina kunder (Gummesson, 2002). Dessutom är detta betydligt billigare än att sträva 

efter att skaffa nya kunder (Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston, & Mayer, 2006; Echeverri & 

Edvardsson, 2002; Feurst, 1999; Grönroos, 1992).  

Redan före den industriella revolutionen användes relationsmarknadsföring av handlarna i 

städerna. Handeln var mycket lokal och de som hade något att sälja kände sina kunder 

personligen. De visste vilket behov just deras produkt tillfredsställde och vad som behövde 

justeras för varje kund. Denna information lagrades i minnet hos handlaren. När 

massproduktionen startade i slutet av 1800-talet behövde kundkretsen utökas och första 

formen av dagens marknadsföring utvecklades. Detta ledde också till fler mellanhänder och 

då produktionen hamnade längre ifrån konsumenterna tappade de den personliga 

kundkännedomen. Mellanhänderna blev förmedlare av information om konsumenterna och 

deras önskemål och mängden information blev för stor för producenterna att hantera i minnet. 

De ansåg då att det lättaste sättet att lösa problemet helt enkelt var att påverka kunderna att 

köpa de produkter som tillverkades (Storbacka & Lehtinen, 2000). På 1980-talet 

”återupptäcktes” vikten av relationerna och framförallt tjänsteföretagen började inse att de 

måste ta reda på och anpassa sig till vad kunderna ville ha. På 1990-talet började företagen 

dessutom uppmärksamma vikten av kundtillfredsställelse och de försökte hitta sätt att skapa 

konkurrensfördelar genom relationsbaserade strategier (Payne, 1995; Storbacka & Lehtinen, 

2000). År 2000 förutspådde Qualls, Sultan och Urban att marknaden kommer att utvecklas till 

en Consumer to Business marknad där det är kunderna som styr och ställer. Qualls et al. 
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(2000) menar att kunderna väljer vilken typ av produkt de önskar och söker sedan efter det 

företag som kan leverera den. Konsumenterna har fått stora möjligheter till detta i och med 

Internets utveckling. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I den Consumer to Business marknad som råder idag är relationsskapande, förtroende och 

lojalitet nyckeln till överlevnad för företagen. Det krävs att de klarar av att bygga långsiktiga 

relationer. De flesta människor gör inte så många fastighetsaffärer i sina liv men Gummesson 

(2002) menar att även engångsaffärer kan bidra till djupa och intensiva relationer. En lyckad 

djup relation bidrar till en lojal kund som inte nöjer sig med att själv komma tillbaka, en lojal 

kund rekommenderar också företaget till sina vänner och bekanta (Gummesson, 2002). I 

branscher med sällanköp och höga priser, såsom bostadsmarknaden, är rekommendationer 

och referenser särskilt viktiga för att vinna nya kunder (Feurst, 1999). 

Då tjänster är abstrakta och omöjliga att förutse resultatet på blir kunden tvungen att förlita sig 

på referenser eller förtroende. Förtroendet blir ännu viktigare när det gäller sällanköp och 

stora ekonomiska summor (Echeverri & Edvardsson, 2002). Ett exempel på detta är valet av 

mäklare då en fastighetsaffär är den största affär de flesta privatpersoner gör i sina liv och 

mäklaren har en nyckelroll i denna affär. Den person som vill sälja sin bostad väljer själv om 

de vill anlita en mäklare överhuvudtaget, vilken mäklare som i sådana fall ska få uppdraget 

och till vilket pris bostaden ska säljas.  

Tidigare forskning visar på flera olika faktorer som påverkar lojaliteten. Ferguson, Paulin och 

Bergeron (2010) har visat på att lojalitet inte bara påverkas av den uppfattade kvaliteten utan 

också av kundens personlighet. Sociala personer som generellt värderar bra relationer med 

andra människor högre än egoistiska värden har större benägenhet att prata gott om företaget. 

Peppers och Rogers (2006) menar att kunden först måste känna tillit till företaget för att bli 

lojal. Om kunden får en god service och får känna att han eller hon står i centrum och är 

betydelsefull är det stor sannolikhet att kunden känner lojalitet (Echeverri & Edvardsson, 

2002). Lojaliteten kan också påverkas av kundnöjdhet, förtroende och kommunikation (Ball, 

Coelho & Machás, 2004). Faullant, Matzler och Füller (2008) hävdar att företagets image kan 

vara den avgörande faktorn för lojalitet. Ball, Coelho och Vilares (2006) hävdar däremot att 

betydelsen av företagets image minskar om företaget istället satsar på att individanpassa sin 

tjänst mot varje kund och skapa en långvarig relation. En kund som känner att de har en 

personlig kontakt med leverantören lägger mindre vikt vid vad andra tycker. Vad som 

påverkar lojaliteten har studerats inom olika branscher men forskningen om just 

mäklarbranschen är bristfällig.  

Det har tidigare gjorts några få studier kring privatpersoners val av fastighetsmäklare. De 

viktigaste faktorerna vid valet av fastighetsmäklare är enligt Häggström och Sjöström (2002) 

mäklarens trovärdighet, personlighet och agerande mot kunden samt på vilket sätt huset 

marknadsförs. Ahlenius och Bynander (2009) menar att förtroende är den viktigaste faktorn i 

valet. De beskriver hur en fastighetsmäklare ska göra för att uppnå detta förtroende i 
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relationen. Det viktigaste är att visa engagemang, att föra en aktiv kommunikation och att 

infria kundens förväntningar. Dessutom spelar mäklarens personlighet och personkemin 

mellan mäklaren och kunden en viktig roll. 

Ahlenius och Bynanders (2009) studie visar vad mäklarna strävar efter och vad de anser ger 

resultat. Författarna fokuserar på hur mäklarna arbetar och vad mäklarna själva anser är 

viktigt för konsumenten, de behandlar inte konsumenternas åsikter. Den andra studien 

fokuserar på konsumenten men den gjordes i Piteå kommun för nio år sedan (Häggström & 

Sjöström, 2002). Båda studierna visar att mäklarens personlighet och uppträdande är viktigt 

för att kunden ska känna förtroende för mäklaren. Mäklarna arbetar mycket med kundmöten, 

kommunikation och engagemang för att uppnå förtroende (Ahlenius & Bynander, 2009) 

medan konsumenterna värderar annonsering av huset på internet högt (Häggström & 

Sjöström, 2002). Webbsidan Hemnet.se lanserades år 1998 (2.Hemnet, 2011) och var därmed 

ganska nylanserad då studien gjordes, idag tar många kunder det för givet då alla mäklare 

annonserar sina bostäder på hemnet.se och på den egna hemsidan då sådan finns. En 

undersökning gjord av branschorganisationen mäklarsamfundet visar att fler av Sveriges 

fastighetsmäklare nu bedömer att småhusaffärerna tar längre tid att genomföra jämfört med 

för ett år sedan. Bland annat Halland utmärker sig genom att även bostadsrättsaffärerna tar 

längre tid (Wörmann, 2010). Då bostadsaffärerna allt längre tid ställs ännu högre krav på 

mäklarens arbete för att kunderna ska bli nöjda. Därför är det intressant att studera om 

kunderna i Halmstad värderar kriterierna på samma sätt idag som de gjorde i Piteå för nio år 

sedan eller om nya kriterier anses viktiga i Halmstad idag. Dessutom är det intressant att 

studera om kundernas åsikter stämmer överens med det mäklarna tror. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka kriterier som är viktiga och avgörande när en 

bostadssäljare väljer fastighetsmäklare. Tidigare studier har visat att förtroende för mäklaren 

och mäklarens personlighet är viktiga i valet. Denna studie syftar därför till att gå djupare och 

ta reda på hur mäklaren skapar detta förtroende och vad som krävs för att få kunden att 

återkomma och rekommendera mäklaren vidare till vänner och bekanta. Dessutom studeras 

vikten av relationsskapande när det gäller sällanköpsaffärer samt vad som får kunderna lojala. 

 

1.4 Problemformulering 

- Vilka kriterier anser småhussäljare påverkar deras val av fastighetsmäklare och vilka 

av dem är avgörande i valet?  

- Hur ska fastighetsmäklaren agera i och inför en fastighetsaffär för att skapa förtroende 

och för att få kunden att återkomma?  
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1.5 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på hur fastighetsmäklaren ska arbeta för att kunden ska få ett 

mervärde och bli så nöjd att han eller hon återkommer eller rekommenderar mäklaren vidare 

till vänner och bekanta. Studien utgår från kundens upplevelse och koncentrerar sig på 

skapandet av kvalitet i tjänsten. Den utesluter alltså processen att få kontakt med kunden. 

 

1.6 Definitioner 

Fastighetsmäklare - Med fastighetsmäklare avses fysiska personer som yrkesmässigt 

förmedlar bland annat fastigheter, delar av fastigheter och bostadsrätter (SFS 1995:400). I 

denna studie används även ordet mäklare som synonym till fastighetsmäklare. 

Bostadssäljare/säljare – Säljaren är den som köper fastighetsmäklartjänsten och är därmed 

också fastighetsmäklarens kund i denna studie. 

Begreppen småhus och villa/radhus används synonymt i denna studie och avser friliggande 

bostäder för ett eller två hushåll. Gårdar inkluderas ej i begreppen. På hemnet.se används 

begreppet ”villa/radhus” i sökningen (1.Hemnet, 2011) vilket även är ett allmänt begrepp i 

folkmun. ”Småhus” används ofta bland aktiva fastighetsmäklare och avser bostadshus som 

innehåller högst två bostadslägenheter (1.Mäklarsamfundet, 2011). 

Relationsmarknadsföring – I denna studie används Gummessons (2002 s.16) definition på 

relationsmarknadsföring: ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, 

nätverk och interaktion i centrum.” 

Lojalitet – Chaudhuri och Holbrook (2001) beskriver att lojalitet kan visa sig genom återköp 

men även genom att kunden är känslomässigt engagerad, rekommenderar företaget till andra 

och sprider ett gott rykte. Då en bostadssäljare mycket sällan har behov av mäklartjänsten är 

lojalitet via återköp mycket ovanligt och ett känslomässigt engagemang och 

rekommendationer blir betydligt viktigare.  
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2 Teoretisk referensram 

Som utgångspunkt för teorikapitlet har Arnerup-Cooper och Edvardssons (1998) modell över 

tjänstemarknadsföringsprocessen valts. I Figur 1 - Modell över 

tjänstemarknadsföringsprocessen (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998, s. 24) visas hur 

tjänsteleverantören ska arbeta för att kunden ska få ett mervärde, bli nöjd och återkomma eller 

rekommendera leverantören till vänner och bekanta. Denna modell utgår från kunden och 

fokuserar på skapandet av kvalitet vilket även är fokus för denna studie.  

 

 

 
Figur 1 - Modell över tjänstemarknadsföringsprocessen (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998, s. 24) 
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2.1 Tjänstemarknaden 

En av de saker som utmärker en tjänst är att den produceras, levereras och konsumeras vid 

samma tidpunkt och kan därmed inte lagras. Tjänsten är, till skillnad från varan, abstrakt, 

kunden kan inte se tjänsten innan den köps utan måste förlita sig på referenser. Tjänsten 

levereras i ett samspel mellan personal och kund och kvalitetsupplevelsen blir beroende av 

förväntningar och ”sanningens ögonblick” (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Feurst, 

1999; Grönroos, 1992). Dessutom fokuserar tjänsteföretag ofta på intern marknadsföring 

eftersom personalen interagerar med kunderna i hög grad (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 

1998). Tjänsteverksamheter kan delas in i två områden, tjänster baserade på produkter eller 

tjänster som enbart baseras på människors utförande. De produktbaserade tjänsterna innefattar 

exempelvis restauranger som säljer en fysisk produkt. Tjänster som baseras på människors 

utförande saknar helt fysiska delar som exempelvis en revisor eller en fastighetsmäklare 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). Echeverri och Edvardsson (2002) beskriver målet med 

tjänstemarknadsföringen som att skapa kundrelationer, få dessa kunder nöjda och lojala samt 

att få dem långsiktigt lönsamma. 

 

2.2 Kundrelationer 

Relationsmarknadsföring mot kunden, CRM (Customer Relationship Management), har flera 

likheter med direktmarknadsföring såsom att företagen eftersträvar en tvåvägskommunikation 

med kunden och behandlar marknaden som enskilda individer eller företag med vilka de vill 

bygga en långvarig relation. När ett företag lyckas få långsiktiga kundrelationer blir det lättare 

att förstå vad kunden vill ha och hur kundens behov ska mötas. En stor skillnad mot 

direktmarknadsföringen är att relationsmarknadsförare ser marknadsföringen som en 

integrerad del i hela företaget medan direktmarknadsföringen är en del i enbart 

marknadsavdelningens arbete (Armstrong & Kotler, 2007; Chaffey et al., 2006). CRM liknar 

relationsmarknadsföring med relationer, nätverk och interaktion i centrum. 

Relationsmarknadsföring kan ses som det bredare begreppet medan CRM främst fokuserar på 

interaktionen mellan kund och leverantör och inte behandlar nätverksperspektivet. När 

Internet eller andra elektroniska kanaler används för att utveckla kundrelationerna brukar 

detta kallas för eCRM (Armstrong & Kotler, 2007; Gummesson, 2002).  

I arbetet mot att behålla sina befintliga kunder är det viktigt att skapa relationer som binder 

kunderna till företaget på något sätt (Gummesson, 2002; Storbacka & Lehtinen, 2000). 

Kundrelationens styrka påverkas av kundtillfredsställelsen, kundens engagemang och olika 

bindningar mellan kund och företag (Storbacka & Lehtinen, 2000). Dessa så kallade 

bindningar skapas genom ett utbyte av aktiviteter, kunskap eller känslor. Genom att sälja en 

speciell produkt, använda sig av en speciell process eller placera sig på en speciell geografisk 

plats kan kunden bindas till företaget genom handlingar eller aktiviteter. Kunskap kan röra 

juridiska avtal, lagar eller någon unik kompetens som företaget besitter. En känslomässig 

bindning är svårare att hitta eller mäta men kan handla om kultur, ideologi eller sociala 
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relationer (ibid.). Juridisk bindning finns alltid vid en mäklarförsäljning då mäklaren måste ha 

ett uppdragsavtal undertecknat av säljaren innan försäljningen påbörjas (SFS 1995:400). 

Dessutom tecknas de flesta uppdrag idag med ensamrätt som innebär att mäklaren alltid har 

rätt till provision vid en fullföljd försäljning under avtalstiden, även om säljaren själv hittar en 

köpare eller har anlitat en annan mäklare (2.Mäklarsamfundet, 2011).  

Storbacka och Lehtinen (2000) menar att tanken med CRM inte är att maximera vinsten vid 

varje enskilt köp, CRM siktar istället mot att skapa långvariga relationer med kunderna. På så 

sätt kan konkurrensfördelar skapas genom att utveckla ett långsiktigt värde för kunden. 

Tanken är att båda parter ska vara vinnare. Gummesson (2002) anser vidare att båda parter 

har ansvar för vad som händer i en relation och ska få ut någon form av värde. För att skapa 

en kvalitativ relation bör parterna ses som jämlikar. De ska inte få expert- respektive 

amatörroller. Båda har ett kunnande och kan bidra med något i relationen (Gummesson, 

2002).  

Hur värdefull en relation är mäts ofta genom att ta reda på hur mycket pengar en viss relation 

har genererat under en viss tidsperiod. Relationens värde bör i någon mån vara av finansiell 

karaktär, både för kunden och leverantören, men relationen kan även ha andra värden så som 

komfort, känsla av kontroll, säkerhet, minimerad/kontrollerad risk och sociala förmåner. För 

företaget är, som tidigare nämnts, långsiktiga relationer betydligt billigare att underhålla än att 

skaffa nya kunder (Chaffey et al., 2006; Echeverri & Edvardsson, 2002; Feurst, 1999; 

Grönroos, 1992; Grönroos, 2003). Olönsamma relationer visar sig ofta genom många och 

komplicerade möten som inte genererar något värde för någon av parterna. Ett komplicerat 

möte kan däremot också bero på en kompetens som kunden har och som företaget saknar 

(Storbacka & Lehtinen, 2000). Det blir då en värdefull relation eftersom den medför ett 

kompetensvärde och tvingar företaget att utvecklas. Den nya kompetensen kan också utnyttjas 

i relationer till andra kunder eller till att skaffa nya kunder. Alla kundrelationer ska, oavsett 

om de genererar pengar eller inte, ses som en möjlig tillgång (Feurst, 1999; Gummesson, 

2002; Storbacka & Lehtinen, 2000). 

Att det är viktigt att vårda sina kunder och utveckla sina kundrelationer för att skapa lojalitet 

har det skrivits mycket om. Reichheld (2001) hävdar däremot att kanske den viktigaste 

aspekten är att skaffa bra kunder från början. Han menar att nya kunder alltid behövs men att 

det är farligt att försöka samla så många kunder som möjligt. Istället bör företaget fokusera på 

att skapa relationer med de kunder som verkligen kan skapa ett värde (Reichheld, 2001). 

Paretos regel säger att 20% av kunderna står för 80% av intäkterna. Men Storbacka och 

Lehtinen (2000) menar att 20% av kunderna till och med kan bidra till 180% av intäkterna. 

Detta beror på att de olönsamma kunderna kan bidra till kostnader som är större än intäkterna 

för just den kunden. Genom att företaget ändrar sin strategi kan de däremot omvandla de 

flesta olönsamma kunder till att bli lönsamma (ibid.). 

Tre av fyra mäklare ser förtroendet för mäklaren som person som mest betydelsefullt. För att 

uppnå det försöker de att alltid vara ärliga mot kunden (Ahlenius & Bynander, 2009). 

Häggström och Sjöström (2002) menar att det viktigaste i valet av mäklare är mäklarens 

kompetens, förståelsen för kundens behov, mäklarens trovärdighet samt inställning och 
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uppträdande. Trovärdigheten och uppträdandet är faktorer som även är avgörande för om 

mäklaren ska få uppdraget eller inte. Dessutom är tidigare erfarenhet av mäklaren samt 

mäklarens rykte avgörande i valet (ibid.).   

 

2.3 Önskemål och behov 

Som nämnt tidigare är det kundens behov, förväntningar och önskemål som ska styra 

verksamheten. Behoven kan vara både uttalade och outtalade (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson, 1998). Behoven avgör vad kunden vill ha och önskemålen innebär hur kunden 

vill att tjänsten ska utföras (Grönroos, 1992). I de flesta företag sker fortlöpande förbättringar 

genom kundernas feedback. Men företaget måste också upptäcka de behov som kunderna 

själva inte ser och dessutom framtida behov för att optimera sina förändringar (Storbacka & 

Lehtinen, 2000). 

 

Figur 2 – Beslutsprocessen (Zeithaml & Bitner, 2002, s. 37) 

När konsumenten ska köpa en tjänst inleds processen med att konsumenten erkänner för sig 

själv att han eller hon har ett behov eller ett önskemål (Zeithaml & Bitner, 2002). För 

sällanköpsvaror varierar bytesintervallet beroende på situationen. När bytet är frivilligt och 

innebär en uppgradering från tidigare produkt tenderar konsumenten att vara mer motiverad 

och aktiv i processen och intervallet blir kortare (Guiltinan, 2010).  

När behovet är identifierat och accepterat måste information samlas in för att hitta lämpliga 

alternativ. När det gäller tjänsteköp tenderar informationen att komma från personliga källor 

som vänner, bekanta och experter men informationen kan också fås från icke-personliga 

källor som reklam. Först när all tillgänglig information är insamlad kan de olika alternativen 

utvärderas och den bästa leverantören kan väljas ut. Köp och konsumtion sker, som tidigare 

nämnt, samtidigt och det är i detta skede som det är viktigast att skapa det önskade intrycket. 

Hur benägen kunden är att komma tillbaka beror på ett antal faktorer såsom kostnaden för att 

byta leverantör, tillgången till andra leverantörer och upplevd risk. Lojaliteten är högre i 

tjänsteproducerande företag än i varuproducerande då det ofta finns få leverantörer att välja på 

och då risken att bli missnöjd upplevs som större när det gäller något immateriellt som en 

tjänst (Zeithaml & Bitner, 2002). 

Ett av våra mest grundläggande behov är att känna trygghet som skapas genom bland annat 

löften, ärlighet, pålitlighet och stabilitet (Gummesson 2002). Löften kan vara moraliska eller 

juridiska och är viktiga i alla relationer. I affärsrelationer uppnås denna trygghet bäst genom 

långsiktiga och nära ”win-win”-relationer där parterna litar på varandra. Som stöd för detta 

relationsskapande finns juridik som dock kan orsaka en ensidig trygghet, kunskapsutbyte samt 
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affärskultur och etik (ibid.). För en bostadssäljare är juridiska avtal en extra trygghet då 

fastighetsmäklaren enligt lag är tvungen att upprätta ett skriftligt uppdragsavtal och dessutom 

inte får åberopa något som inte har avtalats skriftligen. Mäklaren är dessutom tvingad att följa 

god fastighetsmäklarsed (SFS 1995:400). 

För att känna trygghet krävs även att osäkerheten är så låg som möjligt och för att sänka 

denna spelar information, kommunikation och lärande en stor roll. Då kunderna är 

medproducenter handlar lärande om att hjälpa kunderna att producera på rätt sätt och få 

realistiska förväntningar på tjänsten. Det kommer då att leda till en nöjdare kund som 

återkommer och sprider ett gott rykte (Echeverri & Edvardsson, 2002). Som exempel tar 

Echeverri och Edvardsson (2002) upp ett fastighetsmäklarföretags hemsida som 

tillhandahåller en mängd information om bostäderna som finns till salu. Dessutom kan en 

potentiell bostadsköpare fylla i olika blanketter för exempelvis låneansökningar, försäkringar 

eller intresseanmälan. En del av processen görs alltså av kunden själv men för att detta ska 

lyckas måste företaget göra processen tillräckligt enkel att förstå och genomföra (ibid.).  

 

2.4 Utveckla och kommunicera erbjudandet 

När behoven är registrerade och tolkade ska ett erbjudande utvecklas för att därefter 

kommuniceras till kunden (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

2.4.1 Erbjudandet 

Pisnik - Korda och Snoj (2010) menar att en ökad upplevd tjänstekvalitet, speciellt upplevt 

värde i erbjudandet, bidrar till en ökad kundnöjdhet, lojalitet och större lönsamhet för 

företaget. Om leverantörens grundläggande värderingar kommuniceras på rätt sätt skapar det 

en trovärdighet som i sin tur gör att kunden får ett förtroende för leverantören och 

engagemang uppstår (Storbacka & Lehtinen, 2000). Tjänsteerbjudandet består i grunden av ett 

bastjänstepaket med kärntjänst, underlättande tjänster samt stödtjänster. Kärntjänsten eller 

huvudtjänsten är den verkliga tjänsten, underlättande tjänster underlättar för kunden att 

utnyttja kärntjänsten och stödtjänster, eller varor, är ofta extra förmåner som skapar ett högre 

värde på kärntjänsten. Utöver bastjänstepaketet bör tjänstepaketet innehålla aspekter som 

tillgänglighet, interaktion, kundens medverkan och företagets image (Grönroos, 2002). En 

fastighetsmäklare förmedlar bostäder som kärntjänst. För att underlätta förmedlingen kan 

tekniska system användas som exempelvis kan hjälpa kunderna att själva följa en budgivning 

eller se antalet besökare till objektssidan på Internet. Stödtjänster kan vara deklarationshjälp 

efter en försäljning som vissa mäklare erbjuder. 

Ball et al. (2006) har studerat vikten av ett individuellt anpassat tjänsteerbjudande och dess 

inverkan på en långvarig relation och lojalitet. Författarna visar att en individanpassad tjänst 

påverkar lojaliteten både direkt och indirekt via kundnöjdhet och förtroende. Om företaget 

lyckas få en personlig relation med kunden och erbjuda det som just den kunden har behov av 

och önskar är sannolikheten större att relationen varar längre och blir starkare.  
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2.4.2 Kommunikation 

Kommunikation innebär en budskapsöverföring mellan två eller flera parter och kan inte ske 

utan att parterna dessförinnan har fått någon form av kontakt (Frankelius, 1997). Kontakten 

innebär att motparten ska acceptera att budskapet ska föras över och klädsel, utseende, språk, 

sätt att prata och beteendet kan försvåra eller till och med hindra den möjligheten att bli 

accepterad (Ohlsson, 1996). Frankelius (1997) beskriver vidare vikten av att kunna anpassa 

bemötandet till den person som möts. Det gäller att snabbt skapa sig en bild av kunden och 

kundens intressen och värderingar för att kunna ge en individuellt anpassad service i 

”sanningens ögonblick” (ibid). Under det första mötet är det mycket viktigt att kunden får ett 

positivt intryck. Det är då kunden ska övertygas om att han eller hon har valt rätt (Storbacka 

& Lehtinen, 2000). För att lyckas med det bör leverantören ha en god empatisk förmåga, en 

förmåga att tolka både talspråk och kroppsspråk och att faktiskt intressera sig för 

informationen (Frankelius, 1997). En annan viktig del i kommunikationen är att kunna 

återkoppla till det som har sagts tidigare. Återkopplingen kan exempelvis vara en fråga, en 

förväntan eller en sammanfattande kontroll av det tidigare sagda. Detta har visat sig 

avgörande för en lyckad kommunikation och ett lyckat bemötande då det visar engagemang, 

acceptans och intresse för det kunden säger (Echeverri & Edvardsson, 2002).    

Den viktigaste av alla samtalsfärdigheter är att lyssna, att kunna skapa sig en bild av andras 

åsikter utan att lägga någon värdering i dem och istället visa förståelse. Grunden i ett aktivt 

lyssnande ligger i tystnaden, att uppmuntra personen att prata vidare genom att själv vara tyst, 

inte genom förhörsliknande frågor (Rautalinko, 2007). Även Echeverri (2010) menar att 

"hålla låda" när den andre parten vill prata kan vara förödande för kommunikationen. Det 

finns oskrivna regler när det handlar om bemötande, exempelvis turtagningsregler vilka 

innebär att parterna bör turas om att prata. 

Echeverri (2010) beskriver bemötande som formellt eller informellt. Det formella bemötandet 

är ofta relaterat till en yrkesroll och präglas av att det är strikt och återhållsamt. Ett mer 

vänskapligt bemötande, det informella, präglas istället av frihet och mer känslor. 

Servicepersonal växlar ofta i sitt bemötande, det formella ska ge intryck av expertkunnande 

och status medan det informella bygger på hjälpsamhet, vänskaplighet och att skapa en 

relation. En professionell hållning är av stor vikt vid kundkontakt (Rautalinko, 2007). Den 

professionella hållningen innebär att sträva efter att sätta kundens behov framför sina egna. 

Det innebär bland annat att lyssna aktivt och ge information. Professionalitet innebär att vara 

bra på sin yrkesroll men det innebär också att känna sina egna behov och ha en förmåga att 

hålla undan dem, att vara pålitlig samt att vara tydlig i sin kommunikation. Även etik och 

moral är en viktig del. Men Rautalinko (2007) anser också att den kanske viktigaste delen av 

professionalitet är att veta när ens egen kunskap inte räcker till och då kunna ta hjälp av andra. 

 

2.5 Förväntningar 

I samband med att erbjudandet kommuniceras skapas förväntningar hos kunden och det är 

dessa förväntningar som avgör kvalitetsupplevelsen av tjänsten i konsumtionsskedet. Om 
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upplevelsen överträffar förväntningarna upplevs kvaliteten som god (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson, 1998). Förväntningarna påverkas i första hand av kundens behov och önskemål 

(Grönroos, 1992) men också av företagets image, kundens tidigare erfarenheter av företaget 

och dess erbjudanden samt av företagets marknadsföring (Echeverri & Edvardsson, 2002). 

Företagets image består av det som kunderna vet och tycker om företaget. Tidigare 

erfarenheter kan fås både från egna upplevelser och genom kommunikation med andra (ibid.). 

 

2.6 Konsumtion, kundmötet 

Relationen består av en mängd kundmöten där några är avgörande för den framtida relationen. 

Verksamma fastighetsmäklare anser att det första mötet med kunden är det som är avgörande 

för den framtida relationen (Ahlenius & Bynander, 2009). Under det första mötet med kunden 

individanpassas erbjudandet för att passa just den kunden på bästa sätt. Kritiska möten kan 

förstöra även en stark relation om de hanteras på fel sätt. Det gäller att fokusera på kundens 

behov och inte bara på att utföra arbetsuppgiften (Storbacka & Lehtinen, 2000). För att skapa 

rätt intryck bör företaget ta stor hänsyn till kundens känsla och humör då detta i hög grad 

avgör den slutliga kvalitetsupplevelsen. Leverantören måste skapa positiva känslor för att 

tjänsten ska upplevas som god. Till sin hjälp att skapa rätt intryck har leverantören i första 

hand sin personal men också den fysiska omgivningen som lokalen, inredning, ljus, eventuell 

bakgrundsmusik, dofter och temperatur. Om kunden upplever missnöje med tjänsten kan detta 

missnöje skyllas på producenten men även på kunden själv eftersom han eller hon till stor del 

själv är delaktig i produktionen (Zeithaml & Bitner, 2002). 

En fastighetsmäklare har höga förväntningar på sig att uppvisa ett gott bemötande, kunna 

kommunicera med många olika typer av människor i olika sinnesstämningar och kunna 

hantera många olika typer av förfrågningar från kunder. Var mötet äger rum är en avgörande 

faktor för hur bemötandet kommer att te sig. Samma bemötande från mäklaren kan av kunden 

uppfattas på olika sätt beroende på kundens humör och på hur bekväm kunden känner sig i 

situationen och miljön (Echeverri, 2010). Under kundmötet ska ett förtroende och en 

acceptans skapas men förutfattade meningar kan försvåra det. Dessa förutfattade meningar 

kan gälla yrke, politiska eller religiösa åsikter eller saker som har sagts om företaget eller 

personen tidigare. En förutsättning för att få förtroende är att bli accepterad och förstådd 

(Ohlsson, 1996). 

Ahlenius och Bynander (2009) har visat hur mäklare bygger en relation till sin kund genom 

att skapa förtroende. De använder olika typer av kundmöten för att skapa förtroende. 

Författarna har visat att kundmöten kan vara antingen spontana eller strategiska. Mäklare har 

lyckats med att bygga relationer med båda dessa typer av möten.  Yngre mäklare med mindre 

erfarenhet har större benägenhet att använda sig av spontana möten medan de äldre och mer 

erfarna i större utsträckning använder sig av strategiska möten (ibid.). För att skapa kvalitet i 

kundmötet bör fyra, för kunden synliga, resurser beaktas; kunden själv, kontaktpersonerna, 

system och rutiner samt fysiska resurser och utrustning (Grönroos, 1992). 
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Kunden är, som tidigare nämnts, medproducent och påverkar resultatet av tjänsten. Därför 

menar Echeverri och Edvardsson (2002) att kundens roll och ansvar måste vara enkla och 

tydliggöras redan i början av processen. När kunden involveras i processen skapas ett 

beroende som kan vara både positivt och negativt. Osäkerheten i processen ökar samtidigt 

som förutsättningarna för en bra kvalitet blir bättre (ibid.).  

 

2.7 Tjänstekvalitet  

För att kunna bygga långsiktiga relationer krävs det att företaget har nöjda kunder. För att 

kunden ska bli nöjd krävs att gapet mellan kundens förväntningar och det upplevda 

slutresultatet blir så litet som möjligt. Det gapet kan analyseras utifrån fyra orsaker som 

leverantören kan påverka (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985); Kundens förväntningar är 

en orsak, vad leverantören tror att kunden förväntar sig stämmer inte alltid överens med 

verkligheten. Specifikationerna på tjänstekvaliteten stämmer inte överens med ledningens 

uppfattning om förväntningarna på kvaliteten. Tjänsten måste utföras på ett sätt som uppfyller 

förväntningarna. Tjänsten måste hålla vad den lovar. 

Gap-analysen utvecklades senare till en utökad tjänstekvalitetsmodell – SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Författarna menar att den slutliga upplevda 

tjänstekvaliteten beror på fem faktorer; materiella ting, pålitlighet, respons, garanti och 

empati. Materiella ting avser lokaler, utrustning eller personalens utseende. Pålitlighet är 

förmågan att utföra utlovad tjänst på ett omsorgsfullt och pålitligt sätt. Personalens vilja att 

hjälpa kunden och tillhandahålla tjänsten skyndsamt kallar författarna för respons. Garanti 

innefattar faktorer som påverkar förtroendet, exempelvis kompetens och ett artigt och pålitligt 

bemötande från personalen. Den sista faktorn, empati, avser personalens omtanke och att de 

ger kunden en personlig och individuellt anpassad service. 

Ur ett relationsperspektiv kan kvaliteten bedömas antingen genom hur en process har fortlöpt 

eller resultatet av processen. Kunden bedömer ofta personalens kompetens och engagemang 

då det många gånger är just personalen som är kärnan i tjänsten ur ett kundperspektiv 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). I en väl skött relation ökar betydelsen för kunden av ett 

helhetsstöd från leverantören vilket gör att företaget kan ta ut högre priser för en enskild tjänst 

(Grönroos, 2003). 

Även Grönroos (2002) har tagit fram en modell över sju kriterier för att kvaliteten på en tjänst 

ska uppfattas som god. Det första kriteriet är professionalism och skicklighet och syftar direkt 

på personalen, deras resurser och resultatet. Andra kriteriet är attityd och beteende, hur villiga 

personalen är att lösa kundens problem och hur detta görs. Det tredje kriteriet handlar om 

tillgänglighet och flexibilitet. Tillförlitlighet och pålitlighet är det fjärde kriteriet och gäller 

tryggheten för kunden som alltid ska kunna lita på att företaget håller sina löften. Om något 

går fel är det viktigt att företaget löser problemet och vidtar rättelse på ett bra sätt, vilket är det 

femte kriteriet. Det sjätte kriteriet behandlar tjänstelandskapet, den fysiska omgivningen. Det 

sista och sjunde kriteriet är rykte och trovärdighet. Av dessa kriterier är det första 
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resultatinriktat och det sista imageinriktat, de övriga fem syftar på hur väl processen utförs 

(Grönroos, 2002). 

Gummesson (2002) poängterar vikten av att öka relationens livslängd genom att vårda de 

kunder företaget redan har eftersom det kräver mindre resurser än att hela tiden skaffa nya 

kunder. Även Storbacka och Lehtinen (2000) tar upp relationens livslängd och hur den är 

avgörande för värdet. En lång relation skapar ett högre totalt värde under hela livslängden 

men det ger också en djupare relation. En djup relation har större potential till att utvecklas 

och den kunden är mer benägen att rekommendera företaget till andra och kan användas som 

referens. När företaget blir rekommenderad av en annan kund bidrar det sannolikt till nya 

relationer. Enligt en undersökning från 2009 litar 90% av konsumenterna på 

rekommendationer från människor de känner och hela 70% litar på åsikter från främlingar 

(Martinez, 2010). Många anser att livslängden påverkas av kundtillfredsställelse men 

Storbacka och Lehtinen (2000) menar att den påverkas av kundens lojalitet, som inte alltid är 

att likställa med kundtillfredsställelse. 

2.7.1 Lojalitet 

Andelen bibehållna och återvändande kunder har stor effekt på lönsamheten. Därför är det 

viktigt för företagen att satsa på att få kunderna mer lojala. Men de får inte glömma att också 

skaffa nya kunder eftersom de befintliga kunderna oundvikligen förr eller senare försvinner, 

de dör eller får nya behov och söker sig till andra leverantörer oavsett hur lojala de är (Clark 

& Payne, 1995). En lojal kund är inte bara en kund som själv återvänder. Lojalitet kan visa sig 

genom återköp men även genom att kunden är känslomässigt engagerad, rekommenderar 

företaget till andra och sprider ett gott rykte (Chaudhuri & Holbrook, 2001; Ferguson et al., 

2010).  

Tidigare forskning visar på olika faktorer som påverkar lojaliteten. Det kan tyckas att om en 

kund blir mer nöjd med en produkt borde också lojaliteten öka. Men tyvärr går inte alltid 

kundnöjdhet och lojalitet hand i hand (Chaffey et al., 2006; Ferguson et al., 2010; Storbacka 

& Lehtinen, 2000). I vissa branscher har det visat sig att upp till 75 % av de kunder som byter 

leverantör är nöjda eller mycket nöjda (Storbacka & Lehtinen, 2000). Ferguson et al. (2010) 

har visat på att lojalitet inte bara påverkas av den uppfattade kvaliteten utan också av kundens 

personlighet. Sociala personer som generellt värderar bra relationer med andra människor 

högre än egoistiska värden har större benägenhet att prata gott om företaget. 

Peppers och Rogers (2006) menar att lojalitet är mycket svårt att bygga upp men mycket lätt 

att rasera. För att uppnå lojalitet måste kunden först känna tillit till företaget. De hävdar att för 

att stärka förtroendet, och därmed också lojaliteten, måste kunden sättas först. Ibland kanske 

kundens behov till och med måste gå före företagets egna vinstintressen i jakten på lojalitet. 

De menar också att den bästa indikationen på lojalitet, som ett företag kan få, är om kunden är 

villig att rekommendera företaget till andra. Echeverri och Edvardsson (2002) anser att det är 

viktigt att kunden får en god service och får känna att han eller hon står i centrum och är 

betydelsefull. Om detta uppnås och om kunden är nöjd i övrigt med kvalitet, prisnivå och 

leveranstider är det stor sannolikhet att kunden återkommer. Ball et al. (2004) har visat att 

lojaliteten påverkas av kundnöjdhet, förtroende och kommunikation. De har utvecklat en 
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modell som visar att framför allt kommunikation och personligt anpassad information kan 

vara ett viktigt verktyg för att förbättra både kundnöjdhet, förtroende och därmed också 

lojaliteten.  

Faullant et al. (2008) hävdar att i vissa branscher är företagets image den avgörande faktorn 

för lojalitet. Detta gäller framförallt i branscher där det är svårt att differentiera erbjudandet 

från konkurrenternas, en fördelaktig image är den enda aspekten som konkurrenterna inte kan 

kopiera. Image kan även vara avgörande när möten med företaget är få och det är omöjligt för 

kunden att göra en kunskapsbaserad utvärdering av tjänsten (ibid.). Ball et al. (2006) hävdar 

däremot att betydelsen av företagets image minskar om företaget istället satsar på att 

individanpassa sin tjänst mot varje kund och skapa en långvarig relation. En kund som känner 

att de har en personlig kontakt med leverantören lägger mindre vikt vid vad andra tycker.  

Chaffey et al. (2006) menar vidare att om företaget lyckas med att skapa lojalitet bland sina 

befintliga kunder får de flera fördelar;  

 Kostnaden för att skaffa nya kunder är högre än för att behålla de befintliga 

relationerna.  

 Behovet av att erbjuda exempelvis rabatter för att behålla sin kundkrets blir inte lika 

stort.  

 Priset blir inte lika viktigt för kunden när ”de vet vad de får”. 

 Kunderna rekommenderar företaget till andra potentiella kunder. 

 

2.7.2 Klagomålshantering 

Fel i tjänsten kan uppkomma på många olika sätt och av många olika anledningar. 

Gemensamt för alla är att de ger negativa känslor hos kunden och om företaget inte åtgärdar 

felet finns det en stor risk att kunden byter leverantör eller sprider ett dåligt rykte om 

företaget. Forskning har visat att kunder får en positiv helhetsupplevelse av tjänsten om de får 

uppmärksamhet, är missnöjda men får kompensation eller då kunder bjuds på något utöver det 

vanliga. Ett upplevt negativt bemötande gäller ofta ovilja att ta hand om klagomål och en 

allmänt dålig attityd snarare än fel i kärntjänsten. Personal som ber om ursäkt, kompenserar 

och förklarar får ofta en mer tillfredsställd kund (Bitner, Booms, & Tetreault, 1990; Zeithaml 

& Bitner, 2002). Missnöjda kunder kan delas in i fyra kategorier; kunder som får sina 

klagomål åtgärdade snabbt, kunder som får sina klagomål åtgärdade, kunder som inte får sina 

klagomål åtgärdade och missnöjda kunder som inte klagar. Av dessa är den förstnämnda 

kategorin de som är mest benägna att återkomma och de som inte klagar alls är de som är 

minst benägna till återköp. (Zeithaml & Bitner, 2002). 
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2.8 Sammanfattning 

En tjänst produceras, levereras och konsumeras samtidigt och kan inte lagras. Detta gör att 

kunden inte kan se tjänsten innan den köps utan måste lita på referenser och tidigare 

erfarenheter. Tjänsten produceras av företagets personal tillsammans med kunden och för att 

det ska fungera måste kunden ha tydliga riktlinjer på hur han eller hon ska agera för att skapa 

bästa möjliga kvalitet på tjänsten. Kundens behov, önskemål och förväntningar är det som ska 

styra hela tjänsteverksamheten, men framför allt utvecklingen och kommunikationen av 

tjänsteerbjudandet. En fastighetsmäklare arbetar med många olika typer av människor och 

varje tjänsteerbjudande måste ha en individuell utformning. Erbjudandet utvecklas ofta i 

detalj först under det första mötet med kunden, det är också då erbjudandet kommuniceras och 

tjänsten börjar produceras och konsumeras. När affären och därmed tjänstekonsumtionen är 

avslutad utvärderas tjänsten och kvaliteten bedöms. Kvalitetsupplevelsen beror på huruvida 

kundens förväntningar är infriade eller inte.  
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3 Metod 

 

3.1 Ansats och angreppssätt 

 

3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ 

I en kvantitativ studie studeras problemet objektivt på ett naturvetenskapligt sätt och 

resultaten blir mätbara och generaliserbara. I en kvalitativ studie studeras verkligheten 

subjektivt. Människans uppfattning och tolkning av den omgivande verkligheten står i fokus 

och, så kallade, mjuka värden blir viktiga för att förstå problemet på djupet. Enligt Holme och 

Solvang (1997) skapar kvalitativa data en helhetsbild som gör det möjligt att förstå sociala 

processer och sammanhang. Studiens problemställningar är: Vilka kriterier anser 

småhussäljare påverkar deras val av fastighetsmäklare och vilka av dem är avgörande i 

valet? samt Hur ska fastighetsmäklaren agera i och inför en fastighetsaffär för att skapa 

förtroende och för att få kunden att återkomma? Då problemställningarna är beskrivande 

passar en kvalitativ studie bäst eftersom den går på djupet, tar fram en nyanserad bild av 

verkligheten och är öppen för ny information (Jacobsen, 2002). 

3.1.2 Induktiv eller deduktiv 

Backman (1998) menar att i den kvalitativa studien är det ofta empirin som inleder 

forskningsprocessen för att därefter formulera hypoteser, så kallad induktiv ansats. Deduktiv 

ansats utgår från teorier som sedan prövas empiriskt. Jacobsen (2002) anser att risken med en 

deduktiv ansats är att forskaren enbart letar efter den information som anses relevant enligt 

teorin. Denna studie handlar om bostadssäljares val av mäklare och vilka kriterier som är 

avgörande. Tidigare studier har visat att förtroende för fastighetsmäklaren under det första 

mötet är av stor vikt och därför koncentrerades studien till att ta reda på hur en 

fastighetsmäklare bör göra för att skapa detta förtroende. Då tidigare studier på området finns 

och syftet med studien är att jämföra resultatet med dessa studier samt att söka efter 

ytterligare kriterier har denna studie en deduktiv ansats med en kvalitativ forskningsmetod. 

Studien inleddes med att samla in befintlig teori och tidigare gjorda studier på området. 

Därefter kunde det empiriska momentet genomföras med hjälp av en teorigrundad 

intervjuguide. Detta för att ta reda på om teorin fortfarande gäller och om det finns ytterligare 

kriterier att tillföra.  

 

3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som författaren inte själv har tagit fram utan som har samlats in och 

analyserats i ett annat syfte (Jacobsen, 2002). Dessa data har gett studien dess teoretiska 

referensram och har samlats in genom böcker från högskolebiblioteket i Halmstad, 
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stadsbiblioteket i Halmstad och stadsbiblioteket i Helsingborg. Den nationella 

bibliotekskatalogen LIBRIS har använts vid sökningen. Dessutom har högskolebibliotekets 

portal SAMSÖK använts för att söka vetenskapliga artiklar. Sökorden som har använts är 

bland annat relation, marknadsföring, tjänst, lojalitet, kommunikation, sällanköp samt olika 

sammansättningar och engelska översättningar av dessa. 

3.2.1 Val av teorier 

Sekundärdata och tidigare forskning presenteras med Arnerup-Cooper och Edvardssons 

(1998) modell över tjänstemarknadsföringsprocessen som utgångspunkt. Författarna visar hur 

tjänsteleverantören ska arbeta för att kunden ska få ett mervärde, bli nöjd och därmed 

återkomma eller rekommendera företaget vidare till vänner och bekanta. Modellen valdes då 

den utgår från kunden och fokuserar på skapandet av kvalitet vilket även är fokus för denna 

studie. Studien behandlar alltså inte processen att få kontakt med kunden.  

Fastighetsmäklare och fastighetsaffärer i Sverige är mycket hårt styrda av lagar och regler 

som är unika för Sverige. Tidigare forskning på området är mycket begränsad då endast 

studier gjorda i Sverige är relevanta. Av den anledningen är den teoretiska referensramen 

begränsad till tjänstesektorn i allmänhet och inte fokuserad på just fastighetsmäklarbranschen.  

 

3.3 Primärdata 

Primärdata är så kallad förstahandsinformation och det är denna som har hjälpt till att besvara 

problemformuleringen och syftet. Författaren har valt att samla in primärdata med hjälp av 

telefonintervjuer för att minimera intervjuareffekten. När intervjuare och intervjuobjekt möts 

ansikte mot ansikte kan de påverka varandra mer då de ser bland annat ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Nackdelen med telefonintervjuer är att det är svårare att få en personlig kontakt 

och att människor har svårare att prata om känsliga ämnen på telefon än ansikte mot ansikte 

(Jacobsen, 2002). Då denna studie inte behandlar något känsligt ämne tror inte författaren att 

det kommer att påverka resultatet. 

Telefonintervjuerna har varit förbokade för att undvika onödiga stressfaktorer hos 

respondenterna. Var intervjuerna äger rum är viktigt eftersom platsen påverkar 

intervjupersonens svar, den så kallade kontexteffekten. Innehållet i intervjun tenderar att bli 

mer naturligt och sanningsenligt om intervjun hålls på en plats som känns naturlig och 

bekväm för intervjupersonen (Jacobsen, 2002). Då intervjuerna har genomförts via telefon 

och har varit förbokade kan det antas att intervjupersonerna har befunnit sig i en för dem 

bekväm och välkänd miljö. Ett problem kan ändå vara att personerna kan bli störda under 

tiden, om de är hemma kan det finnas barn eller andra familjemedlemmar som vill ha 

uppmärksamhet. Detta skedde vid ett tillfälle under samtliga intervjuer. 

Intervjuerna har varit delvis strukturerade för att få en flexibel intervjuprocess där frågorna 

kan anpassas och följdfrågor kan ställas. Den delvis strukturerade intervjun gör det lättare för 

respondenterna att prata fritt vilket gör att chansen är större att nya data kommer fram. 

Intervjuerna spelades in för att intervjuaren inte skulle missa någon information. Fördelen 
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med detta är att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun och inte 

på att föra anteckningar. Även tonfallet, pauserna och betoningen med mera registreras i 

permanent form och kan spelas upp gång på gång. En förutsättning för att spela in 

intervjuerna är att få respondenternas godkännande. Samtliga respondenter godkände 

inspelningen och har fått möjlighet att korrekturläsa intervjuutskriften. Därigenom fick de 

möjlighet att kontrollera att inga missförstånd har uppstått samt att de hade möjlighet att göra 

eventuella korrigeringar. 

3.3.1 Urvalsmetod 

Hemnet.se är en annonsplats för bostäder och tomter som säljs via registrerade 

fastighetsmäklare, privatpersoner har alltså inte tillgång till att lägga ut objekt på egen hand 

(Hemnet, 2011). Då denna studie syftar till att ta reda på vilka kriterier som är viktiga vid 

valet av mäklare bör intervjupersonerna ha gjort detta val nyligen för att de tydligt ska komma 

ihåg hur de valde mäklare. Den teoretiska populationen består därför av samtliga 

bostadssäljare i Halmstads kommun som säljer sin bostad genom en fastighetsmäklare och har 

lagt ut den till försäljning under vecka 15, 2011. Det resulterade i 305 personer (1.Hemnet, 

2011). För att begränsa antalet ytterligare gjordes ett urval som bestod av samtliga säljare till 

villor/radhus i Halmstads kommun vilket resulterade i 27 personer. För att komma i kontakt 

med respondenterna kontaktades respektive mäklare. I kontakten med mäklaren förklarades 

vad intervjun skulle handla om och hur lång tid den beräknades ta. Dessutom utlovades 

anonymitet för både respondenten och mäklaren. Anonymitet kan medföra problem med att få 

intervjuerna tillräckligt djupa och att få dem att bli intressanta att ta del av. Trots detta har 

författaren valt att utlova anonymitet från början för att lättare få respondenterna att ställa upp 

på intervjuerna. Ytterligare en anledning till utlovad anonymitet är att även negativa aspekter 

på mäklaren och mäklartjänsten är viktiga för studien. 

Det visade sig att 22 respondenter inte gick att nå på grund av olika anledningar. Några 

mäklare ville inte medverka alls, några försäljningar hade påbörjats långt tidigare varför valet 

av mäklare gjordes för alltför lång tid sedan samt att några av respondenterna inte ville delta. 

Slutligen genomfördes intervjuer med fem respondenter. Av dessa fem uttryckte ingen något 

missnöje över sin mäklare vilket har gjort det svårt att analysera om klagomålshanteringen 

påverkar den totala kvalitetsupplevelsen.  

 

3.4 Analysmetod 

Analysen ska ge en överskådlighet och systematik i informationen och göra den tolkningsbar 

så att materialet kan kopplas till den ursprungliga problemställningen (Backman, 1998).  

Bryman och Bell (2005) menar att författaren måste teoretisera det som framkommit under 

intervjuerna för att skapa betydelse åt studien.  

För att kunna analysera resultatet togs en intervjuguide fram innan intervjuerna genomfördes. 

Intervjuguiden utgår från den teoretiska referensramen och innehåller vissa specifika teman 

och huvudfrågor som ska beröras under intervjun men frågorna behöver inte följa någon 
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specifik ordning. Intervjupersonen svarar fritt på frågorna och utefter dessa svar kan även 

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden ställas (Johannessen & Tufte, 2003). På detta 

sätt kan teorin kontrolleras och det finns även möjlighet att få fram nya och oväntade svar. 

I analysen återkommer samma teman som i intervjuguiden. Kundrelationer, önskemål och 

behov, tjänsteerbjudandet, förväntningar, kundmötet och tjänstekvalitet var studiens 

huvudteman. Efter datainsamlingen transkriberades det inspelade materialet för att 

genomläsas och därefter skapades en allmän översikt av materialet. Sedan sammanfattades det 

insamlade materialet, identifierades och grupperades. Detta menar Kvale (2007) är en 

kombination av två analysmetoder, meningskoncentrering och meningskategorisering. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att resultatet ska bli detsamma om studien skulle 

genomföras på nytt. Detta är svårt att uppnå i en kvalitativ studie då det är omöjligt att tillse 

en exakt likadan social miljö vid flera olika tillfällen samt att populationen ständigt förändras 

(Bryman & Bell, 2005). Jacobsen (2002) delar in begreppet validitet, giltighet, i intern och 

extern validitet. Den interna validiteten handlar om huruvida forskaren har fått tag i den 

informationen som studien syftade till. För att pröva den interna validiteten kan forskaren 

pröva resultaten mot andra människor, exempelvis mot uppgiftslämnarna eller mot andra 

sakkunniga, eller genom att kritiskt granska själva resultaten. Den externa validiteten handlar 

om i vilken grad resultaten är generaliserbara (Jacobsen, 2002).  

Reliabiliteten kan kontrolleras när frågorna utarbetas och även under intervjuns gång genom 

kritisk granskning. Då intervjuerna genomfördes via telefon är det svårt att uppfatta 

exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta kan minska tillförlitligheten något då det är 

svårt för intervjuaren att uppfatta vad som är extra viktigt för intervjupersonen eller rena 

lögner. Tillförlitligheten ökar genom att intervjuerna har varit förbokade och respondenterna 

har befunnit sig i en, för dem, trygg miljö utan störningar. Att intervjuerna genomfördes via 

telefon kan också vara positivt då den så kallade intervjuareffekten minimeras. 

Intervjupersonerna har fått möjlighet att kontrollera att all information har uppfattats korrekt. 

Då fick de även möjlighet att korrigera om något varit felaktigt vilket stärker den interna 

validiteten. En kvalitativ metod kan utveckla generella teorier och hitta generella fenomen 

beroende på hur urvalet gjorts och beroende på tidigare teori och undersökningar (Jacobsen, 

2002). Denna studie aspirerar inte på att generalisera utan på att ta fram nya faktorer som 

skulle kunna vara viktiga eller till och med avgörande i valet av fastighetsmäklare. Då urvalet 

gjordes enbart utifrån kriteriet att personen nyligen skulle ha tagit kontakt med en mäklare 

finns en risk för ett snett urval. De slutliga intervjupersonerna är mycket olika till ålder, kön, 

yrke och bakgrund vilket är positivt för studien. Dessutom finns tidigare studier på området 

att jämföra med och då resultaten inte skiljer sig markant från varandra är den externa 

validiteten relativt hög. 



20 

 

Det viktigaste urvalskriteriet var att respondenterna skulle ha sitt val av fastighetsmäklare 

färskt i minnet. Därför valdes personer vars bostäder lagts ut till salu nyligen, den första 

intervjun genomfördes två veckor efter att huset lagts ut till salu. Fastighetsaffärer kan ta 

mycket olika lång tid att genomföra, allt från ett par veckor till över ett år. Detta har inneburit 

att fyra av fem affärer inte har varit avslutade vid intervjutillfället vilket i sin tur gör det svårt 

för respondenterna att ge en heltäckande bild av sin totala kvalitetsupplevelse. Det kan vara en 

brist i studien men då fokus trots allt har legat på själva valet anser författaren att det var 

viktigare att respondenterna tydligt kom ihåg hur de resonerade kring själva valet av mäklare. 
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4 Empiri 

 

4.1 Respondent A 

För ett antal år sedan köpte respondent A en tomt genom en mäklare i Halmstad. På tomten 

byggde han sedan ett fritidshus som familjen uppskattade att åka till då de inte hade sitt 

permanentboende i närheten. De utnyttjade sommarstugan väl till en början men den senaste 

tiden har dessvärre behovet minskat och familjen använder inte längre huset lika mycket. A 

ansåg då att kapitalet som var bundet i huset hade betydligt bättre användningsområden för 

honom och bestämde sig för att sälja fritidshuset. A valde att anlita en mäklare för att han tror 

att han får ut mer för huset på det sättet. Eftersom fritidshuset dessutom ligger lite högre i pris 

anser han att det bör annonseras i rätt kanaler som är svåra att komma åt som privatperson. 

Dessutom krävs det tid och engagemang att sälja en fastighet vilket A inte anser sig ha.  

När A köpte tomten upplevde han en mycket god service och ett mycket gott bemötande från 

mäklaren vilket gjorde att han vände sig direkt till den byrån inför denna försäljning utan att 

kontrollera och jämföra med andra mäklare. Han fick då reda på att just den mäklaren hade 

slutat men bestämde sig snabbt för att lita på att en kollega på byrån gjorde samma goda 

arbete. Det är första gången som respondenten vänder sig till en mäklare då det är första 

gången som han säljer ett hus, tidigare har han bara köpt hus respektive tomt via en mäklare. 

Det enda som han upplever som negativt är budgivningsprocessen som är svår att förstå och 

otydlig eftersom en köpare aldrig vet vem han eller hon bjuder mot. Budgivningen är inte 

reglerad i fastighetsmäklarlagen men Fastighetsmäklarnämnden (2010) rekommenderar att 

mäklaren lämnar en lista på samtliga budgivare till den slutliga köparen. Detta kräver dock 

godkännande från budgivarna enligt personuppgiftslagens regler (SFS 1998:204). Om A inte 

hade haft kontakt med någon mäklare tidigare hade han förmodligen sökt sig till någon av de 

stora kedjorna som har mycket annonsering. Dessutom hade han letat efter någon som har 

erfarenhet av den typen av hus som just han ska sälja eftersom mäklare ofta är specialiserade 

på en viss typ av fastighet. Om han hade flera att välja mellan kan även arvodets storlek spela 

roll och kanske till och med vara avgörande men han anser att det finns mycket annat som är 

viktigare. 

Första mötet med mäklaren hölls i fritidshuset när mäklaren kom dit för en värdering. De hade 

pratat lite i telefon tidigare men aldrig träffats. Under värderingen diskuterade de igenom hela 

affären noggrant och först då fick A information om vad tjänsten skulle innehålla och anser 

sig ha fått tillräckligt mycket information. Han kände sig ganska säker på hur allting skulle gå 

till redan sedan tidigare och lämnade därför ganska mycket fritt åt mäklaren att bestämma. A 

förväntar sig att mäklaren ska sköta marknadsföringen såsom att skylta, visa huset i tidningen. 

Dessutom ska hon boka visningar och återrapportera efter visningarna eftersom han som 

säljare är nyfiken på hur det går. Han anser att det är viktigt att få information tillbaka hela 

tiden men de har inte uttryckligen pratat om vad han förväntar sig. 
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Kontakten med mäklaren har fungerat mycket bra. De har inte pratat så ofta men han anser att 

det har varit en lagom frekvent och regelbunden kontakt och mäklaren har ringt när hon har 

haft något att meddela eller fråga om. Han är nyfiken och vill veta allt som händer men han 

anser att det är hennes jobb att få huset sålt och lämnade därför över nyckeln och huset helt i 

hennes händer när försäljningen startade. A är osäker på vad hans roll är och vilka uppgifter 

han har men han är medveten om att han har det yttersta ansvaret för det mesta. 

Mäklaren och mäklarfirman ger ett seriöst intryck och marknadsför sig själva mycket enligt 

A. Hans val föll på just den mäklaren först och främst på grund av den tidigare kontakten han 

haft med dem men i andra hand kommer marknadsföringen som också spelar stor roll. Han 

menar att chansen att han hade valt dem om han inte hade haft kontakt med dem tidigare är 

ganska stor på grund av sättet de marknadsför sig själva på. Däremot hade han, i sådant fall, 

ringt runt och jämfört mer med andra mäklare. Inför nästa försäljning kommer han inte att 

anlita samma mäklare men det beror inte på att han inte har varit nöjd utan på att han troligen 

inte kommer att ha några affärer i Halmstad igen inom den närmsta tiden. ”Hade det varit 

aktuellt hade de säkert legat bra till!”. 

 

4.2 Respondent B 

Respondent B köpte ett hus tillsammans med sin man för 47 år sedan och har bott där under 

större delen av sitt liv. Efter sin mans bortgång orkar hon dessvärre inte längre sköta om huset 

ensam och har bestämt sig för att flytta till en lägenhet istället. B vill gärna slippa att lägga ner 

all den tid som krävs för att sälja huset. Hon tror att hon hade tjänat ekonomiskt på att sälja 

utan mäklare men anser att det är värt ett mäklararvode för att slippa jobbet. Att slippa tänka 

på något annat än att rymma ut huset är mycket värt anser hon. Det är första gången som hon 

anlitar en mäklare på egen hand men hon har varit delaktig i affärer och valet av mäklare två 

gånger tidigare. Tidigare affärer har andra mäklare än den nuvarande anlitats. 

I respondentens bekantskapskrets finns en mäklare som hon har känt privat sedan många år 

tillbaka. Hon har aldrig träffat honom i mäklarrollen tidigare men vet att han generellt är en 

noggrann person och hon känner förtroende för honom, därför kändes det naturligt att anförtro 

sin bostadsförsäljning till honom. Hon brydde sig inte om att jämföra med andra mäklare då 

hon anser att det viktigaste är att personkemin fungerar och att hon känner förtroende för 

mäklaren. 

De har haft en löpande kontakt hela tiden, både inför och under försäljningen. Mäklaren har 

hela tiden hållit B uppdaterad om vad som händer och har ringt henne med jämna mellanrum 

för att diskutera olika upplägg. Att hållas informerad och uppdaterad är något som 

respondenten tycker är viktigt. Hon lämnar gärna över arbetet till mäklaren då hon anser att 

han kan det bäst. Hon vill inte lägga sig i hans arbete men hon är naturligtvis nyfiken på vad 

som händer. Så här långt i affären har mäklaren skött sig klanderfritt och B anser att det inte 

har funnits någon anledning för henne att lägga sig i och ifrågasätta.   
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Om hon inte hade haft någon mäklarkontakt sedan tidigare tror hon att hon istället hade gått 

på referenser och lyssnat på vänner och bekantas råd och tips om lämplig mäklare. Dessutom 

hade hon nog använt sig av Internet och jämfört några olika firmor och deras hemsidor. Hon 

anser att det är mycket viktigt hur de marknadsför sig själva och sina objekt men det absolut 

viktigaste är att personkemin med mäklaren finns där och fungerar. Storleken på arvodet anser 

hon vara mindre viktig. 

Första gången B träffade sin mäklare i hans yrkesroll var vid ett besök i huset då mäklaren 

genomförde en värdering och gav information om hur försäljningsprocessen skulle gå till och 

vad tjänsten skulle innehålla. Informationen var tydlig, både muntlig och skriftlig, och B fick 

också reda på vad som var hennes ansvar och vilken roll hon hade i försäljningen. Hon fick 

reda på att hennes uppgift är att hålla huset tillgängligt och rent inför fotografering och 

visningar. B förväntar sig att hela tiden bli informerad om vad som händer och hoppas att det 

inte ska ta så lång tid för huset att bli sålt. Annars tycker hon mest att det är skönt att kunna 

lämna ifrån sig huset i någon annans händer.  

B:s mäklare tillhör en mindre mäklarfirma men tidigare gånger har hon vänt sig till de större 

kedjorna och hon anser inte att det spelar någon roll. Hon har inget konkret svar på vilken 

image eller vilket rykte mäklarfirman har men däremot tycker hon att ”mäklarfirman 

profilerar sig väl”. 

Om hon skulle välja samma mäklare igen anser hon vara alldeles för tidigt att svara på då 

försäljningen ännu inte pågått så länge. 

 

4.3 Respondent C 

Respondent C bor i ett hus som börjar behöva en del omfattande renoveringar. Hon har 

kommit till ett läge där hon är tvungen att välja mellan att renovera det gamla huset och bo 

kvar där eller att flytta till något nytt. Hon har bestämt sig för att flytta till en lägenhet istället 

då det passar henne och hennes behov bättre just nu med minimalt underhållsarbete. Hon har 

aldrig anlitat mäklare tidigare utan säljer sin första bostad och känner sig något osäker på 

processen och på hur det brukar gå till. Anledningen till att C valde att anlita en mäklare 

istället för att sälja själv var all service kring försäljningen. Hon anser att det är mycket att 

tänka på och eftersom hon aldrig sålt en bostad förut var det ett självklart val för henne. 

Inför försäljningen tog C kontakt med tre olika mäklare. Urvalet gjordes utifrån vad hon hade 

hört från vänner och bekanta och genom mäklarfirmornas marknadsföring. De tre mäklarna 

kontaktades via telefon och bjöds in till en värdering. Hon pratade inte mer med någon av 

dem i det skedet utan all information och alla frågor togs under värderingen. Hon jämförde 

tjänstens innehåll hos de olika mäklarna och den som erbjöd mest för pengarna fick 

uppdraget. Dessutom var det just den mäklaren som verkade vara mest engagerad och som 

hade bäst personlighet enligt respondenten. Hon anser att personkemin är mycket viktig och 

någon av de andra var ”bror duktig och lite översittare”. Hon var inte inne på Internet och 

jämförde olika hemsidor men det var det personliga mötet som var avgörande. Hennes 



24 

 

spontana intryck av mäklaren var att han var förstående och sympatisk som person. Hans sätt 

att bemöta henne och hennes frågor var mycket bra. Dessutom förstod han situationen med att 

hon var ovan vid och osäker på bostadsförsäljningen och mäklarkontakten. 

C är själv ganska aktiv i processen. Stora delar av försäljningsprocessen har de bestämt 

tillsammans såsom när det ska vara visning och hur den ska gå till samt hur budgivningen ska 

gå till. Hon är nyfiken på mäklarens arbete och hur det går men vill inte lägga sig i mäklarens 

arbete för mycket. På grund av nyfikenheten har hon haft en tät kontakt med sin mäklare och 

hon blir hela tiden uppdaterad om vad som händer genom alla steg i processen. Han har även 

varit hos henne i huset vid ett flertal tillfällen efter värderingen. Hon är mycket nöjd med sin 

mäklare så här långt i affären och chansen är stor att hon väljer samma mäklare igen. Hon 

känner att de har en bra personkemi mellan sig och trivs att arbeta tillsammans. Dessutom är 

han en förstående och sympatisk person med ett gott bemötande. Utöver det erbjuder också 

firman ett helhetskoncept där hon får råd och hjälp med allt, före, under och efter 

försäljningen. Helhetskonceptet är något som C värderar högt eftersom hon känner sig ovan 

och lite osäker på försäljningsprocessen. 

Eftersom situationen var helt ny för C visste hon inte alls vad hon skulle förvänta sig men hon 

vill att mäklaren ska ta hand om det mesta och informera henne om vad som händer. Efter lite 

tvekan anser hon att hennes roll handlar om det praktiska exempelvis förbereda inför 

fotografering och visning. 

Respondent C beskriver det som är unikt för mäklarfirman men hon anser inte att det har 

påverkat henne i valet. Det viktigaste är ändå personen, att de ska få en personlig kontakt och 

känna att de trivs tillsammans. 

 

4.4 Respondent D 

Respondent D säljer sin bostad på grund av att hon har bestämt sig för att bli sambo. Eftersom 

barnen är utflugna bor hon nu ensam i ett stort hus vilket hon inte anser är nödvändigt. När 

hon bestämde sig för att sälja sitt hus visste hon inte hur attraktivt huset var och hur lång tid 

det skulle ta att sälja det. Eftersom hon arbetar mycket och hennes jobb kräver att hon är på 

arbetsplatsen hela tiden ansåg hon inte att hon hade tiden att sköta försäljningen själv. Därför 

passade det henne bra att anlita en mäklare. 

Hon har ägt andra bostäder tidigare som sålts via mäklare som hon har varit mycket nöjd med. 

Anledningen till att hon inte har vänt sig till dem igen är att det var så länge sedan att hon inte 

ens tror att de finns kvar. Inför denna försäljning kontrollerade hon några olika mäklare för att 

få så bra villkor som möjligt. Villkoren som D anser är viktiga rör exempelvis annonsering, 

tydlig information och arvodets storlek. Hon valde att bjuda hem tre olika mäklare för en 

värdering av bostaden och under det mötet diskuterades också tjänstens innehåll och 

upplägget för försäljningen. Mäklaren som slutligen fick uppdraget var den som hade mycket 

tydlig information angående vad som ingår i tjänsten, vad hon som kund betalar för och vad 

mäklaren hjälper till med. D anser att hon fick bra svar på sina frågor och informationen fick 



25 

 

hon också skriftligt vilket gjorde det ännu tydligare. De andra mäklarna kunde säkert erbjuda 

samma tjänst men de var lite mer otydliga angående vad som ingick i tjänsten och hur det 

skulle gå till. D upplevde att de andra mäklarna inte hade något färdigt paket, allt gick att 

diskutera och många delar ”kunde ingå” om hon som kund önskade det. Hon fick även 

uppfattningen att någon av dem använde sig av lockpriser¹. Utöver tydlig information anser 

respondent D att personkemin mellan henne och mäklaren är mycket viktig så att det fungerar 

att arbeta tillsammans. Hennes spontana intryck av mäklaren var att han var ärlig, korrekt och 

trevlig men, poängterar hon, ”han var inte överdrivet trevlig utan professionell!”. 

Respondenten fick all information under värderingen hemma hos henne. Efter det mötet 

kvarstod några frågor som hon fick förtydligade och svar på via e-post vilket hon tyckte var 

mycket positivt då hon fick svar fort samt att dessa svar var skriftliga. Då respondenten kan 

vara svår att nå på telefon dagtid bestod kommunikationen till stor del av e-post i början vilket 

var mycket uppskattat från hennes sida. Att kommunikationen då är skriftlig och kan sparas 

gör att informationen blir mer klar och tydlig än om den hade skett via telefon. När mäklaren 

väl hade hittat en köpare blev kontakten mer intensiv. D anser att det har varit mycket god 

uppdatering genom hela processen men inför kontraktskrivningen var det extra mycket 

information och frågor som skulle lösas. 

Under försäljningen har hennes roll varit att hålla huset tillgängligt för visningar, även med 

kort varsel. Hon, som säljare, har också ett ansvar för dolda fel² vilket mäklaren har gett 

henne mycket god information om. Mycket av den informationen gavs i samband med 

kontraktskrivningen vilket gjorde att både köpare och säljare var på plats och fick samma 

information. D anser att det är en extra trygghet att veta att köparen har fått samma 

information. Mäklaren erbjöd henne dessutom en så kallad ”dolda-fel försäkring” där hon 

kunde försäkra sig mot detta.  

I sitt jobb arbetar D mycket med förhandlingar vilket gör att hon är medveten om hur det går 

till och är dessutom kräsen med hur hon vill ha det. Det gör att hon är väldigt aktiv och vill 

gärna vara med och bestämma mycket. Hon förväntar sig att mäklaren ska sköta 

informationen kring huset och annonseringen av det. Dessutom hoppas hon att mäklaren har 

en kundkrets som underlättar försäljningen ytterligare. Att få information både muntligt och 

skriftligt anser hon är viktigt och hon vill absolut ha ett professionellt bemötande från 

mäklaren när hon betalar för det. D anser att mäklaren har uppfyllt hennes förväntningar till 

fullo och hon är mycket nöjd med affären. 

 

 

 

¹Lockpriser innebär att bostaden bjuds ut till ett pris som ligger betydligt under förväntat marknadsvärde och det pris som säljaren är beredd 

att acceptera (Melin, 2007). Detta är något som strider mot god fastighetsmäklarsed och som en mäklare inte får använda sig (SFS 

1995:400). 

²Dolda fel avser fel som en köpare inte borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Undersökningens noggrannhet ska anpassas 

efter bland annat byggnadens ålder, skick och normal karaktär hos jämförbara fastigheter (SFS 1970:994). 
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Vid intervjutillfället hade hon, tillsammans med mäklaren, redan hittat en köpare och kontrakt 

var skrivet. Det som nu återstår av affären är tillträde och deklaration som mäklaren också 

hjälper till med. Enligt D är mäklarfirmans image att vara lite ”folkliga”, de har ett brett utbud 

och har många olika typer av objekt. De har inte de mest exklusiva objekten vilket D bara 

anser är positivt i hennes fall. Från vänner och bekanta har hon fått goda referenser om 

mäklarbyrån vilket hon värderar ganska högt. Hon är själv jättenöjd med sin mäklare och kan 

gärna tänka sig att rekommendera honom vidare. 

 

4.5 Respondent E 

Respondent E säljer, tillsammans med sin bror, ett dödsbo efter sin mamma som även är E:s 

barndomshem. Hon bor inte längre i området själv och känner inte till huset så väl som hon 

skulle gjort om det vore hennes eget hus. Då hon själv bor ganska långt ifrån huset och inte 

anser sig ha varken kunskap eller tid att sköta om försäljningen tog hon en mäklare till hjälp. 

Hon anser att det är skönt att slippa visa huset för många människor men även att slippa 

diskutera med dem. Dessutom tror E att köpeskillingen för huset blir högre med hjälp av en 

mäklare. 

Det finns företag som är oberoende och hjälper människor att hitta en mäklare som passar 

dem. De hjälper till med att ta in offerter åt säljaren som sedan väljer ut vilken eller vilka 

mäklare som ska få träffa säljaren och titta på huset. E använde sig av en sådan tjänst och fick 

där kontakt med tre olika mäklare som hon träffade personligen. De tre valdes ut av olika 

anledningar men det var framför allt magkänslan som övervägde. Hennes mamma hade 

funderat på att sälja medan hon fortfarande var i livet och hade då haft kontakt med några 

olika mäklare. Någon mäklare ville mamman absolut inte anlita och någon annan hade hon 

varit mycket positiv till. E följde sin mammas känsla angående de mäklarkontakter hon haft 

och valde därtill ut ytterligare någon som de kände att de ville träffa efter offerten. Bland de 

tre som säljarna träffade låg alla ganska nära varandra i pris och de kände förtroende för alla 

så E har ganska svårt att specificera varför just hennes mäklare blev vald. Hon tror att det var 

mycket småsaker som gjorde att han till slut kändes bättre än de andra. Mycket av det gällde 

honom som person; han var ”vanlig” och ungefär i samma ålder som säljarna. När det gäller 

mäklarfirmans erbjudande så anser E att det kan spela roll när det gäller exempelvis arvode. I 

detta fall fick de något rabatterat arvode men de hade nästan valt den mäklaren redan så hon 

anser att det spelar mindre roll, det är viktigare att det finns ett förtroende. 

Första gången de träffades var på mäklarens kontor. De fick ett vänligt bemötande, blev 

bjudna på kaffe och kände sig välkomna direkt vilket inte var fallet hos alla mäklare. Han 

hade då redan varit vid huset och tittat på det utvändigt och på så sätt förberett sig för mötet 

vilket E tyckte var mycket positivt. De båda andra mäklarna hade också sett huset, med den 

ena skedde första mötet i huset och den andra hade varit i huset tidigare då mamman levde. 

Under det första mötet fick de detaljerad information om vad tjänsten skulle innehålla men de 

hade redan innan fått lite information på telefon så de visste vad de kunde förvänta sig när de 

kom till kontoret. 
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Förväntningarna som respondent E hade innan processen drog igång var att allt skulle gå 

smidigt och hon skulle slippa tänka på hur försäljningen skulle gå till för att få högsta möjliga 

pris för huset. ”Bara en sådan sak som att tänka på hur bilderna ska tas för att framhäva 

huset på bästa sätt.” Hon anser sig vara lite osäker på husförsäljningar och förlitar sig på att 

mäklaren sköter det. Däremot vill hon gärna vara med i processen i de delar hon kan. Hon vill 

vara med och bestämma i vissa delar men inte lägga sig i varje detalj. De har haft en 

regelbunden kontakt med mäklaren som har hört av sig när det har funnits något att berätta. 

Mäklarfirman har även en tjänst där säljaren enkelt kan följa med i vad som händer i 

försäljningen, exempelvis hur många som har tittat på objektet på Internet vilket E ansåg vara 

enkelt och positivt. Tyvärr har hon inte lyckats använda tjänsten, troligen på grund av att 

huset är ett dödsbo. 

Hon anser att hennes roll i försäljningen framför allt ligger i att berätta om alla eventuella fel 

som hon känner till om huset³. Hon bodde i huset som barn men det var många år sedan så 

hon tycker att det har varit svårt. Däremot var hennes morbror med och byggde huset så han 

har fått hjälpa till med en hel del information. 

Mäklarfirmans image känner respondenten inte till men det tror hon beror på att hon inte bor i 

Halmstad. Hon anser att om mäklarbyrån har ett bra rykte och människor rekommenderar 

dem så väger det tungt vilket självklart också gäller för ett dåligt rykte. Försäljningsprocessen 

är inte klar vid intervjutillfället men E hade nog kunnat tänka sig att anlita samma mäklare 

igen om hon hade bott i Halmstad. De har fått stort utrymme att bestämma själva medan 

mäklaren har kommit med tips och råd. Då det är första gången E anlitar en mäklare har hon 

inte så mycket att jämföra med men hon ”är nog nöjd”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³Säljaren har en upplysningsplikt beträffande eventuella fel och brister som säljaren känner till om huset (SFS 1970:994).  
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5 Analys 

 

5.1 Kundrelationer 

Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver hur företaget kan binda sina kunder närmare till sig 

genom ett utbyte av aktiviteter, kunskap eller känslor. Genom att sälja en speciell produkt, 

använda sig av en speciell process eller placera sig på en speciell geografisk plats kan kunden 

bindas till företaget genom handlingar eller aktiviteter. När det gäller fastighetsaffärer är 

lokalkännedom av stor vikt och en geografisk bindning uppstår därför i de flesta fall. Kunden 

är dock inte bunden till en specifik mäklare men tjänsteutbudet blir på så sätt begränsat. 

Respondent C poängterar hur hon uppskattade helhetskonceptet som hennes mäklare erbjöd. 

Detta kan vara ett sätt för mäklaren att utmärka sig bland övriga konkurrenter. Kunskap kan 

röra juridiska avtal, lagar eller en kompetens som företaget besitter (ibid.). Respondent A, B, 

C och E förlitar sig på sin mäklares kompetens. Respondent A och E tror att de får ut mer 

pengar för sitt hus med en mäklares hjälp medan C känner sig osäker i processen och känner 

en trygghet i att mäklaren hjälper till. B vill gärna lämna över så mycket som möjligt till 

mäklaren eftersom hon anser att han kan arbetet bäst. En känslomässig bindning är svårare att 

hitta eller mäta men kan handla om kultur, ideologi eller sociala relationer (ibid.). B har 

troligen känt sig socialt bunden till att anlita sin mäklare då de känt varandra under en lång 

tid. En juridisk bindning till den individuella mäklaren finns alltid då en mäklare alltid måste 

ha ett skriftligt uppdragsavtal undertecknat innan försäljningen kan påbörjas (SFS 1995:400) 

och detta i de flesta fall idag är förenat med ensamrätt (2.Mäklarsamfundet, 2011). När det 

gäller uppdragsavtal med ensamrätt måste dessa dock vara tidsbegränsade (SFS 1995:400).   

Gummesson (2002) poängterar vikten av att parterna ska vara jämlika och inte få några 

expert- respektive amatörroller. Respondenternas expertkunskap finns framför allt i huset. 

Utan säljarens information är det svårt för mäklaren att göra ett bra jobb och hitta en lämplig 

köpare. Dessutom gör säljaren en del av jobbet då det ofta ligger på deras ansvar att förbereda 

huset för fotografering och visningar.  

Ahlenius och Bynander (2009) menar att förtroendet för mäklaren som person är det 

viktigaste i valet av mäklare. Detta stämmer väl överens med vad respondent A, B, C och E 

beskriver om sitt val. Häggström och Sjöström (2002) anser vidare att det avgörande  i valet 

är mäklarens trovärdighet och uppträdande vilket i sin tur kan leda till ett förtroende om de 

uppfattas väl. Respondent A återvände till samma mäklarfirma på grund av den goda servicen 

och ett mycket gott bemötande. B kände redan sin mäklare och visste att han var noggrann 

och att de hade en bra kontakt. För C var den personliga kontakten samt arvodets storlek det 

avgörande. Även A anser att arvodets storlek kan vara avgörande om flera alternativ är 

likvärdiga i övrigt men det finns mycket annat som är viktigare. D värderar, till skillnad från 

övriga respondenter, hårda värden högt. Hon anser att villkor som arvodets storlek och 

annonsering är mycket viktiga men avgörande är att tjänsteerbjudandet är tydligt beskrivet, 

skriftlig information gör det extra tydligt. Även E anser att arvodet kan spela roll men 

avgörande för henne var den personliga kontakten. 
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A och B kontaktade endast en mäklare för en värdering. Båda hade haft kontakt med den 

mäklarfirman eller mäklaren tidigare och kände förtroende för dem. C, D och E kontaktade tre 

mäklare vardera som de träffade och diskuterade affären med. De jämförde respektive 

mäklare och valde sedan på olika sätt. C och D jämförde konkreta aspekter i 

tjänsteerbjudandet, exempelvis arvodets storlek och vad tjänsten innehöll i förhållande till 

detta. E däremot valde efter magkänsla och valet föll på den mäklare som hon kände 

förtroende för och som hon fick bäst kontakt med.  

Häggström och Sjöström (2002) bedömer även att erfarenhet av mäklaren sedan tidigare och 

mäklarens rykte är avgörande i valet. Ingen av respondenterna har haft någon 

försäljningserfarenhet av sin mäklare sedan tidigare. A har haft kontakt med mäklarfirman 

tidigare och gjorde sitt val utifrån det men han har aldrig träffat den individuelle mäklaren 

tidigare. B kände sin mäklare privat sedan tidigare men hon har aldrig träffat honom i 

mäklarrollen tidigare. De övriga respondenterna tog kontakt med flera mäklare utan någon 

tidigare erfarenhet. Ryktet anser dock C och D spelar roll då de delvis har valt ut sina 

alternativ utifrån rekommendationer från vänner och bekanta.  

 

5.2 Önskemål och behov 

I en tjänsteverksamhet är det alltid kundens behov och önskemål som ska styra (Arnerup-

Cooper & Edvardsson, 1998). Behoven är vad kunden vill ha medan önskemålen berättar hur 

tjänsten ska genomföras för att uppfylla behoven (Grönroos, 1992). Då samtliga respondenter 

har anlitat en mäklare har de känt ett behov av hjälp. Skillnaderna ligger i vad de anser att 

mäklaren kan hjälpa dem med. Respondent A tror att han får ut mer pengar av huset genom 

mäklarens arbete och annonsmöjligheter. Även D anser att mäklarens 

annonseringsmöjligheter är en stor fördel vid försäljningen. A, B och D vill eller kan inte 

lägga ner den tid som krävs för att göra det själv medan C söker den trygghet, service och 

rådgivning som mäklaren kan bidra med. E nämner alla dessa tre behoven. Gemensamt för 

alla respondenter är deras önskemål att vara delaktiga i processen genom att bli informerade 

och uppdaterade på vad som händer.  

Anledningen till bostadsbytet kan avgöra hur aktiv konsumenten är i processen. När bytet sker 

frivilligt och för att personen har hittat något bättre alternativ tenderar han eller hon att vara 

mer motiverad och aktiv i processen (Guiltinan, 2010). Detta stämmer väl för respondent B, 

C, D och E men inte för A. Respondent A säljer frivilligt för att han tror att han kan hitta 

något bättre användningsområde för pengarna som är bundna i huset. Han är mycket nyfiken 

och vill veta allt som händer under försäljningen men han anser däremot att det är mäklarens 

jobb att få huset sålt och har därför lämnat över det helt i hennes händer. Respondent C säljer 

sitt hus för att hon har hittat ett annat boende som passar hennes behov bättre just nu. Hon är 

nyfiken och vill, liksom de övriga respondenterna, vara informerad om allt men vill inte lägga 

sig i för mycket. Till skillnad från A har hon däremot diskuterat mycket med mäklaren om hur 

processen ska läggas upp och de har bestämt mycket tillsammans. Även D säljer sitt hus 

frivilligt då hon har bestämt sig för att bli sambo och hon är mycket aktiv i försäljningen och 
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är mycket bestämd och kräsen med hur hon vill ha det. B och E är däremot tvungna att sälja. 

B orkar inte längre med att sköta huset då hon har blivit änka och är därför tvungen att sälja 

sitt hus. Hon anser att så länge mäklaren sköter sig och håller henne informerad så är det bara 

skönt att slippa tänka på försäljningen annat än att utrymma huset. Huset som E säljer är ett 

dödsbo efter hennes mamma. Hon anser att det är skönt att slippa spekulera i hur affären ska 

gå till och att hon tryggt kan lita på att mäklaren sköter sitt arbete. Däremot vill hon gärna 

vara med och bestämma i de få delar hon kan. 

När konsumenten har identifierat sitt behov måste information insamlas för att ta fram olika 

alternativ som sedan kan utvärderas. När det gäller tjänster tenderar den informationen att 

komma från personliga källor som vänner, bekanta eller experter men den kan också fås från 

icke-personliga källor som exempelvis reklam (Zeithaml & Bitner, 2002). Respondent A och 

B hade tidigare haft kontakt med sin mäklare eller mäklarfirma och kunde därmed utvärdera 

det alternativet utifrån egna erfarenheter. D har haft mäklarkontakter tidigare men det var så 

pass länge sedan att hon inte är säker på om företagen fortfarande existerar och har valt att 

inte kontakta dem. Istället kontrollerade hon många mäklarbyråer och valde därefter ut tre 

stycken som hon trodde kunde uppfylla hennes behov och önskemål. Efter värderingen och 

när hon hade fått information om pris och vad tjänsten innehåller hos respektive mäklare 

gjorde hon sitt val. Respondent C hade däremot aldrig haft någon mäklarkontakt tidigare och 

tog också fram tre möjliga mäklare som hon bjöd hem till en värdering. Även hon fick all 

information om tjänstens innehåll under det första mötet. Information för att välja ut 

alternativen fick hon genom reklam och genom rekommendationer från vänner och bekanta. E 

hade inte heller haft någon mäklarkontakt tidigare och vände sig till ett oberoende företag för 

att begära in offerter från ett flertal mäklare vilket kan bedömas som reklam. Utifrån dessa 

valdes tre stycken ut för ett personligt möte och E hade då redan fått lite översiktlig 

information om vad deras tjänster innehöll. Mer detaljerad information fick hon sedan under 

det första mötet. 

Respondent A, C, D och E träffade sin mäklare första gången under värderingen. A och E 

hade fått lite information om tjänstens innehåll innan medan C och D bara hade bokat 

värderingen. Under värderingen diskuterade samtliga igenom hela affären noggrant med sina 

respektive mäklare. Samtliga respondenter upplever att de har fått tillräcklig information om 

processen och tjänstens innehåll i samband med värderingen och det första mötet. Respondent 

C var mycket osäker på hur försäljningen skulle gå till och fick mycket information medan 

respondent A som inte var så orolig inte har fått så mycket information men anser ändå att det 

har varit tillräckligt. B som kände sin mäklare sedan tidigare var på det sättet bekväm med 

honom från början. För att uppnå en lojal och långsiktig relation till sina kunder krävs det att 

parterna känner sig trygga i relationen (Gummesson, 2002) vilket samtliga respondenter gör.  

Trygghet kan uppnås genom bland annat löften, ärlighet, pålitlighet och stabilitet. 

Gummesson (2002) menar att trygghet i affärsrelationer uppnås bäst genom nära relationer 

där båda parter är vinnare och litar på varandra. Ett hjälpmedel för att skapa de relationerna är 

juridiska avtal. Inför en bostadsförsäljning skrivs alltid ett uppdragsavtal mellan säljaren och 

mäklaren (SFS 1995:400). Avtalet är en extra trygghet för båda parter. Ett annat hjälpmedel är 

affärskultur och etik (Gummesson, 2002) vilket är en stor trygghet för en bostadssäljare då en 
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fastighetsmäklare är tvingad enligt lag att följa god fastighetsmäklarsed (SFS 1995:400).  För 

att öka tryggheten ytterligare menar Echeverri och Edvardsson (2002) att mäklaren kan 

försöka att minimera osäkerheten hos kunden genom bland annat information och 

kommunikation. Alla respondenter i studien ansåg att detta var mycket viktigt men den som 

värderade tydlig information högst var D som till och med ansåg det vara avgörande för valet 

av mäklare. Första mötet i försäljningsprocessen hölls i huset som skulle säljas för samtliga 

utom E som träffade sin mäklare på hans kontor första gången. En extra trygghet kan vara att 

mötet sker i en miljö där kunden känner sig bekväm vilket med fördel är i kundens hem.  

 

5.3 Utveckla och kommunicera erbjudandet 

Storbacka och Lehtinen (2000) förklarar att tjänsteleverantören kan skapa en trovärdighet, ett 

förtroende och ett engagemang genom att de grundläggande värderingarna kommuniceras på 

rätt sätt. A anser att hans mäklarfirma ger ett seriöst intryck och att de marknadsför sig själva 

mycket. Chansen är därför stor att han hade valt just den mäklarfirman även om han inte hade 

haft kontakt med dem tidigare. D bedömer sin mäklarfirma som ”folkliga” med ett brett utbud 

av objekt. Hon tror att de har valt att inte ha de mest exklusiva objekten vilket hon anser är 

positivt i hennes fall. B och C är osäkra på de grundläggande värderingarna hos sin leverantör 

men anser inte att det är viktigt för valet, den personliga kontakten med individen är mycket 

viktigare.   

För att kunna kommunicera och bemöta kunden på rätt sätt krävs att leverantören snabbt 

skapar sig en bild av kundens behov och värderingar. Då går det även att ge en individuellt 

anpassad service (Frankelius, 1997) och det går att övertyga kunden att han eller hon har valt 

rätt leverantör (Storbacka & Lehtinen, 2000). Rautalinko (2007) poängterar vikten av en 

professionell hållning, att kunna lyssna aktivt och samtidigt ge information. Detta har 

mäklaren till respondent C lyckats med då C anser att han verkligen hade förståelse för hennes 

behov och hennes situation. Även D poängterar vikten av att mäklaren är trevlig och 

professionell.  

Echeverri (2010) beskriver hur servicepersonal ofta växlar i sitt bemötande mellan formellt 

och informellt. En mäklare ska ha ett formellt bemötande för att visa sitt expertkunnande men 

samtidigt vara informell, vänskaplig och hjälpsam, för att skapa en relation till kunden. Detta 

kan skapas genom att ha en regelbunden kontakt med sina kunder, vilket samtliga 

respondenter har önskat och anser att de har fått. 

Ball et al. (2006) poängterar vikten av ett individuellt anpassat tjänsteerbjudande. Om 

mäklaren lyckas få en personlig relation med kunden och erbjuda det som just den kunden har 

behov av och önskar är sannolikheten större att relationen varar längre och blir starkare. Detta 

stämmer inte överens med valet som respondent D gjorde. Hon valde den mäklare som hade 

ett färdigt paket med saker som skulle ingå i tjänsten. De andra mäklarna valdes bort just för 

att de var otydliga med tjänsteerbjudandet och att det var mycket upp till henne som kund att 

bestämma.  
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5.4 Förväntningar 

När erbjudandet är kommunicerat har kunden skapat sina förväntningar. Dessa förväntningar 

avgör sedan hur kvaliteten uppfattas (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Förväntningarna 

påverkas i första hand av kundens behov och önskemål (Grönroos, 1992). Samtliga 

respondenter förväntar sig att bli uppdaterade och informerade om vad som händer i 

försäljningen. A förväntar sig också att mäklaren ska sköta marknadsföringen, såsom 

skyltning och tidningsannonser, samt planera och genomföra visningar på ett bra sätt. 

Respondent B hoppas på att huset ska bli sålt ganska fort medan C och E gärna vill få hjälp 

med helheten och slippa allt att tänka på. D förväntar sig att mäklaren sköter annonsering och 

information om huset, att hon får information både muntligt och skriftligt samt ett 

professionellt bemötande från mäklaren. Dessutom förväntar hon sig att mäklaren har en 

kundkrets som kan underlätta försäljningen ytterligare. Dessa förväntningar stämmer väl 

överens med de behov som respondenterna har förklarat.  

Endast respondent C anser att image och marknadsföringen av mäklarbyrån inte spelar någon 

roll alls. Hon anser att det helt och hållet beror på personen. De övriga respondenterna anser 

dock att det är viktigt och att det kan ha påverkat deras val i någon mån men de är eniga om 

att det inte är en faktor som är avgörande i valet av mäklare eller mäklarbyrå. Echeverri och 

Edvardsson (2002) menar att förväntningarna kan påverkas av tidigare erfarenhet av företaget 

samt företagets marknadsföring och image. Detta är något som respondenterna själva inte är 

medvetna om men det har troligen påverkat deras förväntningar även om de inte anser att det 

är avgörande i valet.  

 

5.5 Konsumtion, kundmötet 

I en relation kan det första mötet vara avgörande för hur relationen utvecklar sig i framtiden. 

Det är under det första mötet som erbjudandet individanpassas och det gäller för leverantören 

att fokusera på kundens behov och inte bara på att utföra sin arbetsuppgift (Storbacka & 

Lehtinen, 2000). Kundens känsla och humör avgör den slutliga kvalitetsupplevelsen och det 

gäller därför för tjänsteleverantören att skapa en positiv känsla redan vid det första mötet. För 

att skapa rätt intryck kan den fysiska omgivningen vara till hjälp såsom inredning, ljus, dofter 

eller temperatur (Zeithaml & Bitner, 2002). Samtliga respondenter utom E har haft det första 

mötet med mäklaren i respondentens hem. Detta gör det svårt för mäklaren att påverka den 

fysiska omgivningen men mötet sker istället i en miljö som är trygg och bekväm för kunden 

vilket Echeverri (2010) menar är avgörande för hur bemötandet tas emot och för att kunden 

ska få en så positiv upplevelse som möjligt. Respondent B kände sin mäklare privat sedan 

tidigare men det första kontaken med honom som mäklare skedde i hennes hem. Då E hade 

första mötet med sin mäklare på hans kontor hade han större möjligheter att påverka 

omgivningen. E poängterar att hon fick ett varmt välkomnande, blev bjuden på kaffe och 

kände sig bekväm i situationen. Respondent C hade bjudit in tre olika mäklare till en 

värdering och den som fick uppdraget var den som hade det lägsta arvodet och det bästa 

bemötandet. Hon beskriver någon av de andra som ”bror duktig och lite översittare” vilket 
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kan ha med förutfattade meningar att göra. Förutfattade meningar kan gälla yrke, politiska 

eller religiösa åsikter eller saker som har sagts om företaget eller personen tidigare. Negativa 

förutfattade meningar kan göra det omöjligt för mäklaren att skapa ett förtroende (Ohlsson, 

1996). Hennes reaktion kan också tyda på att de inte såg varandra som jämlika vilket 

Gummesson (2002) anser kan vara förödande för relationen och förtroendeskapandet. 

Mäklare arbetar för att skapa ett förtroende i de olika kundmötena (Ahlenius & Bynander, 

2009) vilket samtliga respondenter upplever att sin respektive mäklare har lyckats med.  

Eftersom kunden är medproducent av tjänsten anser Echeverri och Edvardsson (2002) att 

kundens roll och ansvar måste tydliggöras tidigt i processen för att uppnå så god kvalitet som 

möjligt. Respondent A och C är osäkra på vad deras roll i försäljningen är men A menar att 

han nog har det yttersta ansvaret för det mesta medan C anser att hon mest har ett praktiskt 

ansvar med att hålla huset i ordning inför fotografering och visningar. B, D och E anser 

däremot att de har fått tydliga instruktioner på vad deras roll och ansvar i försäljningen är. B 

och D anser att de har det praktiska ansvaret men D, liksom E, tar också upp det juridiska 

ansvaret för eventuella dolda fel som en säljare har för huset (SFS 1970:994). 

 

 

5.6 Tjänstekvalitet 

För att bygga långsiktiga relationer med sina kunder krävs det först och främst att kunderna är 

nöjda. En nöjd kund är den som upplever en minimal skillnad mellan förväntningarna och det 

upplevda slutresultatet (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Parasuraman et al., 1985). Den 

slutliga upplevda tjänstekvaliteten beror på fem faktorer; materiella ting, pålitlighet, respons, 

garanti och empati (Parasuraman et al., 1988). Med materiella ting menas lokaler, utrustning 

eller personalens utseende. A beskriver vikten av att marknadsföra huset genom rätt kanaler 

vilket är en del av mäklarens utrustning. Även behovet av en kundkrets som respondent D 

nämner är en del av mäklarens utrustning. Pålitlighet är förmågan att utföra tjänsten som 

utlovat och på ett omsorgsfullt och pålitligt sätt. Eftersom försäljningen ännu inte var avslutad 

och tjänsteprocessen fortfarande pågick vid intervjutillfället kan detta inte bedömas men 

samtliga respondenter är mycket nöjda så långt. Respons avser personalens vilja att hjälpa 

kunden och utföra tjänsten skyndsamt.  Respondent B uttrycker att hon förväntar sig att huset 

ska bli sålt inom en snar framtid medan D uttrycker att det har varit mycket positivt att hon 

genom hela processen har fått snabba svar på sina frågor via e-post. I faktorn garanti ingår 

kompetens och bemötande vilket samtliga respondenter är mycket nöjda med. Empati handlar 

om personalens omtanke och att kunden får en personlig och individuellt anpassad service. C 

poängterar vikten av att hennes mäklare förstår just hennes behov i den situation hon befinner 

sig i just nu. 

Eftersom personalen oftast är kärnan i en tjänsteverksamhet är det oftast den personliga 

kompetensen och engagemanget som bedöms av kunden (Echeverri & Edvardsson, 2002). 

Detta stämmer dock inte helt överens med vad respondenterna anser. B, C och E poängterar 

de personliga egenskaperna framför exempelvis marknadsföring och den generella image som 
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mäklarfirman vill förmedla. A och D har däremot valt sin mäklare efter hur mäklarfirman 

marknadsför sig och vad de har för rutiner. Grönroos (2003) menar att betydelsen för kunden 

av ett helhetsstöd från leverantören ökar om relationen är väl skött. Det bidrar till att 

leverantören kan ta ut ett högre pris för tjänsten. Respondent C tycker att helhetsstödet som 

hon får från sin mäklare är viktigt men hon vill däremot inte betala extra för det.   

Sett ur ett relationsperspektiv kan kvalitet bedömas antingen genom hur väl processen har 

fortlöpt eller genom slutresultatet (Echeverri & Edvardsson, 2002). Eftersom 

intervjupersonerna befann sig i försäljningsprocessen vid intervjutillfället har de bara kunnat 

bedöma hur väl processen har fortlöpt så långt. Grönroos (2002) menar att det finns fem 

kriterier som ska uppfyllas för att processens kvalitet ska uppfattas som god; attityd och 

beteende, tillgänglighet och flexibilitet, tillförlitlighet och pålitlighet, klagomålshantering 

samt den fysiska omgivningen. Av dessa har respondenterna nämnt attityd och beteende, 

tillförlitlighet och pålitlighet samt tillgänglighet och flexibilitet som viktiga. 

Klagomålshantering har inte varit relevant då ingen av respondenterna har varit missnöjd och 

mötena skedde i fyra fall av fem i kundens hem där mäklaren inte kunde påverka den fysiska 

omgivningen. I respondent E:s fall skedde det första mötet på mäklarens kontor och hon 

poängterar att hon var mycket nöjd med bemötandet och att hon kände sig mycket 

välkommen och bekväm där. Två av fem respondenter kontaktade sin mäklare på grund av 

tidigare erfarenheter med mäklaren själv eller med mäklarfirman. De övriga hade för mycket 

länge sedan eller aldrig haft kontakt med någon mäklare.  

5.6.1 Lojalitet 

Lojalitet kan visa sig genom återköp men även genom att kunden är känslomässigt engagerad, 

rekommenderar företaget till andra och sprider ett gott rykte (Chaudhuri & Holbrook, 2001; 

Ferguson et al., 2010). A kan tänka sig att anlita sin mäklare igen medan D uttrycker att hon 

gärna rekommenderar sin mäklare vidare till vänner och bekanta. 

D har anlitat mäklare tidigare som hon har varit mycket nöjd med men i nuvarande försäljning 

har hon använt sig av en ny mäklare. I vissa branscher har det visat sig att upp till 75 % av de 

kunder som byter leverantör är nöjda eller mycket nöjda (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

Ferguson et al. (2010) har visat på att lojalitet inte bara påverkas av den uppfattade kvaliteten 

utan också av kundens personlighet. Sociala personer som generellt värderar bra relationer 

med andra människor högre än egoistiska värden har större benägenhet att prata gott om 

företaget. Bland respondenterna är det bara D som värderar hårda värden högt, såsom pris och 

tjänstens innehåll. Övriga respondenter anser att det viktigaste är den personliga kontaken och 

att det finns ett förtroende för mäklaren. 

Ball et al. (2004) har utvecklat en modell som visar att framför allt kommunikation och 

personligt anpassad information kan vara ett viktigt verktyg för att förbättra både 

kundnöjdhet, förtroende och till slut också lojaliteten. Samtliga respondenter har poängterat 

vikten av en regelbunden kontakt och att de vill hållas uppdaterade hela tiden. De mäklare 

som har använts i studien har inför försäljningen gett respondenterna den information som de 

har efterfrågat vilket troligen är en av anledningarna till att just de har valts. 
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Faullant et al. (2008) hävdar att i vissa branscher är företagets image den avgörande faktorn 

för lojalitet medan Ball et al. (2006) hävdar att betydelsen av företagets image minskar om 

företaget istället satsar på att individanpassa sin tjänst mot varje kund och skapa en långvarig 

relation. En kund som känner att de har en personlig kontakt med leverantören lägger mindre 

vikt vid vad andra tycker. A, D och E anser att rykte och image väger tungt när de ska välja 

mäklare. Däremot anser samtliga respondenter att det som är avgörande är att personkemin 

fungerar och att de känner förtroende för mäklaren. 
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6 Slutsats 

 

Syftet med studien är att beskriva vilka kriterier som är viktiga och avgörande när en 

bostadssäljare väljer fastighetsmäklare. Tidigare studier har visat att förtroende för mäklaren 

och mäklarens personlighet är det viktigaste i valet. Denna studie syftar därför till att gå 

djupare och ta reda på andra faktorer som kan spela roll. Aspekter på hur mäklaren kan skapa 

detta förtroende och vad som krävs för att få kunden att återkomma och rekommendera 

mäklaren vidare till vänner och bekanta tas också upp. Dessutom studeras vikten av 

relationsskapande när det gäller sällanköpsaffärer. Studien aspirerar inte på att generalisera 

utan på att ta fram nya faktorer som skulle kunna vara viktiga eller till och med avgörande i 

valet av fastighetsmäklare. Slutsatserna i denna studie är intressanta för aktiva 

fastighetsmäklare som kan använda detta som stöd i sitt arbete mot att göra kunderna nöjda. 

 

6.1 Viktiga och avgörande kriterier 

Denna studie har visat, i likhet med tidigare studier, att de överlägset viktigaste faktorerna 

som är avgörande i valet av fastighetsmäklare är; 

- Förtroende för mäklaren som person framför allt. Att mäklarfirmans rykte och image 

speglar seriositet spelar också en stor roll.  

- Personkemin mellan säljaren och fastighetsmäklaren. De måste trivas tillsammans och 

det måste fungera att arbeta tillsammans under den period som försäljningen tar. Detta 

anser fyra av fem respondenter är avgörande. 

- Fastighetsmäklarens bemötande mot kunden. Tre av fem respondenter anser att det är 

avgörande att mäklaren uppträder professionellt och har förståelse för kundens behov. 

Mäklaren ska vara engagerad och hela tiden hålla säljaren uppdaterad och informerad 

om vad som händer i affären. 

Tidigare studier har visat att tidigare erfarenhet av mäklaren är avgörande. I denna studie har 

endast två av fem säljare vänt sig till en mäklare som de känner till sedan tidigare. Ingen av 

respondenterna har använt sig av samma mäklare någon gång tidigare även om en har återvänt 

till samma mäklarfirma tack vare god service och gott bemötande. 

En ny faktor som har tillkommit är arvodets storlek och hur mycket säljaren får för pengarna 

som betalas till mäklaren. En respondent valde den mäklaren som gav mest för pengarna och 

anser att detta är avgörande i valet. Ytterligare tre anser att arvodets storlek är viktigt men 

tycker vidare att det finns annat som är viktigare och därmed är inte arvodets storlek 

avgörande. Den femte respondenten tycker dock att arvodet spelar mindre roll. Hon anser att 

det viktigaste är att allt det andra fungerar och att personkemin stämmer. Detta kan tyda på att 

villasäljarna har blivit mer prismedvetna och jämför konkreta aspekter i tjänsteinnehållet mer 

idag än de gjorde 2002 då den tidigare studien gjordes. Det kan också tyda på en geografisk 

skillnad i attityd och köpbeteende mellan Piteå och Halmstad. 

Ytterligare kriterier som har varit avgörande för enstaka respondenter är att få tydlig 

information, både muntligt och skriftligt samt att mäklarfirman erbjuder ett helhetskoncept 

och kan hjälpa till med allt från värdering till kapitalvinstberäkning och deklaration. 
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Tidigare studie har visat att en viktig faktor i valet av mäklare är om huset annonseras på 

internet. Hemnet.se lanserades 1998 och var relativt ny när studien gjordes 2002. Idag 

annonserar samtliga mäklare sina hus på hemnet.se vilket gör att villasäljarna troligen tar 

detta för givet. Däremot menar fortfarande tre av fem respondenter att det är viktigt att huset 

annonseras via rätt kanaler. Många mäklare annonserar, förutom på hemnet.se, i kontorets 

skyltfönster, hos någon bank som de samarbetar med samt i dagspress, gratistidningar och 

fackmagasin, både svenska och ibland utländska. Annonseringen kan gå via flera olika 

kanaler och med olika intervaller. De tre respondenterna anser att det är positivt om de själva 

får vara med att bestämma hur huset ska marknadsföras.  

Andra faktorer som konsumenterna anser är viktiga i valet är; 

- att mäklarfirman har ett gott rykte och en seriös image 

- att mäklarfirman har en kundkrets med tänkbara köpare 

- att mäklarfirman har erfarenhet av liknande bostäder 

- att mäklarfirman erbjuder ett helhetskoncept och kan hjälpa till med hela processen, 

inklusive kapitalvinstberäkning och deklaration 

- att mäklaren har förståelse för säljaren och dess behov och på så sätt kan bemöta 

kunden på lämpligt sätt 

 

 

6.2 Hur mäklaren kan skapa förtroende och få en lojal kund 

Enligt tidigare studier på området anser verksamma fastighetsmäklare att förtroende skapas 

bäst i kundmötet då möjligheten finns att binda kunden till sig. Det som är avgörande för den 

framtida relationen anser de vara det första mötet då kunden får sitt första spontana intryck. I 

denna studie har samtliga respondenter fått en mycket positiv spontan reaktion på den 

mäklaren som de till slut valde. Några mäklare fick träffa en säljare men valdes inte ut på 

grund av bemötandet och säljarens spontana intryck av mäklarens attityd.  

Tre av respondenterna poängterar att det är viktigt att mäklaren och mäklarfirman ger ett 

seriöst intryck. En av dessa värderar mäklarfirmans marknadsföring av sig själva högt och 

anser att det är viktigt att marknadsföringen ger ett seriöst och förtroendeingivande intryck. 

Det absolut viktigaste för att respondenterna ska få förtroende för sin mäklare under 

försäljningsprocessen anser samtliga säljare är återrapporteringen. De som säljare är nyfikna 

och måste få veta vad som händer. En av respondenterna har fått stort utrymme att vara 

delaktig i processen som hon önskar vilket hon värderar mycket högt. Tre av fem säljare vill 

kunna slappna av och lämna över hela försäljningen till mäklaren medan två gärna vill vara 

med i besluten och ha en hel del att säga till om. För att förtroendet ska upprätthållas krävs det 

att mäklaren sköter sitt uppdrag omsorgsfullt och håller säljaren informerad hela tiden. 

Då kunden är medproducent av tjänsten har litteraturen visat att det är viktigt att kunden får 

tydliga instruktioner på sin roll och sitt ansvar i försäljningen. Två av fem respondenter i 

studien är mycket osäkra på sin roll. Om fastighetsmäklaren är noggrann med att tydliggöra 

kundens roll kan kvaliteten på tjänsten höjas ytterligare. 
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Att, som fastighetsmäklare, skapa långsiktiga relationer med sina kunder kan vara viktigt. 

Men då många endast säljer sin bostad ett fåtal gånger under sin livstid kan det vara ännu 

viktigare att fokusera på förtroendeskapande i det första mötet för att få in nya försäljningar. 

Tidigare forskning pekar på att lojaliteten kan påverkas av att kommunikationen och 

innehållet i tjänsten är anpassad till den individuella kunden. En av respondenterna valde bort 

flertalet mäklare på grund av att informationen om tjänstens innehåll var för otydlig och att 

tjänsten var för flexibel för hennes smak. Detta kan tyda på att det är viktigast att 

kommunikationen är anpassad efter kunden. 

Två av respondenterna anser att intervjutillfället var för tidigt i försäljningsprocessen för att 

kunna bedöma om de var nöjda eller inte. Så långt som affären hade kommit ansåg dock 

samtliga respondenter att mäklaren hade skött sitt uppdrag, att deras förväntningar var 

uppfyllda och att de var nöjda. Två respondenter uttrycker att de är mycket nöjda och en av 

dessa kan till och med tänka sig att rekommendera mäklaren vidare till vänner och bekanta 

vilket är det bästa betyg mäklaren kan få.  

Tidigare forskning tar upp hur viktigt det är med klagomålshantering och hur ett bra bemött 

klagomål kan bidra till en ökad upplevd kvalitet. Då ingen av respondenterna i studien har 

upplevt något negativt har detta inte kunnat bedömas.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då ingen av dessa bostadssäljare har varit missnöjd med sin mäklartjänst kan det vara 

intressant att leta efter missnöjda kunder för att se hur mäklaren kan påverka den slutliga 

kvalitetsupplevelsen genom sin klagomålshantering.  

I denna studie har två personer sålt bostäder via en mäklare tidigare medan tre personer gör 

det för första gången. Då denna studie har varit kvalitativt utformad går det inte att dra några 

slutsatser kring om det finns samband mellan kriterierna på hur de väljer mäklare och om de 

har anlitat mäklare tidigare. Det kan därför vara intressant att undersöka detta samband genom 

en kvantitativ studie.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Beskrivning av intervjuaren  

Beskrivning av uppsatsens syfte 

Respondentens anonymitet 

Samtycke till inspelning 

 

Kunden: 

Ålder: 

Kön: 

Säljer du för att du måste eller för att du har hittat något bättre? 

 

Antal mäklaraffärer tidigare?  

Samma mäklare? 

Varför bytt? (lojalitet) 

 

 

Behov och önskemål: 

Varför vände du dig till en mäklare istället för att försöka sälja huset själv? 

 

Kontaktade du flera mäklare för en värdering? 

 

Vad gjorde att just denna mäklaren blev vald? 

 

Kundrelationer: 

Hur många möten (träffat/pratat med) har du haft med mäklaren hittills?  

Hur har de känts? 
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Erbjudandet: 

Fick du något erbjudande eller förklarat för dig vad tjänsten innehöll innan det första mötet? 

 

Förväntningar: 

Vad hade/har du för förväntningar på tjänsten och mäklaren? 

 

Konsumtion/kommunikation: 

Har du fått några instruktioner från mäklaren angående din roll? (hur han/hon vill att du ska 

agera eller vad du ska göra?) 

Vill du själv vara aktiv? 

 

Vad var ditt första, spontana intryck av mäklaren/firman? 

 

Var ägde första mötet rum? (trygghet) 

 

Kvalitet: 

Hur skulle du beskriva mäklarens/mäklarfirmans image/intryck/rykte? Vad spelar denna för 

roll i ditt val tror du? 

 

Kommer du att välja denna mäklare igen vid nästa affär? (bindningar) 

Varför? 

Vad krävs för att du ska återkomma? (lojalitet) 

 

 

Anser du dig nöjd med tjänsten så här långt i affären? 

 


