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Sammanfattning 
För många är bostadsaffären den största och viktigaste affär de kommer genomföra under 
sin livstid. Eftersom denna affär har så pass stor betydelse väljer de flesta att anlita en 
fastighetsmäklare som stöd och hjälp under sin försäljning. Som fastighetsmäklare är det 
viktigt att erbjuda bra tjänsteerbjudande och vara konkurrenskraftig på en marknad där 
andelen mäklare ökar varje år. Detta ökar behovet för mäklare att lära känna sina kunder 
och veta vad de värdesätter. Tidigare forskning kring konsumentens val av 
fastighetsmäklare visar att ämnet behöver en fortsatt utveckling för att komma fram till 
validerade resultat. Syftet med studien är att ta reda på hur privatpersoner väljer 
fastighetsmäklare vid försäljning av boende. Målet för studien är att ge Mäklarföretaget 
ett resultat som ökar deras förståelse för kunden och deras behov samt täcka det 
forskningsgap som finns i nuläget.  
 
Studien har utgått ifrån ett kvalitativt angreppssätt för att kunna skapa en förståelse för 
konsumentens beteende och val. Datainsamlingen har bestått av personliga intervjuer och 
telefonintervjuer, både av Mäklarföretaget samt personer som valt att sälja deras bostad 
via Mäklarföretaget. Den insamlade empirin har sedan analyserats mot den teoretiska 
referensramen. Den teoretiska referensramen i studien utgått från konsumentens 
köpbeslutsprocess och de steg som en konsument genomför samt tidigare forskning och 
faktorer som antagits påverka valet av mäklare. Utifrån analys av den insamlade empirin 
har författarna reviderat teorin och utifrån den konceptuella modell som skapats har de 
kunnat dra slutsatser från studien och bidra med en ökad förståelse till kundens val av 
fastighetsmäklare. 
 
Studiens resultat visar att under konsumentens informationssökning är det främst tidigare 
erfarenhet samt rykte som påverkar valet av fastighetsmäklare. Under utvärderingen av 
alternativen påverkas konsumenten framförallt av mäklarens professionalitet, exempelvis 
genom engagemang, intryck och kunskap. Kommunikationen är ytterligare en del som 
respondenterna ansåg viktig, där nämndes att man vill ha kontinuerlig information samt 
att fastighetsmäklaren ska finnas tillgänglig. Slutligen så har även arvode och värdering 
en betydande roll för respondenterna i valet av fastighetsmäklare. Det är viktigt att 
värderingen är välmotiverad och att värdet på tjänstepaketet som erbjuds känns rimligt. 
Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur kunden tänker och resonerar kring valet 
av fastighetsmäklare. 
 
  



  



Förord 
Vi vill tacka vår handledare Vladimir Vanyushyn för stöd och hjälp under arbetet med 
denna studie. Vi vill också tacka vår uppdragsgivare Mäklarföretaget för att vi fått hjälp 
och tips under processen, samt den information och stöd som de bidragit med under 
arbetet. Vi passar också på att tacka våra respektive och anhöriga som har ställt upp för 
oss under resans gång. Vi vill också rikta ett tack till deltagarna i vår seminariegrupp som 
läst igenom arbetet under processen och kommit med tips och idéer. Avslutningsvis vill 
vi tacka våra respondenter som tagit sig tid att medverka i denna studie. 
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Sofia Bergh   Cecilia Risvall 
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1. Introduktion 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Introduktionen kommer att motivera val av ämne, aktualiteten av detta samt 
problembakgrunden. Vidare kommer den tidigare forskningen och det gap som 
nuvarande forskning har genomgås. Genom detta formuleras en forskningsfråga samt 
syftet med studien. Avslutningsvis består inledningen av de avgränsningar som gjorts i 
studien. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makroekonomi är ett omtalat och diskuterat ämne som man möter dagligen i samhället, 
det inkluderar frågor kring ränta, skatter, arbetslöshet, konjunkturförändringar samt den 
ekonomiska tillväxten och har stor påverkan på individer, hushåll och företag (Fregert & 
Jonung, 2014, s. 25). Samhällets ekonomi utsätts ständigt för störningar där det skapas 
skillnader i utbud och efterfrågan (Fregert & Jonung, 2014, s. 28). Denna obalans kan ge 
stor påverkan i form av arbetslöshet, depression och deflation eller brist på arbetskraft, 
överhettning och inflation (Fregert & Jonung, 2014, s. 28). Dessa förändringar eller 
störningar i samhällets ekonomi utgör konjunkturcykeln, och genom att använda 
makropolitik strävar man efter att marknaden ska uppnå jämvikt där varken hög- eller 
lågkonjunktur förekommer (Fregert & Jonung, 2014, s. 27–28).  
 
Sverige har haft en bra tillväxt i ekonomi och BNP de senaste åren, vilket kan kopplas till 
bostadsmarknaden (Carlström, 2017). Men bostadsmarknaden har visat på lägre 
efterfrågan vilket analyser tyder på att tillväxten av BNP kommer dämpas (Carlström, 
2017). Svensk Mäklarstatistik (2018a) uppvisar att under slutet av 2017 har priset på 
bostadsrätter sjunkit med 3% och priset på villor sjunkit med 2%. En orolig 
bostadsmarknad och stigande ränta förväntas bromsa upp tillväxten för den svenska 
ekonomin (Carlström, 2017). Under januari 2017 uppgick hushållens bostadslån till 2 913 
miljarder kronor (SCB, 2017). Den höga och stigande skuldsättningen gör att skillnader 
i ränta kan ge stora inverkningar på den privata ekonomin samt den finansiella och 
makroekonomiska stabiliteten i Sverige (Sveriges Riksbank, 2017, s. 32).  
 
För de flesta människor är bostadsaffären den största och viktigaste affären som de 
kommer genomföra (Riksrevisionen, 2007, s. 13). Bostadsaffären har stor påverkan på 
den privata ekonomin och livssituationen vilket leder till att flertal privatpersoner anlitar 
mäklare för hjälp (Riksrevisionen, 2007, s. 13). Det ställer höga krav på den 
fastighetsförmedlare som är delaktig i affären i form av kompetens, engagemang och 
kunskap (Jingryd & Segergren, 2015, s. 11). Eftersom att alla fastighetsaffärer är unika 
ställer det krav på fastighetsmäklarens kreativitet och lösningsförmåga 
(Mäklarsamfundet, u.å.). Mäklaren ska utgöra en opartisk länk mellan säljare och köpare 
i fastighetsförsäljningen (Mäklarsamfundet, u.å.). Att vara fastighetsmäklare är i mångt 
och mycket ett förtroendeyrke där mäklaren behöver besitta kunskap, integritet och heder 
(Jingryd & Segergren, 2015, s. 15). Idag krävs en akademisk utbildning för att få utöva 
fastighetsmäklaryrket vilket har lett till en breddad och fördjupad kunskap hos mäklarna 
(Jingryd & Segergren, 2015, s. 18).  
 
1.1. Val av ämne 
Statistik från 2017 visar på en avvaktande bostadsmarknad med stagnerade priser och 
höjning av den genomsnittliga tiden för annonsering av ett objekt (FMI, 2017a). Detta, 
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samtidigt som det sker en ökning av andelen registrerade fastighetsmäklare i Sverige, 
bidrar till en allt större konkurrens mellan mäklarna (Framtid, u.å.). Antalet registrerade 
fastighetsmäklare i Sverige har ökat de senaste 17 åren (FMI, 2017b). År 2000 fanns det 
4574 registrerade fastighetsmäklare och år 2017 finns det 7018 registrerade 
fastighetsmäklare (FMI, 2017b). Av dessa är 122 stycken aktiva i Västerbottens län (FMI, 
2018). Oavsett vilken mäklare man använder sig av erbjuder mäklaren i grund och botten 
samma tjänst, att vara en opartisk mellanhand mellan säljaren och köparen (Jingryd & 
Segergren, 2015, s. 74). Det gör det allt viktigare att kunna stå ut från mängden och skapa 
ett erbjudande som är konkurrenskraftigt (Grönroos, 1992, s. 143). Fastighetsmäklare kan 
erbjuda bra service till sina kunder, samtidigt som de har fokus på den finansiella biten 
för att kunna lyckas på en konkurrenskraftig marknad (Ferreira et al., 2017, s. 454). Att 
erbjuda bra service till kunderna har blivit allt mer väsentligt i dagens samhälle där 
bostadsmarknaden är avvaktande (Ferreira et al., 2017, s. 454). 
 
Författarna till denna studie är två civilekonomstudenter med inriktning mot 
marknadsföring respektive management vid Umeå Universitet. Författarna har ett intresse 
av marknadsföring, kundbeteende och fastighetsförmedling vilket kom att påverka valet 
av ämne till denna studie. Författarna har sedan tidigare viss erfarenhet inom 
fastighetsförmedling, en har haft kontakt med fastighetsmäklare via husköp och en har 
tidigare arbetat på en mäklarfirma, och därmed erhållit viss kunskap inom ämnet. Under 
höstterminen 2017 kom författarna i kontakt med VD:n (kommer hädanefter benämnas 
Erik) på en mäklarfirma i Umeå (kommer hädanefter benämnas Mäklarföretaget) för att 
diskutera samarbete kring examensarbetet.  
 
Mäklarföretaget formulerade svårigheter i att förstå kundernas val av mäklare vid 
försäljning. Vilka faktorer som påverkar valet samt i vilket skede under processen som 
kunden bestämmer sig för mäklare. De var intresserade av att få en djupare förståelse 
kring kundens beteende samt vad de tycker är viktigt vid val av fastighetsmäklare. Utifrån 
samtal tillsammans med Erik och de anställda har studien ett företagsperspektiv, där 
konsumentbeteende är i fokus. Studiens huvudsakliga fokus kommer att ligga på de olika 
stegen som en konsument genomför i köpbeslutsprocessen tills kunden väljer mäklare, 
och vilka faktorer som påverkar kunden under denna process. Förhoppningen är att detta 
samarbete ska gynna företaget i deras framtida utveckling samtidigt som det bidrar till en 
större förståelse i en komplex bransch.   
 
1.2. Problembakgrund 
Mäklarföretaget som författarna har kontakt med är ett privatägt företag med kontor runt 
om i hela Sverige. Det lokala kontoret i Umeå är av det mindre slaget med under 10 
anställda vilket skapar en familjär känsla. Konkurrensen för fastighetsmäklare är hög och 
dessutom tillkommer allt större konkurrens från exempelvis internetmäklare (Lind & 
Kopsch, 2014, s. 51). I dagsläget finns det 14 fysiska mäklarkontor i Umeå kommun som 
alla är av varierande storlek, både i fråga om antal försäljningar och antal anställda 
(Hemnet Service, u.å.). Detta innebär att mäklare behöver bli bättre på att hitta nya objekt, 
samtidigt som de skapar ett bra kunderbjudande. Umeå har dessutom en varierande 
marknad över året, där efterfrågan på bostäder ökas vid terminsstart både under hösten 
och våren (Svensk Mäklarstatistik, 2018b).  
I juli 2011 inträdde en ny fastighetsmäklarlag (SFS 2011:666). En av de mest debatterade 
förändringarna i lagtexten var fastighetsmäklarens möjlighet att erbjuda sidotjänster mot 
en mindre ersättning (Schönnings, 2011, s. 44). Detta har möjliggjort för mäklare och 
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mäklarbyråer att skapa mer unika erbjudanden som kan särskilja sig från andra, likväl 
som att det har ökat säljarnas möjlighet att själv göra tillval till deras försäljning 
(Andersson & Gunnarsson, 2013, s. 34). Mäklarföretaget tillhandahåller sidotjänster som 
exempelvis homestyling, deklaration, fotografering och lån av flyttsläp. De har utöver 
detta samarbete med olika städ- och byggföretag, genom vilka de kan erbjuda rabatter till 
säljarna. Alla dessa sidotjänster och erbjudanden fungerar som värdehöjande för säljaren. 
 
Mäklarföretagets största målgrupp är privatpersoner, både som säljare och köpare. De 
förmedlar i dagsläget försäljningar av privatbostäder i form av tomter, bostadsrätter, 
fritidshus, småhus samt jordbruksfastigheter vilket skapar en bredd i utbudet och ökar 
deras konkurrenskraftighet. Trots detta upplever de en svårighet med att förstå säljarnas 
köpbeslutsprocess. Erik på Mäklarföretaget berättar om en önskan att förstå varför 
säljarna väljer att förmedla sin försäljning via just dem. Han upplever i många fall att 
säljarna själva har svårt att veta de bakomliggande orsakerna till det valda beslutet.  
 
1.3. Tidigare forskning 
Konsumentens köpbeslutsprocess är en modell som beskriver de olika stegen som kunden 
genomför vid val av produkt eller tjänst (Fletcher, 1988, s. 58). Företag kan genom denna 
modell förstå kundernas beteende och vilka bakomliggande faktorer som påverkar i 
kundens köpbeslutsprocess (Engel et al., 1993, s. 48). Denna process beskriver hur 
kunden genomför rationella beslut vid val av produkt eller tjänst, men kritiker menar 
att processen inte kan förklara alla beslut som en kund genomför, där vissa beslut inte går 
att förklara rationellt (Solomon et al., 2013, s. 334–335). Frågetecken kring hur denna 
process har förändrats i dagens samhälle där man alltid är uppkopplad till varandra och 
har fler alternativ att välja på gör att Marketing Science Institute anser att denna process 
bör undersökas (MSI, u.å.).  
 
Undersökningar och vidare forskning av konsumentens köpbeslutsprocess behövs för att 
kunna förstå konsumenterna i en mer komplex situation (MSI, u.å.). “How can we better 
understand the real competitive context in our customers’ minds? Not just competitive 
companies or brands, but what do they see as their real/evaluated choice set?” (MSI, 
u.å.).  
 
Day och Barksdale (2003, s. 564) har utfört en studie för att ta reda på vad som påverkar 
valet av professionell tjänsteleverantör. Framtida forskning bör prioritera en kvalitativ 
metod för att inte begränsa svaren till specifika faktorer som antas påverka valet (Day & 
Barksdale, 2003, s. 565). Studien utfördes i USA med en öppen enkät där respondenterna 
var företag och frågorna kretsade kring företagens val av professionell tjänsteleverantör 
(Day & Barksdale, 2003, s. 569). Resultatet från studien visar tre områden som anses som 
viktiga vid valet, dessa är kompetens, kundorienterad och personkemi (Day & Barksdale, 
2003, s. 574). Inom dessa områden finns faktorer som kompetens, erfarenhet, förtroende 
och engagemang, och är alternativen likvärdiga är det personkemi som värdesätts högst 
(Day & Barksdale, 2003, s. 574).  
 
 
Dabholkar och Overby (2006, s. 557–558) har utfört en studie i USA där syftet varit att 
förstå vilka faktorer som är viktiga för säljaren och hur det påverkar uppfattningen av 
mäklarens tjänst. Detta för att kunna hjälpa mäklare och mäklarfirmor att förbättra deras 
tjänst och skapa nöjda kunder (Dabholkar & Overby, 2006, s. 558). Författarna har märkt 
att perspektivet på säljare har varit förbisett och anser att mer studier bör utföras med 
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perspektiv på säljaren för att bättre förstå säljarens utvärdering av mäklarens tjänst 
(Dabholkar & Overby, 2006, s. 559). Slutsatsen från studien visar att säljarna har sju 
viktiga faktorer som påverkar vid utvärderingen av mäklarens tjänst, dessa är 
kommunikation, ansträngning, reklam, guidning, professionalism, representation och 
resultat (Dabholkar & Overby, 2006, s. 569). Dabholkar och Overby (2006, s. 570) 
föreslår att vidare forskning bör undersöka konsekvenserna av tjänstens genomförande 
och hur det påverkar efterköpsbeteende som exempelvis word-of-mouth.  
 
Crozier och McLean (1997, s. 278) har utfört en studie som undersöker konsumenternas 
val av mäklare och faktorer som påverkar konsumenten i deras köpbeslutsprocess. Ett 
problem som uppstår vid användandet av befintlig teori inom konsumentbeteende är 
antagandet att kunder agerar liknande vid val av produkt som vid val av tjänst (Crozier & 
McLean, 1997, s. 278). Studien är utförd i Storbritannien och vill ta reda på 
beslutsfattning och konsumentens val av fastighetsmäklare (Crozier & McLean, 1997, s. 
279). En kvantitativ studie är genomförd på Scotland (Crozier & McLean, 1997, s. 285) 
med fokus på tre delar i köpbeslutsprocessen, informationssökning, jämförelse av 
alternativ och slutligen val av köp (Crozier & McLean, 1997, s. 281). Resultatet från 
studien visar att befintlig teori missar att förklara konsumenters beteende i val av 
fastighetsmäklare (Crozier & McLean, 1997, s. 289). Den huvudsakliga upptäckten är att 
en viktig aspekt i konsumenters val av mäklare är förtroende, vilket är närmare kopplat 
till känslor än rationellt beteende (Crozier & McLean, 1997, s. 290). Författarna 
presenterar kritik mot befintlig teori och att konsumenters val inte alltid går att förklara 
på ett rationellt sett (Crozier & McLean, 1997, s. 291). 
 
1.4. Forskningsgap 
Det identifierade forskningsgapet är hur köpbeslutsprocessen ser ut vid kundens val av 
fastighetsmäklare vid försäljning. I avsnittet om tidigare forskning visas det att det finns 
en del studier gjorda om köpbeslutsprocessen och fastighetsförsäljning, men att ämnet 
behöver en fortsatt utveckling för att komma fram till validerade resultat. Till författarnas 
kunskap finns det näst intill inga akademiska studier som har genomförts på en svensk 
marknad. Eftersom fastighetsmäklaryrket har tydliga skillnader internationellt (FMF, 
2015) är det viktigt att studier genomförs utifrån den miljön där man vill applicera teorin. 
Vidare framgår det tydligt att det finns ett behov av att kritiskt granska 
köpbeslutsprocessen i fråga om fastighetsförsäljning och de rationella beslut som kunden 
genomför.  
 
De undersökningar som är genomförda i Sverige är framförallt gjorda på kandidatnivå av 
studenter på fastighetsmäklarprogrammet (Gustavsson & Petersson, 2014; Haak & 
Persson, 2009; Hjulström, 2011; Tempelman, 2007). Det saknas med andra ord mer 
djupgående och noggrannare studier som kommer med ett vetenskapligt bidrag. De 
studier som har gjorts har dessutom vitt spridda slutsatser vilket är en tydlig indikator på 
att ytterligare studier behövs. En aspekt som också är viktig att ta hänsyn till är att de 
studentuppsatser som har genomförts till stor del har baserats på ett praktiskt synsätt, 
medan den här studien kommer kombinera det praktiska med det teoretiska.  
 
Alla dessa faktorer gör att författarna kan påvisa ett gap i forskningen idag.  
 
1.5. Forskningsfråga & syfte 
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Genom problembakgrunden, kontakt med Mäklarföretaget och tidigare forskning har 
författarna formulerat frågeställningen:  
 
“Hur väljer kunder fastighetsmäklare vid försäljning av boende?” 
 
För att kunna besvara frågeställningen är syftet med studien att analysera hur en säljare 
av privatägt boende kommer fram till sitt val av mäklare. Författarna vill förstå de faktorer 
som påverkar säljaren i dennes köpbeslutsprocess och analysera betydelsen av dessa. 
Syftet är att förstå hur konsumenten tänker kring denna stora affär och vilka faktorer som 
påverkar deras val och är avgörande i denna viktiga process. Författarna vill ge ett 
praktiskt bidrag till mäklare och öka deras förståelse för kunden och vad som är 
avgörande i valet av mäklare. Genom att undersöka hur köpbeslutsprocessen ser ut vid 
genomförandet av en av de största affärer som privatpersoner gör, kommer författarna 
likaså skapa ett teoretiskt bidrag till forskningen.  
 
De mål som är uppsatta för forskningsstudien: 

• Erhålla ett resultat som kan hjälpa Mäklarföretaget i deras verksamhet och 
förståelse för kunden och deras behov.  

• Genom att besvara studiens forskningsfråga kunna fylla det identifierade 
forskningsgapet i så stor utsträckning som möjligt.  

 
1.6. Avgränsning 
För att kunna dra slutsatser relevanta för frågeställningen och syftet har författarna valt 
att göra vissa avgränsningar. Mäklarföretaget verkar på en geografisk marknad som 
sträcker sig i Umeå kommun och närliggande områden, varav detta är den marknad som 
kommer att undersökas i studien. Vidare har författarna i samråd med Mäklarföretaget 
valt att enbart fokusera på privata säljare som mäklarfirman kommer i kontakt med, detta 
för att privatsäljare är företagets huvudsakliga kunder. Studien kommer att undersöka 
försäljning av privata bostäder, i form av lägenheter, radhus eller villor. Detta för den 
ekonomiska påverkan en bostadsförsäljning har för den individuella kunden. På grund av 
tids- och resursbegränsningar kommer författarna endast att titta på säljarna för en 
specifik mäklarfirma. Detta är även anledningen till att författarna kommer att undersöka 
de som har sålt eller tänkt sälja via just Mäklarföretaget, och inte de som har valt att sälja 
via någon annan mäklarfirma eller privat. 
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2. Teoretisk metod 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I kapitlet teoretisk metod tydliggörs de värderingar som författarna har samt vilken 
praktisk och teoretisk förförståelse som finns. Vidare presenteras studiens angreppssätt, 
teoretiska ansats, den kunskapsteoretiska och ontologiska inriktningen. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av litteratursökningen och val av teorier som kompletteras med 
källkritik. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. Värderingar 
Forskning påverkas av flera olika faktorer, en av dem är forskarens värderingar som 
speglar personliga åsikter och känslor (Bryman, 2011, s. 43). Som författare bör man 
säkerställa att ingen okontrollerad inverkan av värderingarna sker under arbetets 
genomförande (Bryman & Bell, 2017, s. 62). Att vara helt objektiv i genomförandet av 
en studie är näst intill omöjligt (Bryman, 2011, s. 43). Det är därför viktigt att sträva efter 
att vara objektiv i genomförandet av en studie och förstå hur författarnas kunskaper, 
erfarenheter och attityder påverkar arbetet (Ejvegård, 2009, s. 19). Detta för att forskarens 
egna värderingar kan påverka val av metod, val av forskningsområden, formulering av 
forskningsfråga, utformningen och genomförandet av studien, tolkning och analys av 
resultat samt slutsatserna (Bryman, 2011, s. 43–44). Som författare kan man fundera och 
vara kritisk till om de slutsatser man dragit av datainsamlingen skulle varit desamma om 
en annan författare med andra värderingar hade genomfört slutsatserna (Saunders et al., 
2012, s. 139). 
 
Detta examensarbete kommer att vara påverkat av författarnas värderingar, tidigare 
kunskap samt tidigare erfarenheter. Författarna kommer sträva efter att vara objektiva och 
under tidens gång fundera över de val som görs och hur de är påverkade av tidigare 
erfarenheter och förutfattade meningar. Genom självkritik och medvetenhet kommer 
författarna att sträva efter att vara objektiva i arbetets process och genomförande. 
Författarna till det här arbetet har under fyra års studier läst flertal kurser inom ämnet 
företagsekonomi med stort fokus på management och marknadsföring. Detta har gett en 
teoretisk förförståelse och grund för ämnet som kommer att undersökas i denna studie. 
Denna kunskap har gett författarna en viss förståelse för de olika teorier och modeller 
som är aktuella inom konsumentbeteende. Genom att aktivt arbeta mot att den teoretiska 
kunskapen har alltför stor påverkan på arbetets genomförande och tolkningar, strävar 
författarna efter att vara så objektiva som möjligt.  
 
Den praktiska förförståelsen som författarna till detta arbete har består av tidigare 
erfarenhet av fastighetsmäklare och arbetet som utförs. En av författarna har i två års tid 
jobbat som mäklarassistent på en mäklarfirma i Umeå, med nära kontakt till både 
mäklarna samt kunderna till företaget. Detta har gett en stor förståelse för arbetet på en 
mäklarfirma och de olika stegen som ingår i mäklarens tjänst. Det har även gett viss 
kunskap om kunderna, deras tankar kring olika aspekter samt en förståelse för deras 
agerande. Den andre författaren har erfarenhet av mäklarföretag och mäklare via köp av 
fastighet. Dessa praktiska erfarenheter kommer ha en påverkan på detta arbete och denna 
förförståelse är både en fördel och nackdel för studien. De skilda erfarenheterna som 
författarna har av mäklarbranschen underlättar ett kritiskt förhållningssätt mot respektives 
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åsikter och tolkningar. Genom den teoretiska och praktiska förförståelsen har författarna 
en insyn i branschen som skapat en stor förståelse för branschen och kunders agerande. 
Den kunskapen kan även anses som en nackdel eftersom det kan ha skapat förutfattade 
meningar om hur saker fungerar och varför det är på ett visst sätt.  
 
2.2. Angreppssätt 
Kvantitativ och kvalitativ forskning är två angreppssätt som rymmer olika typer av 
ontologiska- och kunskapsteoretiska frågeställningar (Bryman, 2011, s. 46). Kvantitativa 
studier syftar till att samla in kvantitativa och statistiska data (Bryman, 2011, s. 150). 
Kvantitativa undersökningar syftar till att få information om vår verklighet och lägger 
därför inget fokus på de bakomliggande orsakerna (Bryman, 2011, s. 168). Genom att 
genomföra undersökningar strävar man efter att kunna generalisera resultatet på en 
population (Bryman, 2011, s. 168). En kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än på 
siffror och är en mer öppen form av forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 372). Kvalitativ 
forskning syftar till att förstå hur individerna uppfattar verkligheten och bakomliggande 
faktorer till deras tolkningar (Bryman & Bell, 2017, s. 385). Sammanhanget är en viktig 
aspekt i den kvalitativa forskningen för att förstå individers beteende och värderingar 
(Bryman & Bell, 2017, s. 386). Vidare vill den kvalitativa forskningen vara flexibel för 
att kunna förstå människor och deras beteende, detta gör att man vill ha generella 
frågeställningar för att inte begränsa undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 388).  
 
En kvantitativ studie har som avsikt att förstå samband och använder mätning av olika 
faktorer, medan en kvalitativ studie används för att ta reda på individers livssyn och deras 
uppfattningar och tolkningar av verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 63). Det 
angreppssätt som används i forskning är direkt relaterad till arbetets frågeställning eller 
problemformulering (Bryman & Bell, 2017, s. 63). Syftet med denna studie är att ta reda 
på individers köpbeslutsprocess vid en specifik situation med val av fastighetsmäklare för 
försäljning. Författarna vill skapa en större förståelse till vilka faktorer som påverkar valet 
av mäklare och gå in på djupet på kundernas beteende. Därför har författarna valt att 
använda sig av ett kvalitativt forskningssätt, där studien strävar efter att förstå och kunna 
förklara kundernas beteende och val.  
 
2.3. Teoretisk ansats 
Det finns primärt två teoretiska utgångspunkter inom samhällsvetenskaplig forskning, 
induktiv och deduktiv teori (Bryman, 2011, s. 26). När forskare använder sig av induktiv 
teori utgår de från eget insamlat material och resultat vilket de sedan använder för att 
utforma sin teori (Bryman, 2008, s. 26). Vid en deduktiv ansats utgår forskarna istället 
från den befintliga teorin och använder den redan existerande forskningen som grund för 
sitt resultat (Bryman, 2008, s. 27). Den tredje teoretiska ansatsen är en kombination av 
den deduktiva och den induktiva ansatsen och kallas för abduktiv ansats (Saunders et al., 
2012, s. 147). Abduktiv ansats utgår från att ett problem uppstår som man vill förklara, 
där man sedan utgår från forskarens egna kognitiva förmåga för utveckling av teori 
(Bryman & Bell, 2017, s. 46). Både den deduktiva och den induktiva ansatsen är 
förknippade med begränsningar som man kan undvika med en abduktiv ansats (Bryman 
& Bell, 2017, s. 46). Med den teoretiska ansatsen vill forskaren få resultatet att växa fram 
genom att röra sig mellan teori och empiri (Saunders et al., 2012, s. 147).  
 
Denna studie kommer att använda en abduktiv ansats där man kombinerar en induktiv 
och deduktiv ansats. Att blanda det induktiva och deduktiva angreppssättet kan vara 
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fördelaktigt för att besvara forskningsfrågan (Saunders et al., 2012, s. 144). Det är även 
enligt Bryman (2011, s. 28) vanligt att de båda angreppssätten blandas för att få ett 
resultat. Den här studien startade med genomgång av en stor mängd befintlig forskning. 
Utifrån den teoretiska kunskapen undersöktes sedan ett fenomen och det skapade en 
konceptuell modell. Denna modell och tillhörande teorier låg sedan till grund vid 
datainsamlingen med respondenterna. När datainsamlingen sedan analyserades och 
tolkades kom teorierna och den konceptuella modellen att ytterligare revideras. Baserat 
på analysen drogs slutsatser och praktiska rekommendationer till Mäklarföretaget 
skapades.   
 
2.4. Kunskapsteoretisk inriktning 
Den kunskapsteoretiska inriktningen förklarar hur man ser på kunskap, vad som är 
kunskap och hur kunskap uppkommer (Bryman, 2011, s. 29). Här skiljer man mellan den 
mer faktabaserade kunskapsteorin: positivism, mot tolkningsperspektivet: 
interpretativismen (Bryman & Bell, 2017, s. 48–49). Interpretativismen grundar sig i att 
det behövs en kunskapsteori anpassad till att studera den subjektivism som finns i 
samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 49). Vid användandet av en 
Interpretivistisk kunskapssyn är det viktigt att förstå människor i deras roller som sociala 
aktörer (Saunders et al., 2012, s. 137). Det är här avgörande att forskaren visar förmåga 
att förstå respondenternas perspektiv och visa empati (Saunders et al., 2012, s. 137).  
 
Författarna till denna studie syftar till att studera människor och deras uppfattning av 
verkligheten och kommer utgå ifrån en interpretativ kunskapssyn. Författarna vill 
undersöka människors uppfattning av sin omvärld där individer själva kan sätta mening 
och prägel på verkligheten och olika sammanhang. Att använda sig av en positivistisk 
kunskapssyn innebär att man utgår från samma metoder och verklighetsbild som i 
naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det anser författarna inte 
överensstämmer med kunskapssynen i denna studie. Författarna vill studera och analysera 
människors personliga tolkning av världen och samhället. Dessa egenskaper fungerar 
tillsammans som ett ytterligare argument för ett interpretivistiskt angreppssätt, då de 
anses som optimala för studier inom marknadsföring (Saunders et al., 2012, s. 189). 
 
2.5. Ontologisk inriktning 
Ett ontologiskt synsätt används för att beskriva hur den sociala verkligheten ska uppfattas 
(Bryman, 2011, s. 20).  Antingen genom objektivismen som anser att det är de sociala 
aktörerna som formar och påverkar verkligheten, eller genom konstruktionismen som har 
ett objektivt synsätt på dessa sociala aktörer (Bryman, 2011 s. 35). Objektivism menar att 
den sociala verkligheten är oberoende av sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 131). 
Konstruktionism ifrågasätter att den social verkligheten är oberoende och menar att 
sociala aktörer tillsammans formar den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 37). 
Begreppet konstruktionism innehåller även forskarens beskrivning av verkligheten: att 
den ständigt är i förändring (Bryman & Bell, 2017, s. 53). Detta synsätt innebär att 
forskning bör studera hur situationer och bakomliggande faktorer kan påverka hur 
verkligheten uppfattas (Saunders et al., 2012, s. 132).  
 
Genomförandet av studien samt formuleringen av frågeställningen är påverkad av det 
ontologiska synsättet (Bryman, 2011, s. 39). En konstruktionistisk inriktning är att föredra 
vid kvalitativ forskning där man är fokuserad på orden och tolkning av vad en person 
säger (Bryman, 2011, s. 340–341). Vikten läggs på hur respondenten uttrycker 
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verkligheten och hur verkligheten formas av personens tolkningar (Bryman, 2011, s. 
475). I denna studie kommer författarna att använda ett konstruktionistisk synsätt, detta 
eftersom syftet med studien är att ta reda på individers bakomliggande åsikter och kunna 
förklara deras beteende. Detta gör att fokus kommer att ligga på hur individen uppfattar 
verkligheten och detta är till stöd för det konstruktionistiska synsättet. Genom att använda 
ett konstruktionistiskt synsätt kommer studien undersöka hur kundens åsikter påverkar 
val av mäklare i denna specifika situation.  
 
Tabell 1. Forskningsstrategi. 

Forskningsstrategi Val för studien 

Angreppssätt Kvalitativ 

Teoretisk ansats Abduktiv 

Kunskapsteoretisk inriktning Interpretivism 

Ontologisk inriktning Konstruktionism 

 
2.6. Litteratursökning 
Litteratur innefattar bland annat böcker, artiklar, rapporter och uppsatser (Ejvegård, 2009, 
s. 47). Sökning av litteratur är en av de viktigaste delarna i en studie, där tidigare forskning 
utgör grunden för forskningsstudien (Bryman & Bell, 2017, s. 115). 
Litteraturgenomgången kan vara omfattande vilket gör det viktigt att kunna avgränsa och 
besluta vad som ska tas med eller inte (Bryman & Bell, 2017, s. 115). Att sätta sig in i 
tidigare forskning är viktigt både för att förstå vad som redan är undersökt samt för att 
öka sin kunskap om det ämne man undersöker (Bryman & Bell, 2017, s. 115–116). 
Generellt brukar en litteraturgenomgång innehålla sökning efter vad som är känt inom 
området, vilka begrepp och teorier som är relevanta, vilka metoder som använts i tidigare 
studier, eventuellt motsägande resultat och obesvarade frågor (Bryman & Bell, 2017, s. 
116).  
 
Vid litteratursökning är det en fördel att använda sig av databaser och söka via olika 
sökord som är anpassade till arbetets syfte (Ejvegård, 2009, s. 47). Det är viktigt att hitta 
bra nyckelord för att använda sig av vid sökning på databaserna, detta för att kunna hitta 
tidigare forskning som diskuterar det ämne men själv syftar på att studera (Bryman & 
Bell, 2017, s. 130). Genom att sedan kolla igenom referenser som andra arbeten använts 
sig av kan man enkelt hitta verk som diskuterar samma ämne (Ejvegård, 2009, s. 47–48). 
De databaser som använts i denna litteratursökning är DiVA, Google Scholar, Umeå 
Universitetsbibliotek och EBSCO Business Source Premier. De sökord som använts vid 
litteratursökningen är: real estate agent, real estate broker, choice of service provider, 
choice of professional service provider, consumer decision making, val av mäklare, 
köpbeslutsprocess och val av tjänsteleverantör. Författarna har sedan läst igenom de 
forskningsarbeten som funnits relevanta och utifrån det tittat på källor som dessa använde 
sig av för att hitta vidare forskning. 
 
2.7. Val av teorier 
Denna studie kommer fokusera på ett flertal teorier som ansetts lämpade för att besvara 
forskningsfrågan. Författarna har utgått från konsumentens köpbeslutsprocess och de steg 



10 
 
 

som en konsument genomför. Utgångspunkten är den utvidgade köpbeslutsprocessen 
samt upprepade köp och hur köpbeslutsprocessen påverkas av det. Inför datainsamlingen 
har tidigare forskning och faktorer som antagits påverka valet av mäklare bildat grunden 
till resterande teori i referensramen. Utifrån datainsamlingen tillsammans med 
Mäklarföretaget och respondenterna valdes de slutliga teorierna till den teoretiska 
referensramen. Dessa faktorer har sedan kopplats till tre olika områden; Företaget, 
Mäklaren och Mäklarens erbjudande. Syftet är att tydliggöra de skillnader som finns 
mellan företaget, mäklaren samt det mäklaren erbjuder konsumenten.  
 
Området Företaget innehåller faktorerna varumärke och WOM som kan vara kopplade 
till både företaget och mäklaren. I detta område kan konsumenter bilda sig en uppfattning 
av företaget och mäklaren utan någon personlig kontakt med en mäklare. Området 
Mäklaren innefattar faktorerna professionalitet och kommunikation. Dessa kopplas 
endast till mäklaren som individ och är därför separerade från området Företaget. 
Professionalitet och kommunikation utvärderas i huvudsak baserat på personlig kontakt 
med mäklaren. Området Mäklarens erbjudande innehåller tjänsteerbjudande, arvode 
samt värdering & slutpris. I detta område hamnar det som är direkt kopplat till mäklarens 
erbjudande, och upplevelsen av det erbjudandet.  
 
2.8. Källkritik 
Källkritik är en viktig aspekt i skrivandet av ett arbete och tillförlitligheten hos de använda 
källorna måste övervägas genom bedömning ur ett sakligt och objektivt synsätt 
(Ejvegård, 2009, s. 71). Saklighet innebär att alla uppgifter som publiceras ska vara sanna 
och riktiga (Ejvegård, 2009, s. 17). Objektivitet innebär att författaren ska sträva efter att 
vara saklig och opartisk under arbetets genomförande (Ejvegård, 2009, s. 19). Det finns 
fyra olika delar som bör tas i åtanke vid bedömningen av källor; dessa är äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7–8). Äkthet innebär att 
källan talar sanning och inte förfalskar resultatet (Thurén, 2013, s. 17). Tidssamband 
innebär att en källa är mer trovärdig om den berättar något som hände nära i tiden 
eftersom människor har en tendens att glömma bort detaljer (Thurén, 2013, s. 31). 
Oberoende handlar om att använda sig av primärkällor där faktan ursprungligen 
härstammar (Thurén, 2013, s. 45). Tendensfrihet handlar om att källan ska vara opartisk 
och inte kommer tjäna något på att tala osanning (Thurén, 2013, s. 63).  
 
I detta arbete har författarna kritiskt granskat de källorna som använts och försökt utgå 
från kända källor som använts i flertal andra forskningsstudier för att kunna vara säker på 
att deras resultat är tillförlitligt. Författarna menar på att ju fler som bedömt en källa som 
trovärdig, desto mer kan även de lita på dessa källor. Författarna har i så stor utsträckning 
som möjligt använt primärkällor där fakta ursprungligen härstammar ifrån och försökt 
undvika andrahandsreferenser. Den litteratur som lästs har till författarnas vetskap inte 
varit skriven på uppdrag av någon organisation eller aktör och därmed kan antas att 
forskningen varit opartisk.  
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3. Teoretisk referensram 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den teoretiska referensramen beskriver de teorier som ligger till grund för denna studie 
med utgångspunkt i konsumentens köpbeslutsprocess. Vidare förklaras vissa faktorer som 
antas påverka val av mäklare och en sammanställning av tidigare forskning. Slutligen 
presenteras en konceptuell modell som innehåller samtliga teorier. Denna konceptuella 
modell kommer att användas senare i arbetet och analyseras tillsammans med resultatet 
från datainsamlingen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1. Konsumentens köpbeslutsprocess 
Konsumentens köpbeslutsprocess som är utgångspunkten i den här studien är baserad på 
modellen av Engel-Kollat-Blackwell (1969). Engel-Kollat-Blackwell modellen anses 
som en av de mer etablerade modellerna när det kommer till konsumentens 
köpbeslutprocess (Nilsson, 2010, s. 9). En av de stora styrkorna med just denna modell 
är att den visar på konsumentens köpbeslutsprocess både innan, under och efter köpet 
(Engel et al., 1968, s. 616).   
 
 
Konsumentens köpbeslutsprocess beskriver steg-för-steg hur en konsument fattar ett 
beslut om köp (Fletcher, 1988, s. 58). De olika stegen består av; behovsupptäckt, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut, samt efterköpsbeteende (Engel 
et al., 1968, s. 345). Kundens genomförande av de olika stegen i köpbeslutsprocessen 
påverkas av typ av köp samt individuella faktorer (Fletcher, 1988 s. 58). Beroende på hur 
viktigt beslutet är för konsumenten kommer denne att lägga olika stort engagemang och 
tid på processen till beslutsfattande (Harrison et al., 2006, s. 8). Det engagemang som 
utgör beslutsfattningen kan delas in i tre typer: utvidgad, begränsad och vardaglig (Engel 
et al., 1968, s. 358). Den utvidgade beslutsfattningen innefattar större kunddelaktighet 
och används ofta vid komplexa köp (Engel et al., 1993, s. 41).  
 

 
Figur 1. Konsumentens köpbeslutsprocess. 
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3.1.1. Behovsupptäckt 
Steg ett i köpbeslutsprocessen sker när kunden upplever en skillnad mellan sin nuvarande 
situation och den ideala situationen och för att nå närmare den ideala situationen vill 
konsumenten lösa det problemet (Engel et al., 1993, s. 508). Detta behov kan uppstå 
antingen naturligt så som att det inte finns någon mat i kylen, eller vara konstruerat av 
exempelvis marknadsföring som synliggör och skapar nya behov (Barrena & Sánchez, 
2009, s. 1023).  
 
3.1.2. Informationssökning 
Nästa steg i köpbeslutsprocessen är informationsinsamlingen vilket kan definieras som 
processen när konsumenten undersöker sina alternativ (Pellémans, 1971, s. 14). Vid val 
av professionell tjänsteleverantör genomför vanligtvis kunden en större 
informationssökning och lägger ner mer tid och energi för att undersöka alternativen (Hill 
& Neeley, 1988, s.18–19). Informationssökningen kommer att bestå av en intern och en 
extern del, där den interna sökningen består utav sökning ur minnet utifrån tidigare 
erfarenheter och liknande produkter och tjänster (Engel et al., 1993, s. 511–512). Den 
externa sökningen innebär den sökning som kunden gör utanför sin egen kännedom 
(Crozier & McLean, 1997, s. 282). Där kunden söker information via reklam samt frågar 
bekanta och vänner (Pellémans, 1971, s. 14). Forskning har visat att konsumenter 
genomför en liten extern informationssökning trots att utvecklade teorier inom 
konsumentbeteende säger motsatsen (Olshavsky & Granbois, 1979, s. 99). 
 
De specifika karaktärsdragen för en tjänst ökar osäkerheten kring köpet och det blir svårt 
för en kund att söka information om hur tjänsten kommer utföras (Gallouj, 1997, s. 60). 
Informationssökningen är beroende av kundens engagemang i köpet samt påverkad av 
uppfattat risk, desto större risk som konsumenten upplever, desto mer benägen är den att 
göra en utvidgad informationssökning (Engel et al., 1993, s. 524). För kunden finns det 
en ökad risk vid val av professionell tjänsteleverantör, där fel val kan påverka kunden 
negativt (Hill & Neeley, 1988, s. 18). Riskerna kan påverka konsumenten fysiskt, 
funktionellt samt finansiellt (Kugyte & Sliburyte, 2005, s. 58). Möjligheten att rätta till 
en eventuell felaktig tjänst i en professionell kontext kan vara svårt eller rent av omöjligt 
(Hill & Neeley, 1988, s. 21). 
 
3.1.3. Utvärdering av alternativ 
Utvärdering av alternativ är steget i processen där kunden utvärderar och väljer vilket 
alternativ som passar kunden bäst, där kunden använder olika kriterier för att jämföra 
(Engel et al., 1993, s. 534). Ju viktigare konsumenten anser att sitt val är, desto mer tid 
kommer hen att spendera på att utvärdera de olika alternativen innan beslutet fattas 
(Pellémans, 1971, s. 14). Vid val av mäklare är utvärderingen en alternativ ett sätt för 
kunden att bilda en uppfattning till hur det skulle vara att anlita den mäklaren men detta 
kan vara svår att förutsäga (Crozier & McLean, 1997, s. 282). Därmed kan kunden basera 
sitt val på sin uppfattning om vad som är bekvämt, känns rätt eller som rekommenderats 
utan att genomföra en större utvärdering (Crozier & McLean, 1997, s. 283). Det kan dock 
vara svårt för konsumenten att veta vilket val som är bäst när informationen inte är 
tillräcklig, och det slutliga valet kan vara baserat på en irrationell utvärdering av 
information (Crozier & McLean, 1997, s. 283). För konsumenten är det komplext att fatta 
ett köpbeslut i verkligheten, och kunden kan därmed försöka förenkla processen genom 
att utesluta vissa olämpliga alternativ för att underlätta kommande informationssökning 
och utvärdering av alternativ (Lye et al., 2005, s. 221). 
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3.1.4. Köpbeslut 
Efter att konsumenten har utvärderat sina alternativ kommer denna att genomföra sitt val 
av tjänsteleverantör (Crozier & McLean, 1997, s. 283). Det är i detta steg i 
köpbeslutsprocessen som kunden beslutar sig för köp (Pellémans, 1971, s. 14). I detta 
skede kan kunden även ändra sig om exempelvis omständigheterna förändras, ny 
information blir tillgänglig och köp inte längre är önskvärt eller möjligt (Pellémans, 1971, 
s. 14). Det är två faktorer som kan påverka vägen från köpintention och köpbeslut: den 
första är andras attityder, om någon argumenterar för det som är lite dyrare ökar chanserna 
att det blir valt, och den andra är oväntade situationsfaktorer såsom förändringar i pris, 
inkomst eller förväntningar på egenskaper (Engel et al., 1993, s. 370). 
 
3.1.5. Efterköpsbeteende 
Det slutliga steget i köpbeslutsprocessen är konsumenters upplevelse av tjänsten och 
utvärdering, där kunden bedömer tjänsten utifrån sina förväntningar (Engel et al., 1993, 
s. 41). Hur nöjd kunden är med sitt köp handlar till stor del om skillnaden mellan kundens 
förväntningar och upplevelsen av tjänsten (Engel et al., 1993, s. 571). För att undvika 
besvikna kunder är det viktigt att företaget inte har lovat mer än vad de kan hålla 
(Grönroos, 1984, s. 37). Tjänster är svåra att utvärdera innan de köps och det är först 
under konsumtionen som vi vet vad vi har köpt (Crozier & McLean, 1997, s. 284). 
 
3.1.6. Upprepade köp 
En genväg i beslutsfattandet är när konsumenten väljer samma produkt eller tjänst som 
tidigare för att förenkla beslutsfattningen (Engel et al., 1993, s. 42). Konsument kan välja 
samma företag både på grund av lojalitet och vana, där återkommande kunder som väljer 
av vana inte baserar det på ett kognitivt beslutsfattande (Beatty & Kahle, 1988, s. 4). Om 
en konsument är lojal innebär det att kunden aktivt väljer ett företag före konkurrerande 
företag och kan även erhålla starka känslor mot företaget (Engel et al., 1968, s. 607). 
Företag bör prioritera att leverera en hög service som förbättrar kundens uppfattning om 
företaget och som leder till lojala kunder och positivt word of mouth (Sweeney et al., 
2012, s. 252). 
  
 
3.2. Professionell tjänsteleverantör 
Beslutsfattande är komplext för kunden, där konsekvenserna av valen är svåra att veta på 
förhand (Shafir et al., 1993, s. 12). Alternativ jämförs mot varandra och skapar konflikt i 
vad som värderas högre, för att lösa dessa konflikter antas individen fatta det beslut som 
är värdehöjande (Shafir et al., 1993, s. 12). Att utvärdera och välja tjänsteleverantör kan 
för kunder vara en svår process eftersom informationen är mångtydig och kvalité på 
tjänsten svår att veta innan valet är genomfört (Gallouj, 1997, s. 42). De specifika 
karaktärsdragen för en tjänst försvårar bedömningen av tjänstekvalité och hur utfallet 
kommer att bli (Gallouj, 1997, s. 43). Tidigare forskning har påpekat svårigheter för 
kunder att utvärdera alternativ och bedöma skillnader mellan olika fastighetsmäklare, då 
tjänsterna uppfattades väldigt lika (Crozier & McLean, 1997, s. 290). Om konsumenten 
blir erbjuden två likvärdiga alternativ kommer konsumenten välja det alternativ som är 
bättre på de delar som konsumenten värdesätter högst (Shafir et al., 1993, s. 14–15). 
Individer vill ofta förklara deras beslutsfattning på ett rationellt sätt för att kunna övertyga 
andra och dem själva om att de gjort rätt val (Shafir et al., 1993, s. 33). Detta är även 
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fallet där information är svår att tillgå, vilket påverkar utvärdering av alternativ (Shafir et 
al., 1993, s. 32). 
 
3.2.1. Företaget 
Varumärke 
Ett varumärke fungerar som en symbol för ett företag och har flera viktiga funktioner för 
både företaget och konsumenten (Keller & Lehmann, 2006, s. 740). Varumärket hjälper 
bland annat konsumenterna att göra ett enklare val, det lovar en viss kvalitetsnivå och 
genererar tillit för både produkten och företaget (Keller & Lehmann, 2006, s. 740). 
Varumärket innehåller de associationer konsumenter har gentemot ett företag, och det är 
viktigt för företag att förstå vilka värden som konsumenter värderar högt (Schmitt, 2009, 
s. 418). Varumärket kan förklaras med att det består av två delar; identitet och image 
(Barbu, 2016, s. 181). Identiteten är det sätt företaget vill positionera sig själv eller sin 
tjänst på marknaden, medan image är den uppfattning allmänheten faktiskt har av 
företaget och tjänsten (Barbu, 2016, s. 181). Ett företags image är i många fall en tydlig 
indikator på den allmänna uppfattningen om företagets tjänster eller produkter och dess 
kvalitet, framförallt när det finns en negativ uppfattning om företaget (Grönroos, 1984, s. 
39).  
 
Varumärket är en viktig aspekt gällande ett företags relation till sina kunder, där 
varumärket representerar kundernas uppfattningar och känslor mot företagets produkter 
och tjänster (Keller & Lehmann, 2006, s. 741). Det värde kunder sätter på varumärket 
kommer vara betydelsefull när det kommer till att välja leverantör (Grönroos, 1984, s. 
39). Varumärkesvärde spelar också roll för andra intressenter såsom leverantörer och 
distributörer (Grönroos, 1984, s. 35). Varumärket är företagets försäkran till kunderna om 
vad företaget kan leverera i form av god kvalité och företagets egenskaper, fördelar, 
upplevelser och tjänster (Keller & Lehmann, 2006, s. 742).  
 
Word of mouth 
Word of mouth (WOM) skapar rykte om ett tjänsteföretag som påverkar konsumenter vid 
deras val av tjänsteleverantör (Kugyte & Sliburyte, 2005, s. 60). Word of mouth (WOM) 
defineras som att ge eller få en åsikt om en tjänst eller produkt (Sweeney et al., 2003, s. 
238). Informationssökning som sker genom familj och bekanta uppfattning av en tjänst 
har stort inflytande på kundens val (Hill & Neeley, 1988, s. 20). Resultat från en tidigare 
studie visar att positivt WOM har stort inflytande vid val av professionell 
tjänsteleverantör eftersom tjänster kan vara svåra att utvärdera innan köp (Ettenson & 
Turner, 1997, s. 99). Vikten av WOM har om möjligt ökat ännu mer de senaste åren i och 
med sociala mediers framfart (Trusov et al., 2009, s. 98). Vilket har gjort det ännu 
viktigare för företagen att leva upp till omgivningens krav och förhoppningar då WOM 
sprids så snabbt (Trusov et al., 2009, s. 99).  
 
3.2.2. Mäklaren 
Professionalitet 
Tjänster har unika karaktärsdrag som innebär att tjänsten inte kan separeras mellan 
produktion och konsumtion (Hill & Neeley, 1988, s. 17). Vilket innebär att tjänsten inte 
kan separeras från tjänsteleverantören och upplevelsen kommer variera beroende på vem, 
hur och när den utförs (Kotler et al., 2017, s. 288–289). Eftersom tjänsten upplevelse är 
så nära kopplad till tjänsteleverantören, är det viktigt att förstå vad kunden letar efter hos 
tjänsteleverantören och hur man tillmötesgår förväntningar och förhoppningar som 
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kunder har (Grönroos, 2007, s. 43). Dabholkar och Overby (2006, s. 557–558) har utfört 
en studie med syfte att förstå vilka faktorer som är viktiga för säljaren och hur det 
påverkar uppfattningen av mäklarens tjänst. Slutsatsen från studien visar sju viktiga 
faktorer som påverkar utvärderingen av tjänsten, dessa är kommunikation, ansträngning, 
reklam, guidning, professionalism, representation och resultat (Dabholkar & Overby, 
2006, s. 569). Hill et al. (1989, s. 62) har utfört en studie för att ta reda på vilka faktorer 
som är viktiga i valet av professionell tjänsteleverantör. Resultatet visar att två viktiga 
faktorer är kunskap och bekvämlighet, där kunskap innefattar kunskap inom ämnet, visa 
intresse för kunden och erbjuda kunden anpassade lösningar (Hill et al., 1989, s. 66).  
 
Crozier och McLean (1997, s. 278) har utfört en studie som undersöker konsumenternas 
val av mäklare och faktorer som påverkar konsumenten i deras köpbeslutsprocess. Den 
huvudsakliga upptäckten är att förtroende är en viktig aspekt i konsumenters val av 
mäklare, vilket är närmare kopplat till känslor än rationellt beteende (Crozier & McLean, 
1997, s. 290). Day och Barksdale (2003, s. 564) har även de utfört en studie för att ta reda 
på vad som påverkar valet av professionell tjänsteleverantör. Resultatet visar tre områden 
som anses viktiga vid valet, dessa är kompetens, kundorientering och personkemi (Day 
& Barksdale, 2003, s. 574). Inom dessa områden finns faktorer som kompetens, 
erfarenhet, förtroende och engagemang, och är alternativen likvärdiga är det personkemi 
som värdesätts högst (Day & Barksdale, 2003, s. 574). Ett förtroende skapas genom att 
försäljaren besitter kompetens och kapacitet för att förmedla sin tjänst eller produkt, vilket 
gör den mer attraktiv i kundens ögon (Day & Barksdale, 2003, s. 574–575). 
 
Kommunikation 
Tidigare studier har visat att kommunikation mellan tjänsteleverantören och kunden har 
varit viktigt vid val av professionell tjänsteleverantör. Hill et al. (1989, s. 62) har utfört 
en studie för att ta reda på vilka faktorer som är viktiga i valet av professionell 
tjänsteleverantör. Resultatet visar att kunskap och bekvämlighet är två viktiga faktorer i 
valet, där bekvämlighet innehåller tjänsteleverantörens förmåga att göra upplevelsen 
positiv för kunden som exempelvis förklara vad som sker (Hill et al., 1989, s. 66–67). 
Dabholkar och Overby (2006, s. 557–558) har utfört en studie med syfte att förstå vilka 
faktorer som är viktiga för säljaren och hur det påverkar uppfattningen av mäklarens 
tjänst. Slutsatsen från studien visar att resultat och kommunikation var de viktigaste 
faktorerna där kunderna vill ha ett bra resultat och god kommunikation under processens 
gång (Dabholkar & Overby, 2006, s. 569). Alla tolkar kommunikation på olika sätt och 
det är därför viktigt att anpassa kommunikationen till den individ som står framför en 
(Kotler et al., 2017, s. 366).  
 
3.2.3. Mäklarens erbjudande 
Försäljning och köp av boende är en komplicerad process som leder till beslutet att anlita 
mäklare och köpa mäklarens tjänst (Stamso, 2015, s. 173). Där mäklare oftast erbjuder 
kunden flertal tjänster i ett paketerbjudande som exempelvis annonsering på hemsidor 
samt kunskap om bostadsmarknaden (Stamso, 2015, s. 177). Tidigare studie visar att 
konsumenter som väljer att anlita en mäklare ofta gör det eftersom de anser att mängden 
arbete att genomföra försäljningen privat är för stor, medan som inte anlitar mäklare anser 
att mäklarens tjänst är för dyr (Stamso, 2015, s. 185). Kundvärdet innebär det värde 
konsumenten får vid köp av en produkt eller tjänst, och varierar från person till person 
beroende på vad de värdesätter (Martelo-Landroguez & Martin-Ruiz, 2016, s. 476). 
Genom erbjudanden kan företag möta sina kunders behov och önskemål, detta via tjänster 
eller produkter som ger värde åt kunden (Martelo-Landroguez & Martin-Ruiz, 2016, s. 
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487). Även priset är sett som en viktig del i konsumentens köpbeslut (Engel et al., 1993, 
s. 534). Crozier och McLean (1997, s. 289) studie visar att pris inte är avgörande i valet 
av mäklare, vilket antogs vara viktigt innan studiens genomförande, dock kan det bero på 
liknande priser bland mäklarna. Liknande priser gör att kunderna väljer mäklare baserat 
på värdeökande faktorer istället för prissänkning, som exempelvis mer kundkontakt och 
information (Crozier & McLean, 1997, s. 289). 
 
Det är ofta genom en kombination av priset och andra delar i tjänsteerbjudandet som 
företaget har möjlighet att skapa bra kundrelationer och värde för kunden (Martelo-
Landroguez & Martin-Ruiz, 2016, s. 477). Generellt brukar man säga att kunder vill 
maximera sitt köp och väljer därmed tjänster eller produkter som har ett högt kundvärde 
och där det är det uppfattade värdet som påverkar köpbeslutet (Engel, 1968, s. 422). 
Bakom en tjänst ligger en stor mängd komplexitet, något som bland andra Grönroos 
(2017, s. 129) visat på. En tjänst består inte enbart av kärntjänsten och dess 
möjliggörande, och värdehöjande varor och tjänster (Grönroos, 2017, s. 137). Utan även 
tjänstens tillgänglighet, interaktion och kundens medverkan kommer påverka hur tjänsten 
kommer att användas och upplevas (Grönroos, 2017, s. 138).  
 
3.3. Sammanställning av tidigare forskning 
Författarna har sammanställt tidigare forskning i en tabell för att erhålla en tydlig 
överblick på studier och tidigare forskning som är utförda inom samma område. 
Författare, årtal och titel presenteras tillsammans med syftet med den utförda studien, 
huvudsakliga fynd och viktiga aspekter som kan ha påverkat den utförda studien 
exempelvis val av metod, geografisk plats, urval och andra faktorer. 
 
Tabell 2. Sammanställning av tidigare forskning.  
Författare 
& år 

Titel Frågeställning/syfte Huvudsakliga 
fynd 

Viktiga aspekter Används 
i 
studiens 
analys 

Benefield 
et al. 
(2012) 

The Effects of 
Estate Sales of 
Residential 
Real Estate on 
Price and 
Marketing 
Time. 

Studien undersöker 
pris och tid på 
marknaden och om 
det skiljer sig mellan 
privat försäljning 
och användandet av 
mäklare.  

Resultatet från 
studien visar att 
försäljning som 
går via mäklare 
genomförs 
snabbare och 
priset sänks. 

Studien baserar sitt 
resultat från 
datainsamling av 
fastighetsförsäljning 
i begränsat område i 
USA.  

 Ja. 

Crozier & 
McLean 
(1997) 

Consumer 
Decision-
Making in the 
Purchase of 
Estate Agency 
Service. 

Studien undersöker 
konsumenternas val 
av mäklare och 
faktorer som 
påverkar 
konsumenten i deras 
köpbeslutsprocess.  

Den huvudsakliga 
upptäckten är att 
en viktig aspekt i 
konsumenters val 
av mäklare är 
förtroende. Att 
pris hade mindre 
påverkan än 
förväntat (dock 
kunde det bero på 
mäklarnas 
liknande priser). 

En kvantitativ 
studie utförd i 
Storbritannien där 
urvalet var säljare.   

 Ja. 
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Dabholkar 
& Overby 
(2004) 

Linking 
Process and 
Outcome to 
Service 
Quality and 
Customer 
Satisfaction 
Evaluations: 
An 
Investigation 
of Real Estate 
Services. 

Syftet med studien 
är att undersöka hur 
processen och 
resultatet är relaterad 
till tjänstekvalitén 
och kundnöjdheten. 

Resultat visar att 
processen är 
kopplad till 
tjänstekvalitén 
och resultatet är 
kopplad till 
kundnöjdheten. 

Kvalitativ studie 
med fokus på 
säljare utförd i 
USA. 

 Ja. 

Dabholkar 
& Overby 
(2006) 

An 
Investigation 
of Real Estate 
Agent Service 
to Home 
Sellers: 
Relevant 
Factors and 
Attributions.  

Syftet med studien 
är att förstå vilka 
faktorer som är 
viktiga för säljaren 
och hur det påverkar 
uppfattningen av 
mäklarens tjänst. 

Slutsatsen från 
studien visar att 
säljarna har sju 
viktiga faktorer 
som påverkar vid 
utvärderingen av 
mäklarens tjänst, 
dessa är 
kommunikation, 
ansträngning, 
reklam, guidning, 
professionalism, 
representation och 
resultat. 
Kommunikation 
och resultat 
värderades högst. 

Kvalitativ studie 
utförd i USA där 
urvalet är säljare.  

 Ja. 

Day & 
Barksdale 
(1994) 

Organizational 
Purchasing of 
Professional 
Services: The 
Process of 
Selecting 
Providers. 

Studiens syfte är att 
ta fram en modell 
som ska underlätta 
förståelse för 
företags val av 
professionell 
tjänsteleverantör.  

Studien 
presenterar en 
modell som är 
baserad på 
konsumentens 
köpbeslutsprocess 
anpassad för 
företags val av 
professionell 
tjänsteleverantör.  

Studie utförd på 
befintlig litteratur.  

 Ja. 

Day & 
Barksdale 
(2003) 

Selecting a 
professional 
service 
provider from 
the short list. 

Syftet med studien 
är att ta reda på vilka 
faktorer som 
påverkar företags val 
av professionell 
tjänsteleverantör.  

Resultatet visar 
flertal faktorer 
som spelar roll i 
valet av 
professionell 
tjänsteleverantör. 
Tre huvudsakliga 
områden är 
personlig kemi, 
kundorienterad 
och kompetens.  

Kvalitativ studie 
utförd i USA 
baserad på företag. 

 Ja. 
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Ferreira et 
al. (2017) 

A learning-
oriented 
decision-
making 
process for 
real estate 
brokerage 
service 
evaluation.  

Syftet är att skapa 
förståelse till hur 
kunden utvärderar 
tjänstekvaliteten och 
hur dessa är 
sammankopplade.  

Studien bidrar till 
en större 
förståelse och 
insyn till 
utvärderingen av 
tjänstekvaliteten 
och hur mäklaren 
kan utvecklas och 
förbättra deras 
tjänst.  

Studien använde 
DEXi software som 
metod. Studien är 
utförd i Portugal 
och baserad på 
mäklare.  

 Ja. 

Gallouj 
(1997) 

Asymmetry of 
information 
and the 
service 
relationship: 
selection and 
evaluation of 
the service 
provider. 

Syftet med studien 
är att undersöka hur 
företag väljer 
konsultation tjänst 
och hur värderas den 
tjänsten. 

Resultat från 
studien visar att 
val av 
professionella 
tjänsteleverantörer 
där informationen 
är mångtydig är 
en komplex 
situation. Därför 
anses 
kundrelationer 
samt 
tjänsteprocessen 
vara viktiga i 
utvärdering av 
tjänsteleverantör.  

Kvalitativ studie 
baserad på företags 
val av konsultation 
tjänsteleverantör 
utförd i Frankrike.  

 Ja. 

Hill et al. 
(1989) 

Selection 
criteria for 
professional 
service 
providers.  

Studien undersöker 
vilka faktorer som är 
viktiga i valet av 
professionell 
tjänsteleverantör.  

Resultat visar att 
faktorer inom 
kunskap och 
bekvämlighet är 
viktigast. 

Kvantitativ studie 
utförd i USA, 
baserade på 
kundens val av 
läkare, tandläkare 
och advokater. 

 Ja. 

Kugyte & 
Sliburyte 
(2005) 

A 
Standardized 
Model of 
Service 
Provider 
Selection 
Criteria for 
Different 
Service 
Types: A 
Consumer-
oriented 
Approach. 

Syftet med studien 
är att ta fram en 
modell som går att 
använda i olika typer 
av sammanhang för 
att förstå 
konsumentens val av 
tjänsteleverantör. 

Studien 
presenterar en 
modell som går 
att använda som 
grund i förståelse 
för kundernas val 
av 
tjänsteleverantör. 
Denna modell går 
att revidera för att 
bäst anpassas till 
den situation som 
är aktuell. 

Studie på befintlig 
litteratur.  

 Nej. 

Stamso 
(2015) 

Selling a 
house and the 
decision to use 
a real estate 

Studiens syfte är 
undersöka varför 
säljare väljer att 
sälja med mäklare 

Resultat visade att 
de som valde att 
sälja via mäklare 
ansåg att sälja 
privat skulle 

Kvantitativ studie 
utförd i Norge 
baserad på säljare. 

 Nej. 
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broker in 
Norway. 

och vilka faktorer 
som påverkade. 

resultera i för 
mycket arbete och 
de som sålde 
privat ansåg att 
mäklartjänsten var 
för dyrt.  

You et al., 
(2012) 

An 
examination 
of service 
quality in a 
real estate 
advertising 
sales agents-
formal control 
mechanism as 
moderator. 

Syftet med studien 
är att undersöka 
tjänstekvalitén på 
mäklare vid 
försäljning av 
nyproducerade 
fastigheter.  

Slutsats från 
studien visar att 
högre kvalité ger 
högre 
kundnöjdhet. 

Kvantitativ studie 
utförd i Taiwan 
baserad på företag 
som bygger 
nyproducerade 
fastigheter. 

 Nej. 

 
3.4. Konceptuell modell 
Utifrån den teori som presenterat ovan har författarna utvecklat en konceptuell modell. 
Denna modell kommer utgöra grunden för analysen och användas för att besvara 
frågeställningen “Hur väljer kunder fastighetsmäklare vid försäljning av boende?”. I 
modellen har författarna tagit med de författare som till störst del har bidragit till den 
teoretiska referensram, även om det är fler författare som har använts. Grunden i modellen 
är baserad på en reviderad version av konsumentens köpbeslutsprocess, fokus kommer 
att ligga på informationssökning och utvärdering av alternativ som sedan leder till val av 
beslut. Vidare har författarna inkluderat tre delar i denna modell: företaget, mäklaren och 
mäklarens erbjudande. Dessa tre delar innehåller olika faktorer som är knutna till dessa 
specifika områden. Företaget innehåller faktorer kring varumärke och word-of-mouth. 
Mäklaren innehåller faktorer knutna till individen som professionalitet och 
kommunikation. Mäklarens erbjudanden innehåller kundvärde vilket innebär det värde 
kunden får för sina pengar, där arvodet är kostnaden för mäklarens tjänst och där slutpris 
och värdeerbjudandet är vad kunden får för sina pengar. Dessa faktorer och steg är det 
som antas påverka kunden i deras val av mäklare, författarna har även inkluderat 
återkommande kunder och upprepade köp, där kunden genomför samma steg i processen 
men på ett enklare och snabbare sätt. 
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Figur 2. Köpbeslutsprocessen vid val av mäklare. 
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4. Praktisk metod 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den praktiska metoden förklarar tillvägagångssättet för genomförandet av studien. 
Vidare beskrivs forskningsdesign, urval för studien och metod för datainsamlingen. 
Fortsatt presenteras intervjuguiden samt diskussion kring genomförandet av intervjuer 
och pilotstudie. Kapitlet fortsätter att beskriva bearbetning av data, analys av 
datamaterial och avslutas med att diskutera etiska aspekter och sanningskriterier. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1. Forskningsdesign 
Denna studie använder en kvalitativ forskningsstrategi. Huvudsyftet med kvalitativ 
forskning är att studien visar respondenternas åsikter och synsätt och kan ge en bild om 
hur respondenten uppfattar sin verklighet (Yin, 2013, s. 20). Förutom forskningsstrategin 
måste studien klargöra vilken forskningsdesign och vilka metoder som kommer 
användas, där forskningsdesignen utgör en struktur i studien (Bryman & Bell, 2017, s. 
67). Det finns fem olika forskningsdesigner: experimentell design, tvärsnittsdesign, 
longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design (Bryman & Bell, 2017, s. 
72). En fallstudiedesign innebär djupgående och detaljerad information om ett fall, där 
man vill granska och göra en detaljerad undersökning om det fallet (Bryman & Bell, 2017, 
s. 86). Betydelsen fall förknippas oftast med en viss plats som exempelvis en organisation 
eller samhälle, men benämningen innefattar intensiv studie av situationen eller miljön 
som undersöks (Bryman, 2011, s. 74). 
 
Studien utgår ifrån en fallstudiedesign. En fallstudie syftar till att skaffa djupgående 
förståelse om en specifik situation och hur de inblandade personerna uppfattar det, där 
fokus kretsar kring processen och sammanhanget (Merriam, 1994, s. 9). En 
fallstudiedesign tillämpas i denna studie där författarna genomför en djupgående 
datainsamling genom intervjuer med olika säljare till Mäklarföretaget samt intervju med 
Mäklarföretaget. Fokus i denna studie är att undersöka hur en säljare väljer mäklare till 
försäljning av boende, där syftet är att undersöka processen och hur de uppfattar denna 
situation. För att skapa större förståelse har författarna valt att intervjua Mäklarföretaget 
detta för att se deras uppfattning av situationen och hur de ser på denna process.   
 
4.2. Urval 
Denna studie har utgått från Mäklarföretaget i Umeå, det är ett företag som har bedrivit 
verksamhet under många år och är välkänt på den lokala marknaden. För att ge en större 
förståelse för läsarna och för att kunna jämföra mäklarens uppfattning mot säljarens 
uppfattning blev studiens första datainsamling en intervju med Mäklarföretaget. Detta för 
att ge en inblick till hur samtliga inblandade i processen uppfattar situationen och se om 
det kan vara några skillnader i hur denna situation uppfattas. Författarna valde att 
intervjua Mäklarföretaget först för att öka sin kunskap om denna process och skapa en 
överblick till vad som skulle undersökas vid den andra datainsamlingen. Studien går 
sedan vidare med en andra datainsamling. Under denna studie intervjuades 
Mäklarföretaget samt åtta av Mäklarföretagets kunder som hade sålt sitt boende.  
 
Bryman och Bell (2017, s. 405) menar att vid användandet av en kvalitativ 
forskningsdesign är målstyrda urval den absolut vanligaste urvalsmetoden. Detta innebär 
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att man låter forskningsfrågorna styra de individer man vill använda sig av under studiens 
gång (Bryman & Bell, 2017, s. 405). Detta innebär att forskaren ofta försöker att välja 
respondenter så att de ska spegla den variation som återfinns i den ursprungliga gruppen 
eller där vissa viktiga faktorer skiljer sig åt mellan respondenterna för att få en så 
heterogen grupp som möjligt (Bryman & Bell, 2017, s. 406). Vid kvalitativa studier ska 
urvalet inte representera en population och ett problem med detta urval är att man aldrig 
kan veta om ett annat urval hade sagt annat under intervjun för att de haft andra 
erfarenheter och andra åsikter (Tjora, 2012, s. 113). Denna studie omfattas av ett 
målinriktat urval, där respondenterna är vald utifrån vissa kriterier för att kunna besvara 
studiens forskningsfråga.  
 
De kriterier författarna använt i denna studie är: 

1. En privatperson som 
2. Från och med juni 2017 till och med mars 2018 har 
3. Skrivit förmedlingsavtal med Mäklarföretaget för försäljning av fastighet eller 

bostadsrätt 
 
Författarna bad Mäklarföretaget skicka ut till 20 säljare som uppfyllde kriterierna, för att 
fråga om tillåtelse för utgivning av kontaktuppgifter och deltagande i intervju. När de 
första intervjuerna var genomförda bad författarna Mäklarföretaget att skicka ut till fler 
säljare eftersom att författarna var i behov av fler respondenter. Mäklarföretaget 
kontaktade då ytterligare åtta säljare.  Mäklarföretaget mailade säljarna med kort 
information från dem samt bifogade författarnas informationsbrev (Bilaga 3). Bryman 
(2011, s. 392) beskriver att forskare kan möta motstånd vid kvalitativ forskning och 
därmed blir urvalet de som finns tillgängliga. För att öka chanserna att säljarna skulle 
delta i studien erbjöds respondenterna biobiljetter vid deltagandet i intervju. Utifrån 
säljarna som kontaktades var det 13 stycken som godkände och angav att de kunde ställa 
upp på en intervju. Förutom de ovan nämnda kriterier ville författarna ha en heterogen 
grupp av respondenter, med säljare av både hus och lägenhet. Urvalet för denna studie är 
fyra säljare på hus och fyra säljare på lägenhet, varav fyra är kvinnor och fyra män. Dessa 
är i varierande åldrar för att kunna få personer i olika stadier i livet. 
 
4.3. Metod vid datainsamling 
Intervjuer, observationer och litteraturstudier är olika typer av datainsamling och de har 
olika fördelar och nackdelar, där valet av datainsamling bör baseras på vad forskaren vill 
med sin studie (David & Sutton, 2016, s. 101). Intervjuer är det mest använda i kvalitativ 
forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 451). Intervjuer är det bästa sättet att få fram vad 
respondenten tänker och känner, man kan även ställa följdfrågor för att öka förståelsen 
till vad de vill tala om (Kylén, 2004, s. 9). Vidare ger kvalitativa intervjuer också en ökad 
flexibilitet jämfört med kvantitativa intervjuer, det finns här möjlighet att skifta fokus 
eller diskutera nya tankar och idéer under intervjun (Bryman & Bell, 2017, s. 388). 
Genom att använda kvalitativa intervjuer ökar möjligheten att få människors syn på 
världen (Bryman & Bell, 2017, s. 388). Att använda sig av intervjuer innebär att forskaren 
har en större möjlighet att förstå samband och bakomliggande orsaker (Myers, 2013, s. 
119).  
 
En intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad och standardiserad eller 
ostandardiserad, där struktur syftar på om frågornas formulering och ordning är identiska 
mellan de olika intervjuerna (David & Sutton, 2016, s. 113). Standardisering innefattar 
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frågornas formulering om de är öppna eller slutna, där öppna frågor ger personliga svar 
med mer djup, medan slutna frågor går att kvantifiera (David & Sutton, 2016, s. 113). 
Utformningen av frågorna och friheten för respondenten att framföra deras svar är det 
som gör en intervju kvalitativ och dessa kan genomföras personligt eller via telefon 
(David & Sutton, 2016, s. 113).  Kvalitativa intervjuer präglas av en hög grad 
strukturering, och en låg grad av standardisering (Trost, 2010, s. 40). Detta skapar 
möjligheter att anpassa intervjun under tiden som den fortlöper (Trost, s. 40). Det finns 
forskare som hävdar att kvalitativa intervjuer leder till forskning som kommer vara 
intressantare och diversifierat från andra studier (Bryman & Bell, 2017, s. 387).  
 
Kvalitativa intervjuer tenderar att vara strukturerade och ostandardiserade, men 
variationer med olika nivåer av dessa förekommer (David & Sutton, 2016, s. 113–114). 
Semistrukturerad intervju är en variant av strukturerad intervju där intervjuaren har olika 
teman och huvudfrågor som ska besvaras men hur dessa frågor framställs varierar från 
intervju till intervju (Saunders et al., 2012, s. 374). Semistrukturerade intervjuer är 
flexibla i sitt genomförande men har ett tydligt fokus och en klar bild hur analysen ska 
göras (Bryman & Bell, 2017, s. 456). Denna studie har använt en semistrukturerad 
intervju som metod för datainsamlingen, där författarna under intervjun försökt vara 
flexibla och öppna för vad respondenterna säger samtidigt som de haft olika teman som 
diskuteras. Ordningen för frågorna och strukturen i intervjun har varierats beroende på 
vad respondenten sagt och vad de diskuterat. Intervjuerna har genomförts ansikte mot 
ansikte eller via telefon och författarna har använt intervjuguider för både intervjuerna 
tillsammans med Mäklarföretaget och säljarna, för att säkerställa att alla olika teman 
täckts.  
 
4.4. Intervjuguide 
För att kunna strukturera intervjun är det användbart med en intervjuguide (Tjora, 2012, 
s. 100). Intervjuguiden är en hjälpreda för forskaren i intervjusituationen och är en 
konkret del som förenklar insamlandet av information kring det man vill analysera 
(Widerberg, 2002, s. 68). En intervju bör innehålla uppvärmning, reflektioner och 
avrundning, där man inledningsvis ställer enkla frågor kretsande respondenten bakgrund 
(Tjora, 2012, s. 86). Huvuddelen i intervjun innehåller djupgående information om temat 
som ska undersökas, där det oftast kan räcka med någon enstaka fråga med eventuella 
följdfrågor för att komplettera (Trost, 2010, s. 71). Avslutningsvis bör man runda av med 
lättare frågor och förklara för respondenten hur studien kommer fortlöpa (Tjora, 2012, s. 
87).  
 
Denna studie har använt två olika intervjuguider, den ena för intervjun med 
Mäklarföretaget och den andra för intervjuerna med säljarna. Intervjuguiden för 
Mäklarföretaget (Bilaga 1) fokuserade på tre olika teman för att författarna ska lära sig 
mer om branschen och arbetet som mäklare. Faktorerna som antas påverka valet av 
mäklare ingick även det i intervjuguiden och detta gav en grund till den teoretiska 
referensramen som använts i arbetet och utformandet av intervjuguiden för säljarna. 
Författarna har utformat intervjuguiden för säljarna (Bilaga 2) med avstamp i de teorier 
som nämnts i teoretiska referensramen. Detta är enligt Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 
47) ett bra verktyg för att säkerställa att intervjun tar upp de teman som kommer att vara 
viktiga i den vidare analysen. Att strukturera intervjun genom en intervjuguide kommer 
också hjälpa intervjuaren att behålla den röda tråden genom intervjun (Trost, 2001, s. 73). 
Vidare är det viktigt att skapa öppna frågor som uppmuntrar respondenten till egen 
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fundering och reflektion (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 47), något författarna har varit 
noggrann med i utformningen av intervjuguiden.   
 
Tabell 3. Sammanställning av intervjuguide och koppling till teori.  
Fråga Koppling till teori 

1. Inledande frågor 
 - Berätta om dig själv 
 - Berätta om ditt objekt 
 - Berätta om anledningen till 
försäljningen 

Bakgrundsinformation 

2. Berätta om er senaste försäljning av 
fastighet, från ni började fundera på 
att sälja tills ni valde mäklare. 
 - Hur lång tid tog denna process? 

3.1. Konsumentens köpbeslutsprocess (Pellémans, 
1971, Engel et al., 1968) 
3.1.6. Upprepade köp (Engel et al., 1993) 

3. Hur gjorde ni för att välja mäklare 
till er försäljning?  
 - Vad behöver ni veta innan ni kunde 
göra ert val? 

3.1. Konsumentens köpbeslutsprocess (Pellémans, 
1971, Engel et al., 1968) 
3.1.6. Upprepade köp (Engel et al., 1993) 

4. Hur har ni sökt information inför ert 
val av mäklare?  

3.1.2. Informationssökning (Pellémans, 1971, Engel et 
al., 1968) 

5. Hur hörde ni om Mäklarföretaget 
första gången? 
 - Om mäklaren?  

3.1.2. Informationssökning (Pellémans, 1971, Engel et 
al., 1968) 
 - Varumärke (Keller & Lehmann, 2006) 
 - Word of mouth (Kugyte & Sillbutyte, 2005; Trusov et al., 2009) 

6. Vad hade ni hört om 
Mäklarföretaget innan? 
 - Om mäklaren?  

3.1.2. Informationssökning (Pellémans, 1971, Engel et 
al., 1968) 
 - Varumärke (Keller & Lehmann, 2006) 
 - Word of mouth (Kugyte & Sillbutyte, 2005; Trusov et al., 2009) 

7. Vad är din uppfattning om 
Mäklarföretaget? 
 - Om mäklaren? 

3.1.2. Informationssökning (Pellémans, 1971, Engel et 
al., 1968) 
 - Varumärke (Keller & Lehmann, 2006) 

8. Hur viktigt är en mäklares rykte för 
er? 
 - Hur viktigt är popularitet? 

3.1.2. Informationssökning (Pellémans, 1971, Engel et 
al., 1968) 
 - Word of mouth (Kugyte & Sillbutyte, 2005; Trusov et al., 2009) 

9. Hur många alternativ valde ni 
mellan innan ni bestämde er för 
mäklare?  

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 

10. Vilka kriterier var med i 
utvärderingen av valet av mäklare? 

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 

11. Berätta om första gången du 
träffade mäklaren? Vad var ert intryck 
då? 

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 
 - Professionalitet (Day & Barksdale, 2003; Hill et al., 1989) 
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12. Hur viktig är relationen till 
mäklaren för er? 
 - Vad är det som är viktigt?  

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 
 - Kommunikation (Hill et al., 1989; Dabholkar & Overby, 2006) 

13. Vad är viktigt hos en mäklare 
enligt er? 

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 
 - Professionalitet (Day & Barksdale, 2003; Hill et al., 1989) 
 - Kommunikation (Hill et al., 1989; Dabholkar & Overby, 2006) 

14. Vad var det avgörande i beslutet 
av mäklare?  

3.1.4. Köpbeslut (Pellémans, 1971, Engel et al., 1968) 

15. Vad skulle göra att ni väljer 
samma mäklare igen?  

3.1.6. Upprepade köp (Engel et al., 1993) 
 - Professionalitet (Day & Barksdale, 2003; Hill et al., 1989) 
 - Kommunikation (Hill et al., 1989; Dabholkar & Overby, 2006) 

16. Vilken betydelse har priset på 
arvodet för er? 

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 
3.2.3. Mäklarens erbjudande (Stamso, 2015; Crozier & 
McLean, 1997) 

17. Vilken betydelse har slutpriset på 
bostaden för er?  

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971, 
Engel et al., 1968) 
3.2.3. Mäklarens erbjudande (Stamso, 2015; Crozier & 
McLean, 1997) 

18. Vilka faktorer i mäklarens tjänst 
anser ni ska ingå? 

3.1.3. Utvärdering av alternativ (Pellémans, 1971) 
3.2.3. Mäklarens erbjudande (Stamso, 2015; Crozier & 
McLean, 1997) 

19. Är det någonting som ni vill 
tillägga eller något som ni känner vi 
har glömt att fråga?  

Ingen koppling 

 
4.5. Genomförande av intervjuer 
4.5.1. Intervjuarens roll 
Intervjuer är en social konstruktion och de personer som är delaktig påverkar 
genomförandet och känslan i intervjusituationen (David & Sutton, 2016, s. 117–118). 
Specifika egenskaper hos intervjuaren som exempelvis kön, utseende, beteende och status 
kan påverka känslor och vad respondenten framför (David & Sutton, 2016, s. 118). Vid 
intervjuer där den som leder intervju har liten erfarenhet kan det vara en fördel att vara 
två för att kunna säkerställa att man får svar på de teman som ska undersökas (Tjora, 
2012, s. 92). I denna studie har en person lett intervjuerna och den andra lyssnat samt 
inflikat vid behov, detta för att kunna säkerställa att det inte missades att diskutera något 
ämne. Vid datainsamlingen har författarna bytt roll i intervjuerna, detta för att båda haft 
intresse att utföra intervjuer. Detta kan ha påverkat hur intervjuerna genomfördes och 
vilka frågor som lades mest fokus på, detta har försökts undvikas genom användandet av 
intervjuguide samt att den andra var delaktig under intervjun, lyssnade och kunde inflika 
vid behov.  
 
Vid intervjuerna har författarna strävat efter att ha en öppen dialog utan att den som leder 
intervjun upplevs som styrande, samtidigt som det är viktigt att man får de svar som 
behövs för kommande analys. Detta har försökts att göra genom att ge respondenten plats 
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att svara och uppmuntra respondenten att förtydliga sitt svar eller utveckla. Författarna 
har använt en intervjuguide som mall för att säkerställa att de får svar på alla olika 
områden som undersökts samt ställt följdfrågor när något behövde utvecklas. Författarna 
har försökt att hålla sig kortfattad och ha tydliga frågor för att det inte ska ske missförstånd 
under intervjun med respondenten. Den stämning som har försökts skapas är en öppen 
och professionell, där respondenten kan känna sig bekväm i att dela sina tankar och 
åsikter samtidigt som man håller ett visst avstånd.  
 
 
4.5.2. Praktiskt genomförande av intervjuer 
Förutom egenskaper hos intervjuaren kan plats och tid påverka genomförandet av 
intervjun, där det är viktigt att försöka säkerställa att respondenten är bekväm och 
intervjun kan genomföras utan avbrott (David & Sutton, 2016, s. 118). Intervjun med 
Mäklarföretaget genomfördes i mitten av vecka 8 under 2018 och intervjuerna med 
säljarna har genomförts under vecka 12 och 13, där författarna försökt anpassa sig efter 
respondenternas önskemål om tid, dag och plats för intervjun. Detta för att respondenterna 
ska känna sig bekväma och ha möjlighet att genomföra intervjun på ett bra sätt. När 
författarna kontaktade respondenterna för att boka tid för intervjun, framförde de att en 
personlig intervju var att föredra men vissa av respondenterna hade inte möjligheten att 
träffas personligen och därför valdes telefonintervju att genomföras i dessa tillfällen. 
Respondenterna fick välja datum och tid när de kunde genomföra intervjun samt lokal, 
detta för att de ska känna sig bekväm i deltagandet.   
 
Vid intervjutillfället började författarna med kort information om sig själva och studien 
samt hur intervjun skulle gå till. Författarna var noga med att meddela att respondenterna 
kommer vara anonyma och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Därefter 
påbörjades intervjun genom frågor som följdes från intervjuguiden, ordningen som dessa 
kom i kunde variera från intervju till intervju för att kunna ha en öppen dialog. De 
personliga intervjuerna genomfördes på en valfri plats som respondenten valde, i dessa 
intervjuer var det en person som ledde intervjun och den andra kunde flika in med 
följdfrågor om det var något som var behövdes förtydligas. Intervjuerna som skedde via 
telefon genomfördes på samma sätt som de personliga intervjuerna förutom att vid 
telefonintervjun var det endast en person som hade kontakt med respondenten och ledde 
samt ställde följdfrågor.  
 
Användandet av ljudinspelning kan göra respondenter obekväma men är ett bra verktyg 
för att fånga allt som sägs under intervjun (David & Sutton, 2016, s. 118). Författarna har 
under genomförandet av intervjuerna använt ljudinspelning. Det är användbart med 
ljudinspelning för att inte missa något viktigt som sägs samtidigt som man kan fokusera 
på respondenten under intervjun (Tjora, 2012, s. 106). Det är viktigt att meddela 
respondenten om användandet om ljudinspelning och hur det inspelade samtalen kommer 
att användas (Tjora, 2012, s. 106). För att respondenterna ska känna sig bekväm med 
användandet av ljudinspelning har författarna frågat om lov samt förklarat vad 
ljudinspelningen kommer användas till och att inspelningen efter transkriberingen 
kommer att raderas. När intervju var genomförd och samtliga frågor var besvarade 
frågade författarna respondenten om de upplevde att något missats att fråga om. 
 
Förutom det förklarade författarna hur intervjun skulle sammanställas och att de gärna 
såg att respondenten läser igenom den för att godkänna att intervjun uppfattats korrekt.     
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4.6. Pilotstudie 
En pilotstudie är ett sätt att testa olika faktorer i studien som exempelvis metod, 
datainsamling eller analys för att kunna förbättra de olika delarna (Yin, 2013, s. 46). En 
del av pilotstudien är att låta kollegor eller experter inom området att kolla igen de teman 
och frågorna man tänkt ställa för att säkerställa att de inte är några felaktigheter som leder 
till fel information (David & Sutton, 2016, s. 115). Därefter bör en testintervju ske för att 
kunna säkerställa att det inte blir några missuppfattningar och att intervjuaren inte 
uppfattas som styrande eller snedvriden (David & Sutton, 2016, s. 115–117). Författarna 
valde att genomföra en pilotstudie för att kolla om den intervjuguide och den metod som 
använts var tillräckligt bra för att kunna genomföra en bra datainsamling och analys. 
Författarna lät både handledaren, uppdragsgivaren och andra studenter titta igenom 
intervjuguiden för att kunna se eventuella felaktigheter och om de frågor som ställts 
täcker de olika teman som skulle ingå i analysen. 
 
När intervjuguiden var genomarbetad valde författarna att genomföra en testintervju för 
att se hur en intervju skulle gå till i praktiken och för att testa intervjuguiden i en realistisk 
situation. Författarna valde därmed att genomföra en personlig intervju med en bekant 
som sålt ett hus för ett år sedan. Detta för att komma nära det uppsatta urval som det var 
möjligt. Under testintervjun insåg författarna att den intervjuguide som konstruerats 
täckte de olika teman som kommer användas senare i analysen och att det inte behövdes 
genomföras några större ändringar. Den förändringen som behövde genomföras var 
ordningen av vissa frågor och i vissa fall utesluta frågor eftersom flertal frågor 
uppfattades som upprepande och besvarade samma ämne. Denna testintervju gjorde 
författarna mer bekväm i de kommande intervjuerna och den valda metoden samt gav en 
inblick till hur dessa intervjuer skulle genomföras.   
 
4.7. Bearbetning av data 
Första delen vid bearbetning och analysering av empirin är att sammanställa och sortera 
den insamlade datan (Yin, 2013, s. 180). Det är en viktig del i arbetet där man strukturerar 
och organiserar de material man har innan man påbörjar analysen (Yin, 2013, s. 184). 
Detta inkluderar att läsa och lyssna igenom datainsamlingen för att lära känna sitt material 
(Yin, 2013, s. 185). Att spela in och skriva ut intervjun är viktigt för den detaljerade 
analysen i arbetet och för att kunna fånga det intervjupersonerna säger (Bryman & Bell, 
2017, s. 460). Ljudinspelningar tar lång tid att gå igenom men rymmer mycket 
information och ökar precisionen i arbetet (Yin, 2013, s. 174–175). Utskrivandet av 
inspelningen är tidskrävande men är det bästa sättet att lära känna sitt material och få stor 
kunskap om empirin (David & Sutton, 2016, s. 120–121). Intervjuerna spelades in för att 
författarna skulle kunna säkerställa att ingen information missades. De valde sedan att 
transkribera intervjuerna manuellt för att sätta sig in i det material som insamlats samt att 
skapa en förståelse till vad respondenterna diskuterade. 
 
En viktig åtgärd innan analysen av empirin är att dubbelkolla och kontrollera att all data 
är korrekt (Yin, 2013, s. 179). För att säkerställa att datan är rättvis och korrekt har 
författarna lyssnat igenom ljudinspelningen och samtidigt läst transkriberingen för att se 
om något missades eller formulerats fel. Därefter har materialet sammanställts, utifrån de 
olika teman som diskuterades under intervjun och skickat den sammanställningen till 
respondenterna för att de ska kunna läsa igenom och godkänna för att se om intervjun 
tolkats rätt. Detta för att undvika feltolkningar och för att säkerställa att författarna 
uppfattat det respondenterna sagt på ett korrekt och rättvist sätt. Har respondenterna velat 
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ändra eller lägga till något i formuleringen på sammanställningen, har författarna 
genomfört dessa ändringar för att senare skicka tillbaka för att de ska kunna kolla igenom 
en till gång. När sammanställningen blivit klar och godkänt har författarna gått vidare till 
analys av datamaterialet.  
 
4.8. Analys av datamaterial 
När datainsamlingen blivit bearbetad och sammanställd börjar man med analys av 
materialet, där man delar upp materialet i mindre delar (Yin, 2013, s. 180). Dessa bildar 
koder som bearbetas och upprepas flera gånger för att testa dessa koder (Yin, 2013, s. 
181). Vid kodning av materialet är det till fördel att använda begrepp som nämns i 
empirin, där man går igenom det transkriberade materialet för att hitta ord eller uttryck 
som beskriver olika ämnen (Tjora, 2012, s. 141). Nästa del i analysen är att omorganisera 
de koder som framställs (Yin, 2013, s. 181). Utifrån de koder som uppkommit, delar man 
in de i olika kategorier som är relevanta för att svara på frågeställningen (Tjora, 2012, s. 
146). Dessa kategorier utgör sedan de huvudsakliga teman i analysen (Tjora, 2012, s. 
146). Vid val av teman kan man utgå både från empirin eller från teorin, där teman baseras 
på vad som framkommit ur datainsamlingen eller teman som är baserad från teori 
(Widerberg, 2002, s. 144–145). Efter datan blivit kodad och kategoriserad börjar fasen 
med tolkning, där författaren gör tolkningar av den data som insamlats och kategoriserats 
(Yin, 2013 s. 181).  
 
Tolkning är den huvudsakliga delen i analysen och författaren bör sträva efter att göra en 
så god tolkning som möjligt (Yin, 2013, s. 204). Det innefattar att författaren är kritisk 
mot sina egna tolkningar, att det representerar datan på ett rättvist sätt, att tolkningarna 
bidrar till forskningen och att andra forskare inom samma område skulle godkänna 
tolkningarna (Yin, 2013, s. 205). Efter tolkning av empirin börjar sista delen i analysen, 
vilket är de slutsatser som författarna gör från studien (Yin, 2013, s. 181). Analysen i 
denna studie har baserats på sammanställningen av intervjun med de huvudsakliga ämnen 
som diskuterades samt citat för att erhålla större förståelse till vad respondenten menar. 
Datainsamlingen är analyserad utifrån den teoretiska referensramen där en jämförelse 
mellan respondenterna sker för att se likheter och skillnader kring diskussion angående 
de olika områdena och ämnena. Vid en intervju krånglade ljudinspelningen och därmed 
kunde ingen transkribering genomföras, under intervjun fördes anteckningar samt fick 
respondenten möjlighet att läsa igenom sammanställning för att se eventuella 
felaktigheter. Författarna anser att intervjun bidrar till studien och valde trots detta att 
inkludera den, men inga citat kommer redovisas från denna respondent.  
 
4.9. Etiska överväganden 
Det är viktigt att ständigt ha de etiska aspekterna i åtanke när man genomför vetenskaplig 
forskning (Ejvegård, 2009, s. 148). Genom att vara medveten om de etiska dilemman som 
man kan utsättas för så kan man undvika felaktiga etiska beslut (Bryman, 2011, s. 127). 
Alla människor har olika uppfattningar av vad som kan anses som ett etiskt korrekt beslut, 
men genom att skapa en reflektion kring sitt eget beteende kan risken minimeras 
(Bryman, 2011, s. 127). Meyers (2013, s. 49) beskriver vikten av att man förstår 
komplexiteten kring etiska dilemman. Även om det i teorin kan vara enkelt att ta ställning 
och ha etik i åtanke, kan det under studiens gång uppkomma en mängd med dilemman 
som kan skapa en inre konflikt (Meyers, 2013, s. 49). Många forskare anser att den 
främsta plikten är gentemot den intervjuade, människorna måste komma först (Meyers, 
2013, s. 49)  
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Det finns sex allmänna principer (Bryman & Bell, 2017, s. 141) som bör användas som 
grund till en etiskt korrekt utförd forskning. Dessa är:  

• Respondentens rätt till information om studien 
• Respondentens rätt till frivilligt medverkande och rätt till att avbryta sin 

medverkan 
• Respondentens rätt till konfidentialitet och anonymisering 
• Överenskommelse om att respondentens uppgifter endast används vid det 

specifika forskningstillfället 
• Forskarens ansvar att inte föra respondenten bakom ljuset 
• Respondenten ska inte bli utsatt för risker så som fysiska skador, stress, obehag 

eller liknande.  
 
Företaget i denna studie har valt att vara anonymt och alla respondenter har anonymiserats 
för att minska risken för igenkänning. Detta ansåg författarna dessutom minska 
respondenternas eventuella obehag och stress med att i efterhand behöva stå till svars för 
sina åsikter. Vid tillfället för intervjuerna presenterade författarna inledningsvis syftet 
med studien och påminde respondenten om att medverkan var helt frivillig och att de när 
som helst kunde välja att avbryta intervjun. Innan intervjun startade upplystes 
respondenterna om att samtalet skulle komma att spelas in och senare transkriberas med 
syftet att underlätta analysen. Informationen som har samlat in från respondenterna är 
endast till för denna studie, och därför ska den enligt Bryman och Bell (2017, s. 157) 
behandlas så att spridning till obehöriga undviks. Transkriberingar och ljudfiler som har 
skapats kommer därför enbart förvaras på privata datorer. Efter studiens avslutande och 
godkännande kommer detta sedan raderas, detta för att garantera att materialet inte 
kommer användas i andra studier än den som respondenterna godkänt sitt deltagande i. 
Författarna utsätter inte heller respondenterna för någon fysisk risk och ämnet för studien 
och intervjuerna inte är av någon känslig natur. Dessa faktorer gör att författarna anser 
att de allmänna principerna som nämnts ovan har uppfyllts.  
 
4.10. Sanningskriterier 
För att avgöra om en studie kan anses som sanningsenlig använder sig en del kvalitativa 
forskare av sanningskriterierna trovärdighet och äkthet (Hjerm et al., 2014, s. 83). Det 
alternativa sättet är att använda sig av kriterierna reliabilitet och validitet, vilka är 
anpassade för kvantitativa studier där man har andra intressen (Bryman & Bell, 2011, s. 
400–401). Lincoln och Guba (1985, s. 281) menar att det är nödvändigt att använda sig 
av kriterier som är direkt anpassade för kvalitativ forskning. Kriteriet trovärdighet består 
av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman 
& Bell, 2011, s. 402).  
 
Tillförlitlighet handlar om vikten av att bilden som målas upp av verkligheten ska vara 
trovärdig för läsarna av studien (Bryman & Bell, 2011, s. 403). För att så långt som 
möjligt minska risken för att det som sagts i intervjuerna har dessa bearbetats noggrant 
upprepade gånger. Dessutom har en sammanfattning av intervjuerna skickats ut till 
respektive respondent för att säkerställa att författarna inte har missuppfattat något. Detta 
är något som även Bryman och Bell (2011, s. 403) nämner som metod för att säkerställa 
tillförlitligheten. Överförbarhet skapas genom en innehållsrik beskrivning av den 
företeelse som studien har sett närmare på (Bryman & Bell, 2011, s. 404). Detta för att 
möjliggöra att resultatet kan appliceras i andra situationer som inte är exakta replikationer 
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av den som undersökts i den här studien (Bryman & Bell, 2011, s. 404).  Eftersom denna 
studie kollar på en väldigt specifik situation som dessutom kommer vara influerad av 
författarnas egna värderingar och förutfattade meningar, kommer studien vara nästintill 
omöjlig att exakt replikera och erhålla samma resultat. Trots detta finns möjlighet att 
genomföra liknande studier på andra situationer och i andra miljöer med hjälp av 
beskrivningen av studiens genomförande.  
 
Pålitlighet brukar beskrivas som motsvarigheten till den kvantitativa reliabiliteten 
(Bryman & Bell, 2011, s. 405). Detta kriterium uppfylls genom att författarna antar ett 
granskande synsätt och med hjälp av kollegor säkerställer att alla faser av 
forskningsprocessen presenteras och genomförs på ett korrekt sätt. Under denna studies 
gång har detta skett löpande både av kollegor och handledare. Deras åsikter har varit 
ovärderliga vad det gällt att föra arbetet framåt och för att säkra kvaliteten på studien. 
Konfirmering belyser det faktum att ingen forskare kan vara fullständigt objektiv i sin 
forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Forskaren måste säkerställa att hen inte 
medvetet har förändrat eller förvanskat materialet genom att låta sina personliga 
värderingar påverka genomförandet eller resultatet av studien (Bryman & Bell, 2011, s. 
405). Det är som författare i det närmaste omöjligt att inte påverka studien baserat på 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Författarna till denna studie har dock gjort sitt 
yttersta för att vara öppna och objektiva genom studiens gång.  
 
Kriteriet äkthet består av delkriterierna; rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk 
autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 
Rättvis bild handlar om att studien ska presentera en sanningsenlig bild av den grupp 
som undersökningen avser (Bryman & Bell, 2013, s. 405). I denna studie innebär detta 
kriterium att i återberättandet av intervjuerna ska måla upp en bild som överensstämmer 
med deras tankar och åsikter. Detta uppfylls genom noggrann bearbetning av intervjuerna 
och säkerställning av respondenternas åsikter. Ontologisk autencitet kollar på om 
undersökningen har bidragit till att respondenterna har fått en bättre förståelse för den 
situation de har befunnit sig i (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Genom att respondenterna 
har fått svara på frågor och reflektera utifrån sitt eget perspektiv har de kunnat se sina 
egna tankar i ett nytt ljus.  
 
Pedagogisk autencitet är inne på samma linje och avser om respondenterna via studien 
får en ökad förståelse för hur andra i samma miljö ser på situationen (Bryman & Bell, 
2011, s. 405). Respondenterna har via de frågor som har ställts kunnat reflektera även 
över hur andra ser på saken, samt att de får ta del av den färdigställda studien skapas en 
ökad förståelse. Katalytisk autencitet & taktisk autencitet handlar om huruvida 
undersökningen har bidragit till att respondenterna kan förändra sin situation, samt om 
respondenterna genom undersökningen har fått ökade möjligheter att vidta nödvändiga 
åtgärder (Bryman & Bell, 2011, s. 405). I studien som respondenterna får ta del av 
presenteras de faktorer som andra respondenter har tyckt varit viktiga, vilket kan bidra 
till att respondenterna tänker igenom sina handlingar nästa gång de befinner sig i en 
liknande situation. 
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5. Empiri 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta kapitel kommer att presentera en sammanfattning av datainsamlingen från 
intervjuerna tillsammans med Mäklarföretaget och det valda urvalet av säljare till 
fastighet och lägenhet. Först presenteras en överblick över respondenterna och specifika 
faktorer kring genomförandet av intervjun. Sedan presenteras kortfattat vardera intervju 
för sig och slutligen sammanställs empirin genom att visa en förenklad bild av 
respondenternas köpbeslutsprocess för att ge en tydlig överblick. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1. Sammanställning av respondenter 
Denna studie är baserad på två datainsamlingar, varav ena är en intervju tillsammans med 
Mäklarföretaget och den andra datainsamlingen är åtta intervjuer tillsammans med säljare 
av boende. Urvalet i studien presenteras i en tabell nedanför där författarna sammanställt 
specifika faktorer kring de olika respondenterna och intervjuerna. Datainsamlingen 
behandlas konfidentiellt och urvalet till denna studie är anonyma och vidare i studien 
kommer dessa att benämnas respondent 1, respondent 2 och så vidare.  
 
Tabell 4. Sammanställning av respondenter och intervjuer i studien.  

Respondent Roll Objekt Datum Intervju Intervjulängd 

Mäklarföretaget Mäklare - 2018-02-21 Fysisk Ca 45 minuter 

Respondent 1 Säljare Bostadsrätt 2018-03-19 Telefon Ca 30 minuter 

Respondent 2 Säljare Bostadsrätt 2018-03-19 Telefon Ca 25 minuter 

Respondent 3 Säljare Hus 2018-03-19 Fysisk Ca 30 minuter 

Respondent 4 Säljare Hus 2018-03-20 Fysisk Ca 30 minuter 

Respondent 5 Säljare Hus 2018-03-20 Fysisk Ca 40 minuter 

Respondent 6 Säljare Bostadsrätt 2018-03-20 Telefon Ca 25 minuter 

Respondent 7 Säljare Hus 2018-03-28 Telefon Ca 35 minuter 

Respondent 8 Säljare Bostadsrätt 2018-03-28 Telefon Ca 30 minuter 

 
5.2. Intervju med Mäklarföretaget 
5.2.1. Bostadsmarknaden i Umeå 
Bostadsmarknaden i Umeå har i dagsläget börjat närmat sig en balans vad gäller tillgång 
och efterfrågan på fastigheter och bostadsrätter. Tidigare har man upplevt att antalet 
köpare överstigit säljarna och de flesta objekten blev sålda på extrem kort tid. 
Bostadsmarknaden förändrades under 2017, där marknaden svalnade av under hösten 
2017. Förr var det extremt högt tempo och på visningarna var det ofta många sällskap 
samtidigt. De flesta objekt såldes efter en budgivning vilket ökade slutpriset på objekten. 
När denna ökning i priserna skedde var diskussionen kring utgångspris ofta inget 
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problem, men när priserna avstannat eller sjunkit krävs det att mäklarna argumenterar 
mer kring utgångspriset, exempelvis genom att visa statistik och vad som sålts i området. 
Detta har lett till att mäklaren behöver gå balansgång, där det är viktigt att inte vara 
pessimistisk då man inte skulle få några uppdrag och är man för optimistisk kommer 
säljaren få för höga förväntningar och bli besviken i slutändan.  
 
Marknaden är idag mer balanserad men det finns fortfarande en variation beroende på 
storlek och typ av objekt. Det finns exempelvis ett större utbud på mindre lägenheter 
vilket gör att köparna får större valmöjligheter och det kan därför ta längre tid att sälja. 
Vid försäljning av villor så finns det ett mindre utbud, vilket leder till en större 
efterfrågan. Att försäljningen tar lite längre tid ger mäklaren en ökad kundkontakt och 
man lär känna både säljare och köpare bättre. Kontakten med köpare ökar genom fler 
visningar och samtal. När det tar längre tid för en försäljning krävs det mer engagemang 
av mäklaren och mer arbete för att nå en försäljning, men det känns som affären blir bättre 
eftersom även köparna hinner med i tanken. Denna förändring i bostadsmarknaden har 
även ställt högre krav på mäklarna att hålla kontakten med säljarna för att diskutera 
försäljningen. Säljarna önskar återkoppling om vad som händer och hur det går med 
visningar till exempel. I dagens moderna samhälle är det mycket kontakt via sms och mail 
istället för samtal, men antalet återkopplingar har ökat.  
 
5.2.2. Mäklarens tjänst 
Mäklarens tjänst innehåller flera olika steg från intag till avslut, med en stor del 
pappersarbete samt kundkontakt. Under processen finns en del moment som är osynliga 
för kunden och kan ge en minskad förståelse för den tid och arbete som mäklaren lägger 
ner. Processens tidsåtgång kan variera från objekt till objekt och de preferenser som 
kunderna har. En del säljare kan vara ute i god tid och ta kontakt med mäklare flera 
månader innan en försäljning blir aktuellt. Det kan bero på olika faktorer som exempelvis 
ett nytt boende måste köpas eller att förbättringsåtgärder kring objektet först ska 
genomföras. Sedan finns det även återkommande kunder som hör av sig till mäklaren 
direkt när de ska sälja och vill dra igång försäljningen med en gång. Första steget i 
mäklarens arbete är intaget där man utifrån kontakt med säljaren bokar in ett möte vid 
objektet som ska säljas för att diskutera processen och sälja in sig själv som mäklare.  
 
Intaget startar med förberedelser innan mötet där mäklaren tar fram statistik på området, 
tittar på andra objekt till salu och försöker hitta specifika karaktärsdrag hos fastigheten 
eller bostadsrätten som kan påverka värderingen av objektet. Dessa förberedelser 
genomförs för att kunna ge de potentiella säljarna en värdering av marknadspris samt för 
att kunna diskutera bästa möjliga förlopp av försäljningen. Mötet är en plats där mäklaren 
försöker skapa förtroende och en bra kontakt med säljaren. Utöver kundkontakten går 
mäklaren igenom bostaden och kontrollerar bland annat planlösningen och det allmänna 
skicket på objektet. Efter intaget kan vägen till nästa steg i processen variera beroende på 
om säljarna bestämmer sig för att anlita mäklaren direkt eller om de behöver längre 
betänketid. Detta gör att som mäklare måste man vara bra på att hålla flera bollar i luften 
genom att hålla kontakten med de potentiella säljarna. Detta leder även till svårigheter för 
mäklaren, det är viktigt att ha en balans i kontakten med säljaren. Mäklaren kan inte vara 
för påträngande, samtidigt som det inte får gå för lång tid emellan samtalen och hur detta 
ser ut kan variera från kund till kund.  
 
När säljaren har beslutat sig för en mäklare skriver man förmedlingsuppdrag, där 
fastställer man även utgångspris på objektet och arvodet. Arvodet kan variera men är 
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vanligtvis ett fast pris plus eventuell procent på budgivning men kan även vara en 
procentsats på hela köpeskillingen. Priset på tjänsten samt utgångspriset brukar oftast 
komma upp och diskuteras under intaget men det är först vid förmedlingsuppdraget som 
det spikas. När förmedlingsuppdraget är påskrivet påbörjas förberedelser inför 
försäljningen med fotografering, skriva beskrivningar, göra kontroller och eventuell 
styling. När objektet är förberett och redo, publiceras objektet på internet på flera olika 
hemsidor och marknadsförs för att nå ut till potentiella köpare. 
 
När objektet är publicerat påbörjar mäklaren att söka efter potentiella köpare. Mäklaren 
använder sig både av sina egna databaser och försöker nå ut till nya kunder via 
marknadsföring på exempelvis egen hemsida, Facebook, Hemnet, Blocket Bostad och 
Instagram. Därefter sker visningar och kundkontakt med potentiella köpare, denna 
process kan variera beroende på antalet intresserade. Efter visningar sker förhandlingar, 
detta kan vara med flertal intressenter via en budgivning eller med endast en köpare. 
Därefter skrivs kontrakt, vanligtvis sker detta med både köpare och säljare närvarande för 
att de ska kunna lära känna varandra. Efter kontraktsskrivning sker i vissa fall besiktning 
av objektet, sedan genomförs förberedelser inför tillträdet och överlåtelsen av bostaden 
till de nya ägarna. Den sista delen i processen är tillträdet och fullbordandet av köpet samt 
hjälp med deklaration. 
 
5.2.3. Faktorer som antas påverka valet av mäklare 
Mäklarföretaget diskuterade ett flertal punkter som antas påverka säljarens val av mäklare 
vid bostadsförsäljning. Av de faktorer som antas påverka är rekommendationer det som 
anses vara viktigast. Tidigare kunder delar med sig av sina erfarenheter till vänner, 
bekanta eller familj. Förutom rekommendationer brukar bäst förtroende och bästa 
intrycket nämnas av kunder som en anledning till att mäklaren blev vald. Första intrycket 
kan ske både vid intaget eller vid ett tidigare tillfälle som exempelvis en visning. Andra 
faktorer som antas påverka vid valet är pris på arvodet, rykte, karaktärsdrag hos mäklaren 
och olika faktorer i tjänstens erbjudande. Priset på arvodet brukar oftast inte ifrågasättas 
av kunderna men i vissa fall kan detta vara något som är betydelsefullt i valet av mäklare. 
Top-of-mind är även det en faktor som kan påverka säljaren i valet av mäklare och 
företaget kan jobba med det via marknadsföring, synas på flera olika ställen samt genom 
mycket kundkontakter.  
 
5.3. Intervju med respondent 1 
Respondenten är en kvinnlig pensionär som lever tillsammans med sin man. Det objekt 
hon sålde var en mindre lägenhet belägen centralt i Umeå, som har varit uthyrd samt stått 
tom i ett antal år och som hon ville sälja för att underlätta i vardagen.  
 
5.3.1. Informationssökning 
När respondenten valde mäklare ringde hon till två olika mäklarfirmor och hörde sig för 
om arvode och eventuella extra kostnader. Respondenten har sålt och köpt fastigheter i 
många år, vilket gör att hon känner till företagen och mäklarna i Umeå. Det var även på 
den vägen hon hörde talas om Mäklarföretaget för första gången. Hon genomförde ingen 
direkt informationssökning, utan baserade valet på den information och de erfarenheter 
hon hade sen tidigare. Hon poängterar också att Mäklarföretaget har en lång historia och 
ett gott renommé, och respondentens uppfattning om Mäklarföretaget är bra. Mäklaren 
och företagets rykte är väldigt viktigt enligt respondenten, men däremot spelar 
populariteten ingen större roll. Hon menar att hon ändå utgår ifrån sin egen uppfattning 
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och erfarenhet, och här poängterar respondenten också att det finns mäklare i Umeå som 
hon inte skulle anlita.  
 
5.3.2. Utvärdering av alternativ 
Vid utvärderingen av alternativen så baserades valet på arvodet, utgångspris och 
bemötandet från mäklaren. Det som var viktigt för respondenten att veta innan beslutet 
kunde genomföras, var just priset på mäklarens tjänst eftersom det är väldigt viktigt i 
valet av mäklare. Att fatta ett beslut tog för respondenten endast några dagar eftersom att 
hon tycker att det är liten skillnad mellan mäklarna. Den mäklare som sålde hennes objekt 
hade hon inte haft någon tidigare kontakt med, utan träffade hen för första gången vid 
värderingen av lägenheten. Respondenten tycker inte om fenomenet mäklare egentligen 
berättar hon skrattande, främst för att de är så uppstyltade. Den mäklare som sålde 
lägenheten tyckte hon dock bra om, hen kändes jordnära, erfaren och lugn. Mäklaren bör 
vara seriös, konkret och inte vara något märkvärdig utan kännas mer vanlig. Det är också 
viktigt att mäklaren är lyhörd för vad kunden önskar och inte ger felaktiga råd eller säger 
saker som inte stämmer.  
 
Relationen till mäklaren är väldigt viktig där man vill ha feedback och återkoppling om 
hur det går. Förutom det är det viktigt att känna att mäklaren aktivt jobbar med ens objekt. 
Mäklaren som anlitades för försäljningen var relativt ny på Mäklarföretaget och 
respondenten har ingen tidigare erfarenhet av den personen. Under första mötet så kändes 
mäklaren lugn, erfaren och lyhörd för önskemål vilket gav ett bra helhetsintryck. Förutom 
det kändes mäklaren jordnära och inte tillgjord som många respondenten upplever många 
andra mäklare. Hon menar att många ser ut som banktjänstemän och exempelvis bär 
kostym, och att självsäkerheten då sitter i kläderna. 
 
5.3.3. Köpbeslut 
Det som var avgörande i beslutet var dels priset på arvodet och dels att den valde mäklaren 
inte tjatade om styling då detta inte efterfrågades av ägaren. Styling gör att det lätt blir 
opersonligt och gör så att alla objekt ser likadana ut. Den valda mäklaren kändes lugnare 
och erbjöd fri värdering, vilket var positivt enligt respondenten att mäklaren var 
serviceinriktad. Att utgångspriset sedan skilde sig markant åt gjorde att valet av mäklaren 
blev enkelt. Den mäklare som valdes bort presenterade extra tjänster som skulle leda till 
extra kostnader för säljaren, vilket ledde till att framförandet kändes dyrt. Hon tycker att 
många extra tjänster endast kostar pengar men inte ger något värde till kunden. 
Respondenten är inte intresserad av extra tillägg i mäklarens tjänst utan enbart det 
grundläggande åtagandet. Vid en eventuell framtida försäljning skulle samma mäklare 
kunna väljas igen förutsatt fortsatt bra erfarenhet och bra pris på arvodet.  
 
5.3.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Arvodet 
2. Word of mouth 
3. Engagemang 
4. Information 
5. Tjänstepaket 
6. Tillgänglighet 

 
5.4. Intervju med respondent 2 
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Respondenten är en kvinnlig pensionär som bor tillsammans med sin man. Hon sålde en 
mindre lägenhet belägen centralt i Umeå som köptes för över 15 år sedan då ena barnet 
skulle studera. Under de senaste två åren har lägenheten stått tom och respondenten och 
hennes man har haft som fritidsprojekt att fräscha upp den inför försäljningen.  
 
5.4.1. Informationssökning 
Respondenten har en bra uppfattning av Mäklarföretaget och vid deras tidigare 
försäljningar av objekt har den anlitat Mäklarföretaget och mäklaren, och det var 
framförallt därför valet föll på dem igen. Hon menar på att de inte gjorde någon direkt 
informationssökning, varken den här gången eller tidigare. När de anlitade 
Mäklarföretaget första gången var det främst på rekommendationer från familjen som var 
avgörande, eftersom rekommendationer är väldigt viktigt för respondenten. Man litar på 
bekantas och familjs tidigare erfarenheter av mäklaren och chansar på det. För 
respondenten är mäklarens och företagets rykte väldigt viktigt. Hon menar på att en 
mäklares rykte spelar roll för hur mycket hon vågar lita på mäklaren, att mäklaren är ärlig 
och en förtroendeingivande människa. Om en mäklare har många nöjda eller missnöjda 
kunder så kan man skapa sig en bild om hur det skulle vara att anlita den mäklaren. Hon 
menar därför att mäklarens rykte är väldigt viktigt. En mäklares popularitet spelar 
däremot ingen roll för henne. 
 
5.4.2. Utvärdering av alternativ 
Första intrycket av mäklaren som anlitades vid försäljningen var seriös, sansad och 
kunnig, vilket gav ett bra intryck. Viktiga egenskaper hos mäklare är att de är pålitliga, 
pålästa, kunniga, har erfarenhet, är informativa och att man har förtroende för mäklaren 
där det känns seriöst. Löpande information är även det viktigt och få information om vad 
som händer, speciellt när marknaden är avvaktande för då kan man behöva information 
om läget samt stöd och uppmuntran. Relationen till mäklaren är viktig runt objektet man 
har, där man har öppna dialoger, att man är lättillgänglig och kan diskutera saker som 
uppstår. Dock anser respondenten att viss kommunikation skulle kunna genomföras 
smidigare via digital kommunikation, eftersom telefonsamtal tar tid och är mer krävande 
än sms och mail. 
 
Arvodet har inte så stor betydelse för respondenten, där arvodet aldrig känts som ett 
problem eftersom det känns vettigt mot det arbete som mäklaren lägger ner. Arvodet har 
känts som en liten droppe i havet mot vad man säljer lägenheten för. Eftersom lägenheten 
köptes för längesen så spelade slutpriset ingen roll eftersom att det blev en bra affär 
oavsett. Men respondenten tror att slutpriset skulle haft mer betydelse om det funnits lån 
på lägenheten. Av de olika faktorerna som ingår i mäklarens tjänst är just tillgängligheten 
viktig för respondenten att man kan höra av sig om man har några funderingar. Vid högre 
arvode så tycker respondenten att fler saker ska ingå som är utöver den vanliga tjänsten 
som ger något extra.  
 
5.4.3. Köpbeslut 
Vid deras tidigare försäljningar av objekt har de anlitat samma mäklare, och det var 
framförallt därför valet föll på hen igen. De har haft positiva upplevelser som känns 
förtroendeingivande och med bra information. Respondenten har en bra uppfattning av 
Mäklarföretaget och de gånger de anlitat Mäklarföretaget vid försäljning har det funkat 
bra. Respondenten tycker även att Mäklarföretaget har haft bra datasystem, där man själv 
kan titta hur många som kollat på lägenheten samt att de gett feedback vid behov. Vid en 
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framtida försäljning skulle en mäklare väljas som man har goda erfarenheter av och vet 
vem det är.  
 
5.4.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Seriös 
2. Tillgänglighet 
3. Arvodet 

 
5.5. Intervju med respondent 3 
Respondenten är en medelålders man som driver eget företag. Han bor tillsammans med 
sin fru och barn i ett hus, de har sammanlagt fem barn varav ett inte bor hemma. Det 
innebär att de till vardags är sex personer i hushållet, vilket blev lite trångt i huset. Detta 
var anledningen till att de valde att sälja sitt boende, de kände att de hade växt ur det och 
behövde någonting större. De startade sin process med att köpa sitt nya boende och flytta 
in, samt började de att fräscha upp objektet de skulle sälja innan de la ut till försäljning.  
 
5.5.1. Informationssökning 
Respondenten berättar att de valde mellan två olika mäklare från olika firmor för att kunna 
jämföra mellan dessa två alternativ, både priset på arvodet och vad som ingår i mäklarens 
tjänst. Detta eftersom det är en så pass stor affär och att man kan välja en mäklare som 
erbjuder hela paketet, så att man inte väljer någon och senare inser att något viktigt saknas 
i mäklarens tjänst. Av de två alternativen var den ena mäklare den som de köpte objektet 
av och den andra var mäklaren från Mäklarföretaget. Respondenten hörde först talas om 
Mäklarföretaget via sin släkting som nyligen hade anlitat dem för försäljning. När han 
sedan kontaktade Mäklarföretaget via deras hemsida blev han uppringd av den mäklare 
som de sedan valde att anlita. Hans uppfattning av Mäklarföretaget är att det är ett lite 
mindre företag än de stora aktörerna på marknaden, vilket gör att det känns mer som ett 
familjeföretag. Vidare så känns både företaget och mäklaren professionella. Mäklarens 
rykte spelar inte så stor roll för respondenten, och populariteten har ingen betydelse. 
Respondenten menar att han baserar mer på det egna intrycket av mäklaren. 
 
5.5.2. Utvärdering av alternativ 
När respondenten jämförde mäklarna med varandra tittade han på pris och värdering samt 
intrycket av mäklaren och företaget. Det viktiga vid värderingen av huset var hur väl de 
kunde motivera sin värdering och hur de gjorde den värderingen. Det är viktigt att kunna 
jämföra alternativen för att kunna få en andra åsikt och se vilka tips och råd man får, samt 
för att se hur de värderar huset. Mängden engagemang man lägger ner beror givetvis på 
hur mycket tid man har menar respondenten. Respondentens intryck av mäklaren från 
Mäklarföretaget var att hen kändes lugn och saklig, och kom med tips och goda råd. 
Vidare verkade mäklaren professionell och erfaren.  
 
Viktiga egenskaper hos en mäklare är att de är professionella, har bra argument och är 
engagerad utan att vara för på. Relationen till mäklaren är viktig för respondenten. 
Framförallt att mäklaren ska finnas tillgänglig och att man snabbt får svar på sina frågor. 
Likaså är det viktigt att det känns som att mäklaren är engagerad i objektet och jobbar 
aktivt. Vad gäller erfarenhet så är det framförallt viktigt för respondenten att mäklaren 
känns erfaren, och han menar att en yngre person kanske måste motivera mer varför hen 
har erfarenhet än en äldre person. Priset på mäklarens tjänst har betydelse för 
respondenten, han tycker att man bör jämföra olika mäklare för att kunna göra en bra 
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bedömning av arvodet. Respondenten tycker att det paketet som Mäklarföretaget erbjuder 
är prisvärt och täcker de delar som han känner är nödvändiga och förväntas vid en 
försäljning.  
 
5.5.3. Köpbeslut 
Det som var avgörande för respondenten i valet av mäklare var en kombination av 
värderingen och mäklararvodet. Detta menar han berodde på att det var de som skiljde 
sig mellan de olika mäklarna, medan de andra delarna var relativt likvärdiga. När han 
valde mellan de två mäklarna så skiljde sig arvodet väldigt mycket och han ansåg att de 
erbjöd likvärdiga tjänster, vilket blev en avgörande faktor i valet av mäklare. Den mäklare 
som valdes både värderade objektet högre och gjorde värderingen baserad på nyare 
statistik och siffror. Vid en framtida försäljning skulle respondenten genomföra en 
liknande eftersökning som till denna försäljning, detta för att jämföra alternativ mot 
varandra och kunna göra en bra bedömning. Han skulle inte välja samma mäklare direkt 
eftersom förutsättningarna kan vara annorlunda, utan skulle genomföra en utvärdering 
och jämföra innan val av mäklare.  
 
5.5.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Jämförelse av alternativ 
2. Arvode 
3. Offert 
4. Magkänsla 

 
5.6. Intervju med respondent 4 
Respondenten är en man i övre medelåldern som bor tillsammans med sin fru. Hans barn 
och bonusbarn har flyttat hemifrån vilket gjorde att huset kändes för stort för två, detta 
var anledningen till att de sålde deras hus.  
 
5.6.1. Informationssökning 
De har tidigare anlitat Mäklarföretaget vid sina fastighetsförsäljningar. De kontaktade 
därför dem när de började fundera på att sälja sitt hus och flytta till någonting mindre, där 
de ville ha hjälp att hitta ett nytt boende innan huset skulle säljas. Respondenten berättar 
att de kändes tryggt att använda samma mäklare till försäljningen som till köpet varför 
valet naturligt föll på Mäklarföretaget. Efter några månader kontaktade Mäklarföretaget 
respondenten och sa att nu har vi hittat en lägenhet till er, vilken de också köpte.   
 
Han berättar vidare att han under åren har hört en del negativt om andra mäklarföretag i 
Umeå, men aldrig om just Mäklarföretaget. Vidare säger han att Mäklarföretaget har ett 
väldigt gott rykte och renommé. När respondenten tänker på Mäklarföretaget tänker han 
på att de är duktiga, kunniga och har lång erfarenhet. Respondenten säger också att det är 
ett lokalt och stabilt företag vilket han värdesätter. Mäklarens rykte spelar väldigt stor roll 
för respondenten. Han menar att är det en mäklare som har dåligt rykte så undviker man 
gärna den. Populariteten spelar ingen roll för respondenten, utan han menar att 
populariteten ofta är rätt flyktig.  
 
5.6.2. Utvärdering av alternativ 
Respondentens intryck av mäklaren är att hen är glad och trevlig. Han upplever också att 
mäklaren har stor kunskap, är ordningsamt och är mån om sitt rykte och sina affärer. Det 
är viktigt med en bra relation till mäklaren, och i respondentens fall handlar det dessutom 
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om en väldigt lång relation. De viktigaste komponenterna i relationen är lojaliteten och 
seriositeten. Vad gäller kommunikation så uppskattar respondenten att de kände att de 
alltid kunde ringa till mäklaren som svarade, oavsett om hen var på kontoret eller på 
semester. Förutom det är det även viktigt att man känner att mäklaren jobbar för en och 
prioriterar att man ska bli nöjd. Det är viktigt att mäklaren har erfarenhet och kontakter 
som hen kan förmedla. Han fastnade också för att de bara hade bokade visningar vilket 
kändes seriöst och ordningsamt, detta för att undvika att det kommer 50 personer till 
visningen och att man inte hinner ta hand om dessa kunder samt för att undvika att det 
kommer de som endast är nyfikna. 
 
Vad gäller arvodet så var det inte speciellt viktigt för respondenten, där man vill göra 
affär med en mäklare som har bra rykte, som är seriös och proffsig. Angående utgångspris 
så upplevde respondenten att mäklaren gav en låg värdering, och ville därför lägga ut 
huset för ett högre utgångspris än vad mäklaren trodde på. I slutändan fick de inte precis 
det de hade hoppats på vilket kan bero på nedgången i marknaden, men priset blev ändå 
mer än vad mäklaren värderade till. För respondenten spelade detta ingen större roll, men 
han berättade dock att han aldrig skulle gå till en mäklare som har för vana att 
undervärdera bostaden och på det sättet tjäna mer pengar själv. Vad gäller mäklarens 
paket så tyckte de att de blev erbjudna en bra helhetslösning. För respondenten är det 
positivt om mäklaren kan erbjuda styling och fotografering på ett bra sätt samt hjälper till 
med alla delar under hela försäljningen som exempelvis deklaration. Det är viktigt att 
mäklaren hjälper och stöttar under försäljningen både före, under och efter. 
 
5.6.3. Köpbeslut 
De har tidigare anlitat Mäklarföretaget vid sina fastighetsförsäljningar och väljer att anlita 
samma mäklare på grund av deras långa relation. De skulle utan tvekan anlita 
Mäklarföretaget igen, främst på grund av sin relation till dem och att de skött det bra. 
 
5.6.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Seriös 
2. Word of mouth 
3. Tillgänglighet 
4. Engagemang 
5. Tjänstepaket 

 
5.7. Intervju med respondent 5 
Respondenten är en manlig pensionär som lever tillsammans med sin fru. Han har tidigare 
arbetat med administrativt och juridiskt arbete. Han och hans fru har bott tillsammans i 
en villa i över 45 år, och det var det objektet de nu valde att sälja. Villan ligger relativt 
centralt i Umeå och har under alla år varit ordentligt omhändertagen. Eftersom 
respondenten och hans fru börjar bli äldre valde de att sälja villan och flytta till ett mindre 
boende i god tid för att ju äldre man blir desto svårare blir en flytt samt för att det blir 
svårare att underhålla huset. När de skulle sälja hittade de först den lägenheten som de nu 
flyttat in i, och efter att de hade fått tillgång till lägenheten började de processen med att 
sälja huset. 
 
5.7.1. Informationssökning 
När respondenten köpte lägenheten upplevde han att det var lätt att ha att göra med 
Mäklarföretaget, vilket gjorde att de blev aktuella för försäljningen. Respondenten 
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funderade även på en annan mäklare, men tyckte inte att han fick de detaljerade svar han 
ville på sina funderingar och valde därför bort dem. Han har inte gjort någon 
efterforskning eller hört något speciellt om någon mäklarfirma eller mäklare utan har haft 
bra koll på mäklarna som finns i Umeå och följt bostadsmarknaden under lång tid. De 
hade känt till Mäklarföretaget sedan länge och deras långa historia vilket gjorde att de 
kände sig trygga med att anlita dem. Respondenten har en bra uppfattning av 
Mäklarföretaget och menar att det känns som de har ordning och reda. Han berättar vidare 
att det faktum att Mäklarföretaget har sålt en del kända objekt i Umeå gör också att 
förtroendet för dem har ökat. 
 
5.7.2. Utvärdering av alternativ 
Respondenten upplevde att mäklaren som anlitades var trevlig, korrekt och alltid fanns 
tillgänglig och svarade i telefon samt undersökte och rättar till om det var något som var 
felaktigt. Deras första intryck av mäklaren baserades på lägenhetsvisningen där det var 
mycket folk och blev lite rörigt, detta gjorde att mäklaren lätt försvann i mängden, men 
respondenten tyckte ändå hen verkade ordningsam. Det positiva intrycket förstärktes 
ytterligare ju mer kontakt de hade med mäklaren, att mäklaren visste vad hen gjorde och 
var öppen med allting. Då vi ber respondenten att säga vad som är viktigt hos en mäklare 
berättar han att han värdesätter tekniskt kunnande och kunskap om byggnadsteknik. Det 
upplever han saknas idag, framförallt hos den yngre generationen mäklare. Han menar på 
att om mäklaren har kunskap så kan de upptäcka fel och brister på en gång. Likaså 
kunskap om ekonomi och beskattning menar han är en självklarhet. Det är också viktigt 
att de för anteckningar så de har ordning och kommer ihåg vad de sagt menar 
respondenten. Detta går hand i hand med den noggrannhet som respondenten också tycker 
är viktigt.   
 
Det viktiga i relationen är en tydlig och rak kommunikation med koncisa beslut och svar. 
Respondenten vill att man har kontakt med mäklaren när det behövs och om det uppstår 
något viktigt, men inte bara för att höra hur det går. Vad gäller arvodet som mäklaren tar 
så menar respondenten på att det inte är avgörande och han skulle inte välja den billigaste 
mäklaren enbart på grund av priset, han anser att priserna är pressade nu mot vad de var 
förr när mäklarna hade en enhetlig taxa. Däremot menar han att det är viktigt att 
värderingen på huset stämmer överens med den lokala marknaden, och att det genomförs 
en rättvis bedömning, genom att man tittar på statistik i området och tar hänsyn till skicket 
på objektet. Vid denna försäljning ansåg respondenten att mäklaren övervärderade huset 
eftersom vissa renoveringar behövde genomföras samt missade förändringen i 
bostadsmarknaden, vilket gjorde att priset var tvunget att justeras under tidens lopp. Av 
de faktorer som ingår i mäklarens tjänst har respondenten inget intresse av att betala för 
massa extra tjänster som exempelvis styling då det känns som falskt varumärke. Likaså 
menar han att det känns onödigt att ha över 30 bilder på ett objekt.  
 
5.7.3. Köpbeslut 
När respondenten köpte lägenheten upplevde han att det var lätt att ha att göra med 
Mäklarföretaget, vilket gjorde att de blev aktuella för försäljningen. De valde då att anlita 
samma mäklare som hade sålt lägenheten till dem. Respondenten berättar att de från 
början hade tänkt en annan mäklare, men att det kändes enkelt och smidigt att använda 
den de redan hade kontakt med. För respondenten är relationen till mäklaren ganska 
viktig, framförallt om de skulle behöva anlita en mäklare fler gånger så menar han att det 
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är lättare att vända sig till en person man redan känner. Han menar dock att även pengarna 
har betydelse i det fallet, och vad man får för pengarna. 
 
 
5.7.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Känd firma 
2. Offert 
3. Personlig kontakt  

 
5.8. Intervju med respondent 6 
Respondenten är en medelålders man som bor tillsammans med sin sambo och hennes 
barn i en större lägenhet. När de köpte lägenheten gjordes det med tanken att den senare 
skulle säljas, detta för att ha en ekonomisk möjlighet att köpa hus.  
 
5.8.1. Informationssökning 
När de hittade ett hus som de ville köpa valde de att anlita samma mäklare som sålde 
huset till försäljningen av lägenheten. Respondenten gjorde ingen sökning efter fler 
mäklare utan bestämde sig direkt för att anlita samma mäklare som de köpte av, 
respondenten menar att det kändes enklast. Första gången han hörde talas om 
Mäklarföretaget och mäklaren var vid husvisningen. Vid husvisningen och första mötet 
med mäklaren upplevde respondenten att de hade ett givande samtal. Det var detta samtal 
som gjorde att mäklaren både fick hjälpa till vid både försäljningen och köpet. 
Respondenten menar att han inte lägger någon vikt vid mäklarens eller företagets rykte. 
Det är däremot viktigt för han att mäklaren är professionell i sitt yrke och i allting som 
mäklaren gör. Under försäljningens gång visade det sig att en bekant till respondenten 
hade anlitat samma mäklare men det var inget som respondenten visste innan valet 
genomfördes. Denna bekant berättade då om ett pris som Mäklarföretaget vunnit. 
 
5.8.2. Utvärdering av alternativ 
Respondenten har inte gjort några reflektioner på vad som är viktigt vid val av mäklare 
utan utgår från att mäklaren är professionell och är nöjd med det. Dock hade respondenten 
velat ha tydligare kommunikation om hur bostadsmarknaden såg ut i dagsläget eftersom 
bostadsmarknaden hade svalnat, han önskade att mäklaren redan innan hade förklarat att 
det kan ta flera månader för en försäljning. Respondenten upplevde att det tog lång tid att 
få lägenheten såld och blev således frustrerad, men när han hade pratat med mäklaren 
kändes det lugnare. Mäklaren förklarade då vikten av att man behöver vänta på rätt 
köpare. Respondenten har tidigare erfarenhet av en försäljning via en annan mäklarfirma 
där processen gick väldigt fort, men förklarar att han är nöjd med båda sina försäljningar 
och tycker att båda de mäklare som han har anlitat har varit professionella. Arvodet har 
ingen betydelse för respondenten och uppger att arvodet var liknande vid en tidigare 
försäljning via en annan mäklare. Att de ingår olika faktorer i mäklarens tjänst är en stor 
anledning till att respondenten ser mäklaren som professionell. 
 
5.8.3. Köpbeslut 
Respondenten bestämde sig direkt för att anlita samma mäklare som de köpte av, 
respondenten menar att det kändes enklast. Vidare ville respondenten att dialogen skulle 
genomföras via en och samma mäklare och de upplevde det som en fördel att mäklaren 
redan var insatt i den ena sidan av affären. På det här sättet menar respondenten att han 
dessutom slapp ha kontakt med två olika mäklare. Det som är viktigt vid en försäljning 
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är resultatet, med det menar respondenten dels att själva objektet blir sålt och dels att man 
får sälja objektet för det pris som begärts. Vid en framtida försäljning säger respondenten 
att han eventuellt skulle anlita samma mäklare igen, eftersom han då har haft med de att 
göra tidigare.  
 
5.8.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Tjänstepaket 
 
5.9. Intervju med respondent 7 
Respondenten är en kvinna i övre medelåldern som har tre barn och bor tillsammans med 
sin man i en villa i södra delarna av Sverige. Hon har fungerat som ombud för sina 
föräldrar som flyttat från sitt hus i centrala Umeå.  
 
5.9.1. Informationssökning 
Respondenten uppgav att hon tyckte det var svårt att veta vem hon skulle anlita som 
mäklare eftersom hon inte bor i Umeå, och om man skulle ta in olika mäklare som tittar 
på huset och värderar eller välja en direkt. Men eftersom det kändes som ett för stort 
projekt att ta ut flera så valde respondenten att kontakta Mäklarföretaget på grund av 
rekommendationer från en släkting som haft bra erfarenheter av företaget. Att det blev 
den mäklare det blev berodde dock på slumpen, när de besökte Mäklarföretaget fick de 
personlig kontakt med den mäklaren direkt. Respondenten har en bra uppfattning av 
Mäklarföretaget och ser det som ett seriöst företag. Mäklarens rykte är viktigt menar 
respondenten, men i detta fall visste hon väldigt lite om mäklarna i Umeå och lyssnade 
därför helt på sin släkting. Respondenten gjorde en viss sökning på internet innan valet, 
för att titta på olika mäklarfirmor men bildade sig ingen uppfattning om någon av 
mäklarna. Hon menar att man behöver träffa mäklaren personligen för att kunna bilda sig 
en rättvis uppfattning. 
 
5.9.2. Utvärdering av alternativ 
Respondentens första intryck av mäklaren var lugn, sansad och strukturerad vilket gav ett 
bra intryck, då hon inte gillar mäklare som är för på. Under första mötet var mäklaren 
informativ och berättade hur försäljningen skulle gå till, vilket är positivt då det är en stor 
affär och hon kände att hon visste väldigt lite om hur en försäljning går till. De hade en 
bra presentation, men hon påpekar också att hon inte haft något att jämföra med. Hon 
uppfattade mäklaren som trevlig och gillade att mäklaren gav råd samt svarade på frågor 
som respondenten hade. Nära kommunikation med information och tät kontakt är viktigt 
för respondenten så att man vet vad som händer och att man kan kontakta mäklaren vid 
funderingar. Dock upplevde hon att när marknaden svalnade av så hade det krävts mer 
information från mäklaren. Respondenten upplevde att hon inte visste vad som hände 
med försäljningen och hade velat bli uppdaterad av mäklaren. Viktiga egenskaper hos 
mäklaren är att det känns seriöst och att man får förtroende samt att mäklaren är 
informativ, erfarenhet är även det viktigt för respondenten.  
 
Priset på arvodet hade mindre betydelse för respondenten och nämner att hon inte jämfört 
med någon annan firma men antar att det är liknande priser hos de flesta mäklare. 
Slutpriset på fastigheten och värderingen som mäklaren ger spelar roll i valet av mäklare 
men det är inte det främsta, för henne är personkemi och hur man känner inför mäklaren 
viktigare. Att mäklarens tjänst innehöll fastighetsdeklaration tyckte respondenten var 
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jättebra samt att få tips och råd om hur man tänka inför försäljningen med styling. Dock 
ansåg hon att även annonsering på Hemnet bör ha ingått i priset och inte betalas separat.  
 
5.9.3. Köpbeslut 
Eftersom det kändes som ett för stort projekt att ta dit flera mäklare, valde respondenten 
att gå på en rekommendation från en släkting via vilken hon kontaktade Mäklarföretaget. 
Under första mötet fick respondenten ett förtroende för mäklaren och kände att detta 
kommer hen att fixa. Hon skulle kunna anlita mäklaren igen för mäklaren gav ett gediget 
intryck och var duktig, vilket gjorde att de kände sig trygga. 
 
5.9.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Information 
2. Seriös 
3. Ärlighet 
4. Tips och råd 

 
5.10. Intervju med respondent 8 
Respondenten är en kvinna i 30-årsåldern som har sålt en mindre lägenhet i Umeå. Hon 
valde att sälja sin lägenhet då hon såg att bostadsmarknaden började avta och hon ville 
sälja sin lägenhet innan det var för sent. 
 
5.10.1. Informationssökning 
I valet av mäklare vände hon sig först och främst till den mäklare som hade sålt lägenheten 
till henne, vilket var en mäklare som arbetade hos Mäklarföretaget. Första gången 
respondenten hörde talas om Mäklarföretaget var via annonser på Hemnet berättar hon. 
Respondenten har inga bekanta som hade anlitat Mäklarföretaget till vare sig köp eller 
försäljning och har inte hört något om företaget eller mäklaren innan. Hennes intryck av 
Mäklarföretaget är således till störst del baserat på hennes egna intryck av dem innan, 
under och efter bostadsaffären som genomfördes. Däremot hade hon hört om de som hade 
haft negativa upplevelser av andra mäklare i Umeå och valde därför att på en gång utesluta 
dessa. Ryktet har en viss betydelse för respondenten, och framförallt om någon skulle 
säga någonting negativt om en mäklarfirma eller en mäklare. Hur populär en mäklare är 
spelar däremot nästan ingen roll alls. 
 
5.10.2. Utvärdering av alternativ 
Respondenten hade haft kontakt med en annan mäklare från en annan firma men då 
mäklaren på Mäklarföretaget erbjöd en snabb process där de kunde starta på en gång, så 
valde respondenten att fortsätta med Mäklarföretaget utan vidare fundering. Eftersom 
respondenten inte valde mellan några andra alternativ hade hon svårt att säga vilka 
kriterier som var viktiga för henne vid utvärderingen av alternativ. Första gången 
respondenten träffade mäklaren var vid visningen av den lägenhet som hon köpte. Hennes 
intryck av mäklaren var att hen var glad och trevlig, men respondenten berättar att det var 
en del saker som mäklaren uttalade sig om som inte stämde. Det är viktigt för 
respondenten att man är ödmjuk för sin kunskap, och ärlig samt inte säger felaktig 
information. Respondenter anser att det är bättre att man kollar upp det först och sen kan 
delge korrekt information. Respondenten uppger att relationen till mäklaren är 
någorlunda viktig. Det är framförallt två grejer som är viktiga i relationen, detta är 
kommunikation och tillgänglighet, att mäklaren är tillgänglig om man vill ha svar på 
frågor. Vidare säger respondenten att det är viktigt med ärlighet och att mäklaren är rak 
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med vad som gäller. Erfarenheten anser respondenten inte har jättestor betydelse bara 
man vet vad man gör, och hon menar att 5 år eller 25 år i branschen inte gör jättestor 
skillnad.  
 
Arvodet och prismodellen som Mäklarföretaget använde sig av tyckte respondenten var 
bra. Dock ansåg respondenten att mäklaren hade värderat lägenheten högre än vad hon 
själv tyckte den var värd. Detta gjorde att de valde att dra ner priset innan den lades ut för 
försäljning, vilket gjordes med tanke på att få sälja lägenheten så snabbt som möjligt. Av 
de olika faktorerna som mäklarens tjänst innehåller så anser respondenten att 
paketlösningen som Mäklarföretaget erbjuder är bra. Hon ansåg dock att det är onödigt 
att fylla i all information om lägenheten som exempelvis renoveringar, då det känns som 
en möjlighet att skryta om sitt objekt. En del i mäklarens erbjudande om hjälp med 
deklaration tyckte respondenten var onödig för egen del och tråkigt att betala för men 
som lät bra på papper. 
 
5.10.3. Köpbeslut 
Det som var avgörande för respondenten var att kunna sälja lägenheten snabbt och 
smidigt, eftersom hon hade accepterat och fått ett hyreskontrakt. Att valet hamnade på 
just den valda mäklaren berodde på att det var samma mäklare som hade sålt denna 
lägenhet till henne, och det var denna mäklare som respondenten kände till. 
 
5.10.4. De viktigaste faktorerna vid val av mäklare 

1. Ärlighet 
2. Tjänstepaket 
3. Tillgänglighet 
4. Arvodet 
5. Kunskap 

 
5.11. Sammanställning av empiri 
Tabell 5 presenterar en sammanställning av empirin som visar en förenklad överblick av 
respondenternas köpbeslutsprocess för den senaste försäljningen av bostad. Författarna 
har kortfattat beskrivit de främsta delarna som respondenterna nämnde rörande deras 
köpbeslutsprocess vid val av mäklare. Detta för att ge en enkel och tydlig överblick samt 
för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika respondenterna.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 5. Sammanställning av respondenternas köpbeslutsprocess. 

Respondent  Återkommande 
kund 

Informations-
sökning 

Utvärdering av 
alternativ 

Avgörande i 
valet 

Respondent 1 Ja, till 
Mäklarföretaget. 

Tidigare 
erfarenhet. 

Två olika 
mäklarföretag. 

Arvodet och 
slutpriset, samt 
tjatade inte om 
extratjänster. 
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Respondent 2 Ja, till mäklaren. Tidigare 
erfarenhet. 

En mäklare. Positiva tidigare 
erfarenheter. 

Respondent 3 Nej. Rekommen-
dation. 

Två olika 
mäklarföretag. 

Arvodet och 
utgångspris. 

Respondent 4 Ja, till mäklaren. Tidigare 
erfarenhet. 

En mäklare. Lång relation. 

Respondent 5 Delvis, har köpt 
av mäklaren. 

Tidigare 
erfarenhet. 

Funderade på 
två olika 
mäklare men 
kontaktade 
enbart en. 

Enkelt och 
smidigt. 

Respondent 6 Delvis, har köpt 
av mäklaren. 

Tidigare 
erfarenhet. 

Funderade på 
två olika 
mäklare men 
kontaktade 
enbart en. 

Enkelt. 

Respondent 7 Nej. Rekommen-
dation. 

Ett 
mäklarföretag. 

Mäklaren ingav 
ett förtroende. 

Respondent 8 Delvis, har köpt 
av mäklaren. 

Tidigare 
erfarenhet. 

Funderade på 
två olika 
mäklare men 
kontaktade 
enbart en. 

Mäklaren erbjöd 
snabb och 
smidig 
försäljning. 
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6. Analys 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta kapitel kommer att presentera analysen av det insamlade materialet och den 
teoretiska referensramen. Detta kapitel kommer presentera likheter och skillnader mellan 
de olika respondenterna samt kopplas till tidigare forskning. Kapitlet är utformat på 
liknande sätt som teoretiska referensramen för att underlätta för läsaren att följa med i 
diskussionen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Författarna till den här studien har valt att inkludera citat från respondenterna i sin analys. 
Detta har både syftet att levandegöra respondenterna samtidigt som det är ett sätt för 
läsarna att själva kunna validera vad respondenterna uttryckt. I den avslutade tabellen har 
författarna sammanställt faktorer och rangordnat dessa i en tabell. Dessa faktorer är 
baserade på vad respondenterna angav som viktiga och skulle rekommendera till bekanta 
att ta hänsyn till vid val av mäklare. Syftet med detta var att tydliggöra vilka faktorer som 
kan anses som absolut viktigast enligt denna studies respondenter. Det har dock under 
arbetets gång framkommit att det fanns skillnader i vad som gick att tolka som viktigt 
under intervjuns gång och vad som respondenterna rangordnade som viktigt i slutet. Trots 
detta har författarna valt att inkludera denna tabell då den tydligt visar på nyanserna hos 
respondenternas upplevelse och svårigheten att tolka denna.  
 
6.1. Konsumentens köpbeslutsprocess 
Denna studie syftar till att ta reda på hur säljare väljer mäklare vid försäljning av bostad. 
För att kunna besvara problemformuleringen “Hur väljer kunder fastighetsmäklare vid 
försäljning av boende?” undersöktes konsumentens köpbeslutsprocess i denna specifika 
situation. Konsumentens köpbeslutsprocess beskriver steg-för-steg hur en konsument 
fattar ett beslut om köp (Fletcher, 1988, s. 58). I detta fall syftar köpet på valet av mäklare 
där köpbeslutet utgörs av undertecknandet av förmedlingsuppdraget. Utifrån den 
insamlade empirin kan författarna göra antaganden till hur respektive respondent utfört 
köpbeslutsprocessen. Respondenterna i denna studie har lagt ner olika mycket 
engagemang och funderingar kring valet, där vissa lagt ner mer engagemang medan andra 
ej funderat kring valet av mäklare eller lagt ner någon större tid på beslutet. Resultatet 
från studien motsäger teorin och visar att respondenterna inte utgår från en utvidgad 
köpbeslutsprocess, trots att valet av mäklare har stora eventuella risker. Teori beskriver 
den utvidgade beslutsfattningen som innefattar större kunddelaktighet och används ofta 
vid komplexa köp (Engel et al., 1993, s. 41). Desto större risk som konsumenten upplever, 
desto mer benägen är den att göra en utvidgad informationssökning (Engel et al., 1993, s. 
524). 
 
Tabell 5 beskriver en sammanfattning av respondenternas köpbeslutsprocess, där man 
kan se likheter och skillnader mellan de olika respondenterna. De flesta av respondenterna 
är återkommande kunder till mäklaren eller Mäklarföretaget. Av de återkommande 
kunderna har samtliga baserat sitt val utifrån egna tidigare erfarenheter av antigen 
försäljning eller köp av boende. Två respondenter har ingen tidigare erfarenhet av 
mäklaren eller Mäklarföretaget och deras informationssökning har baserats på 
rekommendationer av bekanta. En respondent tog kontakt med Mäklarföretaget på grund 
av en rekommendation och valde att anlita mäklaren efter första mötet eftersom det 
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ansågs som ett stort projekt att ta ut flera mäklare på intag. Av de åtta respondenterna var 
det endast två som uppgav att de kontaktat och haft intag med två olika mäklare för att 
kunna jämföra och utvärdera de olika alternativen mot varandra.  
 
Respondent 3 poängterade vikten av att jämföra olika alternativ för att kunna göra en bra 
bedömning. Han fortsatte att förklara att vid en framtida försäljning skulle en liknande 
process genomföras eftersom att förutsättningarna kan vara annorlunda. Respondenten 
uppgav: “Alltså jag skulle nog jämföra 3, 2–3 alternativ nästa gång också, och sen välja 
en mäklare utifrån en bedömning då.”. Två av de återkommande kunderna uppgav att de 
inte kontaktat eller funderat kring någon annan mäklare än den mäklare som de haft 
tidigare erfarenhet av utan kontaktade den mäklaren direkt. Resterande tre respondenter 
nämnde att de funderat kring att anlita en annan mäklare eller ta ut fler mäklare på intag 
men valde att anlita den mäklare som de haft tidigare erfarenhet gällande köp av boende.  
 
Angående köpbeslutet angav de olika respondenterna ett flertal faktorer som varierade 
mellan respondenterna, en likhet man kan se är att de två respondenterna som haft två 
mäklare på intag båda ansåg att arvodet och värderingen var en stor del i avgörande. De 
två återkommande säljarna uppgav att det var deras långa relation och positiva tidigare 
erfarenheter som var avgörande i valet av samma mäklare. Av de tre respondenter som 
anlitat en mäklare som de köpt bostad ifrån uppgav två av dessa att det avgörande i 
beslutet var att det är enkelt och smidigt att anlita en mäklare som redan var insatt i ena 
delen av affären (i köpet). Detta underlättade i kommunikationen som genom detta kunde 
genomföras med en och samma mäklare i båda affärerna. De faktorer som samtliga 
respondenter uppgav som avgörande är samtliga kopplade till mäklaren eller till 
mäklarens erbjudande oavsett om deras informationssökning och utvärdering av 
alternativ var kopplat till mäklaren eller Mäklarföretaget. Utifrån dessa olika delar ska 
författarna i detta kapitel gå djupare in på de olika delarna för att kunna analysera empirin 
med hjälp av den konceptuella modellen.    
 
6.2. Informationssökning 
Respondenterna i denna studie har inte genomfört någon större informationssökning där 
de flesta uppger att tidigare erfarenhet och den information man redan erhållit av 
mäklarna har varit basen till valet av mäklare. Informationssökningen består av en intern 
och en extern del, där den interna sökningen består utav sökning ur minnet utifrån tidigare 
erfarenheter och liknande produkter och tjänster (Engel et al., 1993, s. 511–512). Den 
externa sökningen innebär den sökning som kunden gör utanför sin egen kännedom 
(Crozier & McLean, 1997, s. 282). Där kunden söker information via reklam samt frågar 
bekanta och vänner (Pellémans, 1971, s. 14). Resultatet från denna studie visar att när 
respondenten inte haft tidigare erfarenhet av mäklaren eller Mäklarföretaget har 
rekommendationer påverkat valet av mäklare. I intervjun tillsammans med 
Mäklarföretaget trodde de att rekommendationen hade störst påverkan i valet av mäklare 
men nämnde även första intryck som både kan ske vid intag eller vid ett tidigare möte 
som exempelvis visning. De beskriver: “Jag tror vilket intryck du får på intaget… Eller 
när du träffat dom på visning.”. Vidare förklarade Mäklarföretaget: “Det vi skulle vilja 
veta, vad är det förutom rekommendationer som påverkar valet.”.   
 
Respondent 1 kontaktade två mäklarfirmor för att kolla arvodet och eventuella extra 
kostnader, hon förklarar att hon känner till alla mäklare i stan. Vidare uppgav hon: “Så 
att det sökte jag ingen information, jag hade min information utifrån att jag har varit i 
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kontakt med dom i andra sammanhang.”. Respondent 2 förklarade att de inte genomförde 
någon informationssökning, utan valde samma mäklare som de haft tidigare erfarenhet 
av. Hon beskriver: “Att den här personen har vi ju provat på och goda erfarenheter av. 
Så då söker man sig tillbaka.”. Respondent 3 kontaktade två mäklarfirmor inför valet av 
mäklare ena var från Mäklarföretaget och andra en mäklare som de köpt av, där 
informationssökningen var baserad på rekommendation. Respondent 4 har tidigare anlitat 
Mäklarföretaget vid försäljning och uppgav: “Varför vi ringde hen från början kan jag 
säga, det var ju för att vi hade en historik tillsammans.”. Respondent 5 tyckte att det var 
lätt att ha och göra med Mäklarföretaget vilket gjorde att de blev aktuella för 
försäljningen. Han förklarade även: “Jag har ju via tidningen bil och bostad, har jag följt 
bostadsmarknaden i alla tider och jag vet ju vilka mäklare som finns i stan.”.  
 
Respondent 6 sökte ingen information innan valet av mäklare, utan valde samma mäklare 
som de köpte av eftersom det kändes enklast och förklarar: “Det var som ingenting mer 
än att vi, han fick det uppdraget.”. Respondent 7 bor inte i Umeå och baserade sitt val på 
rekommendation, där hon förklarade: “Så det var min släkting som hade lämnat ut sitt 
hus till försäljning via Mäklarföretaget och sa att dom är bra. Så då bara tog vi det och 
så gick vi dit och så bestämde vi att vi inte orkade hålla på att leta.”. Respondenten 
förklarar ytterligare att hon tittat på internet på mäklare i Umeå. Hon uppgav: “Jag gick 
bara in och tittade vilka som fanns, alltså så där. Jag bildade mig faktiskt, egentligen 
ingen uppfattning sådär.” och förklarar att det var svårt att bilda uppfattning eftersom: 
“Egentligen inte för man behöver ju träffa dom personligen”. Respondent 8 vände sig 
först och främst till den mäklare som hade sålt lägenheten till henne, vilket var en mäklare 
som arbetade hos Mäklarföretaget. 
 
Respondenternas främsta informationssökning har baserats på en intern sökning bland 
tidigare erfarenheter. Tidigare erfarenhet saknas har respondenterna baserat valet på 
personliga källor som rekommendationer framför en extern informationssökning via 
offentliga eller kommersiella källor som exempelvis internet. Den tidigare erfarenheten 
och kontakt med mäklaren eller Mäklarföretaget är för flera av respondenterna viktigast. 
Detta går i linje med Galloujs (1997, s. 60) studie som visar att informationssökningen är 
en komplex situation. Kundrelationer och den tidigare erfarenheten är i många fall det 
viktigaste när en person ska välja tjänsteleverantör (Gallouj, 1997, s, 61). Flera av 
respondenterna har valt att använda den mäklare de redan känner till eller har anlitat, 
snarare än att utforska flera olika alternativ. Genom att anlita en redan välkänd 
tjänsteleverantör så kommer informationssökningen att både förenklas och förkortas.  
 
6.2.1. Företaget 
Varumärke 
Respondent 1 förklarar att hon sålt och köpt fastigheter i många år, vilket gör att hon 
känner till företagen och mäklarna i Umeå. Hon förklarar: “Nu ska jag säga att jag gillar 
ju inte mäklare egentligen, som fenomen. Men, utifrån erfarenhet och så, så har jag en 
bra uppfattning om dom, och även efter den här affären.”. Vidare beskriver hon: “Jag 
har min egen uppfattning och utgår ifrån det. Det finns mäklare i stan som jag inte skulle 
ringa till.”. Respondent 2 beskriver att hennes uppfattning om företaget är bra. 
Respondent 3 beskriver sin uppfattning av Mäklarföretaget som: “Det är ju kanske då 
lite mera småmysigt än en stor aktör. Alltså att det känns mer som ett familjeföretag.”. 
Respondent 4 beskriver att: “Det är bra mäklare, duktiga och lång historik i stan.”. 
Respondenten säger också att det är ett lokalt och stabilt företag vilket han värdesätter.  
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Respondent 5 poängterar att Mäklarföretaget har en lång historia och att de känt till om 
dem under en lång tid. Vidare säger respondenten att det känns som att det är ordning och 
reda samt berättar: “Dom har ju haft flera kända objekt som dom har sålt. Så dom är ju 
betrodda även av större fastighetsköpare och fastighetssäljare.”. Respondent 7 har en bra 
uppfattning och ser Mäklarföretaget som ett seriöst företag, där hon förklarar: “Jag fick 
en bra presentation och dom hade liksom dom här prospektet vi fick då. Dom verkade ju 
bra, jag har ju inget att jämföra med men ett seriöst företag.”. Respondent 8 förklarar att 
hennes intryck av Mäklarföretaget är baserat på hennes egna intryck av dem innan, under 
och efter bostadsaffären som genomfördes.  
 
Varumärket kan förklaras med; identitet och image, där image är den uppfattning 
allmänheten har av företaget (Barbu, 2016, s. 181). Gemensamt för flera av 
respondenterna är att de inte lägger någon större vikt vid Mäklarföretagets varumärke och 
uppfattning vid valet av mäklare. Det framgick dock att några av respondenterna ändå 
värdesatte exempelvis att de hade blivit betrodda med att sälja andra stora affärer samt att 
de funnits under längre tid. Viktigast för respondenterna vad gäller varumärke var att de 
inte hade en dålig uppfattning av företaget. Flera respondenter uppgav att det fanns 
mäklare de inte skulle välja att kontakta. Ett företags image är i många fall en tydlig 
indikator på den allmänna uppfattningen om företagets tjänster eller produkter och dess 
kvalitet, framförallt när det finns en negativ uppfattning om företaget (Grönroos, 2007, s. 
39). Mäklarföretaget kan således utifrån respondenternas uppfattning, sägas ha en bra 
image. Den verkar dessutom gå hand i hand med företagets egen identitet. Resultatet från 
denna studie visar att respondenternas uppfattning av företaget eller mäklaren varierar, 
men ett fåtal respondenter uppgav lång historia som något positivt och de flesta ansåg att 
de har bra uppfattning av företaget. 
 
Word of mouth 
Respondent 1 anser att mäklarens och företagets rykte är väldigt viktigt, hon berättar att 
hon inte hört något om mäklaren innan och förklarar vidare om företaget: “Ägarna har ju 
väldigt gott renommé och har jobbat väldigt länge, många decennier. Så att dom har ju 
gott rykte helt enkelt.”. Respondent 2 anser att ryktet är väldigt viktigt och en stor 
anledning till att man vågar lita på mäklaren och förklarar att det var rekommendationer 
som var den främsta anledningen till att mäklaren från Mäklarföretaget blev kontaktad 
första gången. Vidare uppgav Respondent 2: “Man tror på folk som man litar på, att de 
säger att hen, att de är bra och då chansar man på det.”. Respondenten förklarar vidare: 
“Har man mycket missnöjda kunder så då kan man ju förutsätta att det inte funkar så 
bra.”. Respondent 3 kontaktade Mäklarföretaget på grund av en rekommendation av en 
släkting, han förklarar att ryktet inte är viktigt vid valet av mäklare och uppgav: “Hade 
det varit viktigt hade jag väl tagit reda på lite mer om det. Frågat runt osv.”. 
Respondenten förklarar att han baserar mer på det egna intrycket av mäklaren. 
 
Respondent 4 anser att ryktet har stor påverkan vid valet av mäklare och säger att 
Mäklarföretaget har bra rykte, vidare förklarar han: “Någon som inte har bra rykte, går 
man gärna runt.“. Respondenten uppgav även: “Via hörsägen är det då vissa mäklare 
som man kanske, då har sållat bort”. Respondent 5 uppger att han inte hört något om 
någon mäklare i Umeå. Respondent 6 lägger ingen vikt på mäklarens eller företagets 
rykte. Han uppgav: “Det är ingenting jag tar i beaktning. Alltså jag utgår ifrån att dom 
är professionella i sitt yrke.”. Respondent 7 valde att kontakta Mäklarföretaget på grund 
av en rekommendation från en släkting, hon berättar att ryktet är viktigt och förklarade: 
“Problemet var ju då, jag har ju inte så mycket kontakt med Umeå och folk där, så det 
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var ju egentligen på min släkting. Ja det han berättade för mig som gjorde att, vi tar 
dom.”. Respondent 8 förklarade att ryktet har viss betydelse vid val av mäklare och 
uppger att hon inte hört något om Mäklarföretaget eller mäklaren innan valet. Skulle 
respondenten höra något negativt om en mäklare eller mäklarfirma skulle dessa uteslutas 
direkt.  
 
Respondenterna lägger i allmänhet större vikt vid rykte och WOM än vid varumärket och 
uppfattningen av företaget. Informationssökning som sker genom familj och bekanta 
uppfattning av en tjänst har stort inflytande på kundens val (Hill & Neeley, 1988, s. 20). 
Flera av respondenterna har baserat sitt val utifrån rekommendationer från andra och 
berättar att ryktet har stor påverkan i valet av mäklare. De respondenter som angav att 
rykte inte var viktigt förklarade att deras egna uppfattning och intryck hade mer inflytande 
i valet. Resultatet från denna studie visar att rykte och WOM har påverkan vid valet och 
flertal av respondenterna uppger att en mäklare eller firma med dåligt rykte skulle bli 
bortvald direkt.  
 
6.3. Utvärdering av alternativ 
Respondent 2 och 4 är återkommande kunder till mäklaren och uppgav att de inte 
funderade över någon annan mäklare. Respondent 2 förklarar: “Vi har inte gjort några 
såna val, vi har inte suttit och gått igenom så.”.  Respondent 4 uppgav: “Förutom den 
här historiken som vi har tillsammans med Mäklarföretaget så kändes det bra även när 
hen presenterade hur dom idag jobbar.”. Respondent 7 uppgav att hon tyckte det var 
svårt att veta vem hon skulle anlita som mäklare och om man skulle ta in olika mäklare 
eller välja en direkt. Men ansåg det som ett för stort projekt och förklarade: “Det var rent 
praktiskt. Det var inte görligt kände vi.”. Respondent 5 uppgav att de funderat på att 
kontakta en annan mäklare men förklarade: “Då var det enklast för oss att be mäklaren 
fortsätta med villan. Vi hade förut tänkt en helt annan mäklare men nej, vi vart väl kanske 
lite lat då, det blev enklast att låta hen göra det.”. Respondent 6 har inte gjort några 
reflektioner på vad som är viktigt vid val av mäklare utan utgår från att mäklaren är 
professionell. Han förklarar: “I det här fallet så har ju då den här mäklaren varit 
professionell och jag är mycket nöjd. Sen har jag inte funderat så mycket och jämfört 
så.”.  
 
Respondent 8 hade haft kontakt med en annan mäklare men när mäklaren på 
Mäklarföretaget erbjöd en snabb process där de kunde starta på en gång, valde 
respondenten att fortsätta med Mäklarföretaget utan vidare fundering. Eftersom 
respondenten inte valde mellan några alternativ hade hon svårt att säga vilka kriterier som 
var viktiga vid utvärderingen. Respondent 1 valde mellan två olika mäklarfirmor där hon 
uppgav: “Jag ringde två stycken och hörde mig för om arvodet och sånt och 
extrakostnader som kunde tillkomma. Sen så valde jag, så det gick väldigt snabbt.”. 
Vidare förklarar respondenten: “Så mycket skiljer det sig ju inte mellan mäklarna.”. 
Respondent 1 förklarar att de kriterier som var med i utvärderingen var arvodet, 
utgångspriset och bemötandet. Respondent 3 förklarar att det är viktigt att jämföra 
alternativ för att kunna göra en rättvis bedömning men att mängden engagemang beror 
på hur mycket tid man har, han förklarar: “Men vi ville inte bara ha en utan vi vill ha en 
second opinion så att säga... Både när dom värderar huset och när dom tipsar lite grann 
vad vi ska göra för renoveringar och sådana saker.”. Vidare förklarar han: “Jämföra det 
lite grann och det är ändå en så pass stor affär man gör.”. Respondenten beskrev 
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kriterierna i utvärderingen: “Pris. Sen lite grann hur dom värderade och vad dom 
baserade det på, och sen förstås intryck av mäklare och mäklarfirma.”. 
 
Utvärdering av alternativ är steget i processen där kunden utvärderar och väljer vilket 
alternativ som passar kunden bäst, där kunden använder olika kriterier för att jämföra 
(Engel et al., 1993, s. 534). Resultatet från denna studie uppvisar att respondenterna inte 
genomfört en större utvärdering av alternativ där endast två respondenter jämförde mellan 
olika mäklare och de kriterier som bedömningen utgick ifrån var arvode, slutpris och 
mäklarens bemötande eller intrycket av mäklaren. Respondent 1 uppgav att hon inte 
ansåg det vara någon större skillnad mellan mäklarna och respondent 3 såg tjänsterna som 
likvärdiga där den största skillnaden var arvodet och utgångspriset, där han förklarar: 
“Egentligen var det dom grejerna, som var det som stack ut kan man säga, och dom andra 
var väl ungefär lika, likvärdiga.”. Denna studie visar att respondenterna påpekat att 
mäklarna uppfattas likvärdiga och erbjuder liknande tjänster vilket även tidigare 
forskning diskuterat.  
 
Forskning har påpekat svårigheter för kunder att utvärdera alternativ och bedöma 
skillnader mellan olika fastighetsmäklare, då tjänsterna uppfattades väldigt lika (Crozier 
& McLean, 1997, s. 290). Att utvärdera och välja tjänsteleverantör kan för kunder vara 
en svår process eftersom informationen är mångtydig och kvalité på tjänsten svår att veta 
innan valet är genomfört (Gallouj, 1997, s. 42). I denna studie har de flesta respondenter 
inte genomfört en utvärdering av alternativ vilket kan bero på svårigheter att bedöma 
tjänsten innan genomförandet och jämföra skillnader då dessa tjänster upplevs liknande. 
Om konsumenten blir erbjuden två likvärdiga alternativ kommer konsumenten välja det 
alternativ som är bättre på de delar som konsumenten värdesätter högst (Shafir et al., 
1993, s. 14-15). Respondenterna har jämfört alternativ har det alternativet som kunden 
ansågs bäst blivit valt utifrån de kriterier som kunden värdesätter. 
 
6.3.1. Mäklaren 
Professionalitet 
Respondent 1 förklarar att hon inte tidigare haft kontakt med den mäklare som anlitades 
men beskriver: “Mäklaren var väldigt lågmäld och det var inget märkvärdigt runt hen så 
det kändes jättebra… Lugn och erfaren och lyhörd för mina önskemål.”. Vidare förklarar 
respondenten: “Jordnära, jag blir inte imponerad av människor som har självsäkerheten i 
kläderna.”. Respondenten anser att många mäklare kan kännas tillgjorda och se ut som 
banktjänstemän. Respondent 2 beskriver sitt första intryck av mäklaren: “Seriös och lite 
avvaktande och ganska, mäklaren uttalar sig ju inte om saker den inte vet något om. Det 
mäklaren säger, det känns att det vet den.”. Vidare förklarar respondenten: “Det tycker 
jag ger gott intryck att hen liksom är lite återhållsam kan man säga. Men man får en känsla 
att mäklaren vet vad den pratar om, och det måste hen väl veta för den har väl jobbat i 
många år.”. Respondent 3 kontaktade Mäklarföretaget via deras hemsida och blev 
uppringd av den mäklare de anlitade och beskriver första intrycket: “Lugn, professionell, 
saklig, gav lite tips och goda råd och sådär. Verkade erfaren och så.”.  
 
Respondent 4 beskriver sitt intryck av mäklaren att hen är glad och trevlig, han upplever 
också att mäklaren har stor kunskap. Vidare förklarar respondenten: “Det kändes på något 
sätt lite mer seriöst och mer ordning och reda och så vidare.”. Respondenten förklarar 
ytterligare: “Han vill ju göra en bra affär men han vill också hjälpa… Hjälpt kunden med 
en schysst affär men med förhoppning att kanske få hjälpa dom längre fram igen.”. 
Respondent 5 upplevde mäklaren som anlitades som: “Mäklaren är ju trevlig och korrekt 
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och väldigt, svarar alltid i telefon.”. Respondenten förklarar att första mötet med 
mäklaren var på lägenhetsvisningen där han beskriver: “Jag pratade med hen flera gånger 
då under budgivningen och så dära. Då stärktes mitt intryck av att mäklaren visste vad 
hen gjorde och var öppen med allting och det fanns inga dolda agendor sådära. För mitt 
i grunden positiva intryck, förstärktes av när jag talade med hen fler gånger.” 
 
Respondent 6 intryck av mäklaren beskriver han: “Hen var ju på husvisningen och jag 
hade ett kort givande samtal som sedan utmanade i de här affärerna som vi har gjort.”. 
Vidare förklarar han: “De har varit proffsig i sin hantering, och det har jag varit nöjd 
med.”. Respondent 7 fick personlig kontakt med mäklaren direkt när de besökte 
Mäklarföretagets kontor och tyckte mäklaren var trevlig, respondenten uttryckte: “Jag 
tyckte att hen var lugn och sansad. Jag är jätteallergisk mot såna här som är väldigt på… 
Hen var inte sån så då tänkte jag att det här känns, det känns bra. Mäklaren var väldigt 
sansad och strukturerad.”. Respondenten gillade att mäklaren gav råd samt svarade på 
frågor som respondenten hade och berättar: “Mäklaren berättade väldigt sakligt liksom 
om vad man ska tänka på och så. Så att det var det. Hen ingav ett förtroende kan jag väl 
säga, att det här fixar hen.”. Respondent 8 intryck av mäklaren var att hen var glad och 
trevlig, men respondenten berättar att det var en del saker som mäklaren uttalade sig om 
som inte stämde. Respondenten anser att det är bättre att mäklaren kollar upp det först 
och sen kan delge korrekt information. 
 
Respondent 1 anser att mäklare ska vara: “Seriös naturligtvis. Seriös, jordnära och 
konkret.”. Respondenten förklarar även att det är viktigt att känna att mäklaren jobbar 
aktivt med objektet samt förklarar: “Det är väldigt störande om någonting mäklaren 
säger inte stämmer. Att det inte visar sig stämma.”. Respondent 2 beskriver att en mäklare 
ska vara: “Att de vet vad de gör, att de sålt bostäder tidigare. Så att man vet att de kan 
det här jobbet. Det är ju jätteviktigt och det är som jag sagt tidigare att de är seriösa och 
vet vad de pratar om... Ja men, att man känner att man kan lita på dom. “. Vidare förklarar 
respondenten att: “De ska vara pålitlig och dom ska vara pålästa, informativa, de ska 
liksom informera om vad som händer… Man ska ha förtroende för folket, det ska vara 
seriöst.”. Respondent 3 anser att mäklare ska vara: “Det är väl som med all försäljning 
egentligen. Att det ska vara professionellt. Lite lagomt engagerad, men inte överdrivet, 
så här jobbig säljare. Utan bra argument och den typen av saker.”. Han anser att det är 
viktigt att mäklaren jobbar aktivt med objektet och är engagerad. Vidare beskriver 
respondenten: “Det är klart att erfarenhet väger ganska tungt men det kan ju också vara 
en som är ung men som verkar erfaren kan ju också kännas bra. Så att om, ja den yngre 
kanske måste motivera mer att den är erfaren.”. 
 
Respondent 4 tycker att mäklarens erfarenhet är viktigt och beskriver: “Erfarenhet kan 
jag tycka är viktigt… Att man kan känna att hen har varit med om såna här saker förr.”. 
Respondenten förklarar vidare: “Om man har problem eller vid en besiktning, att hen har 
bra kontakt för att hitta besiktningsmän, som hen har erfarenhet av som mäklaren kan 
rekommendera eller inte rekommendera och så vidare”. Vidare anser respondenten att 
seriositeten är viktig samt uppger: “Det här goda ryktet som man vill komma åt, att att 
göra affär med något som är seriös och som är proffsig, det är dit man vill.”. Förutom det 
anser respondenten att det är viktigt att man känner att mäklaren jobbar för en och 
prioriterar att kunden ska bli nöjd. Respondent 5 anser att det är viktigt att mäklaren är 
noggrann och har kunskap, där han förklarar: “Mäklaren borde ju vara teknisk kunnig och 
helst lite byggnadskunnig också…  Så det är en och så måste de kunna ekonomi och 
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beskattning givetvis.”. Vidare förklarar respondenten: “Att de för nödvändiga 
anteckningar, så att dom har ordning och minns vad de har sagt och sådär.”. 
 
Respondent 6 anser att mäklaren ska vara professionell och förklarar: “De ska vara 
professionell i de yrke dom är och det innefattar ju allt tycker jag, som en mäklare gör.”. 
Respondent 7 förklarar att mäklarens erfarenhet är viktig och förklarar vidare: “Det är 
nog att man kan få ett förtroende att det känns seriöst. Att de berätta liksom vad är det 
som, jag menar om man inte sålt ett hus förut, vad ska man tänka på, vad är det som 
kommer att ske. Information helt enkelt.”. Vidare förklarar respondenten: “Lite 
personkemi och man känner ju, jaa jag vet inte. Någon som är sådär riktigt på och 
glättigt, nej jag vet inte. Det är ju vad man får för känsla. Hur seriöst är det här.”. 
Respondent 8 anser att det är viktigt att mäklaren är ödmjuk för sin kunskap, och ärlig 
samt inte säger felaktig information. Vidare säger respondenten att det är viktigt med 
ärlighet och att mäklaren är rak med vad som gäller. Erfarenheten anser respondenten inte 
har jättestor betydelse bara man vet vad man gör, och hon menar att 5 år eller 25 år i 
branschen inte gör jättestor skillnad.  
 
Respondenterna i denna studie har beskrivit och uppgett olika egenskaper hos mäklaren 
som de värdesätter. De flesta egenskaperna är kopplade till mäklarens professionalitet 
med egenskaper som erfarenhet, kunskap, seriös, professionell, förtroendeingivande, 
ärlig, engagerad, lyhörd och noggrann samt även faktorer kring personligheten som 
jordnära, lugn, positiv, trevlig och strukturerad. Resultatet från denna studie 
överensstämmer till viss del med tidigare forskning, där exempelvis förtroende, 
engagemang, erfarenhet, kunskap och professionell nämnts i tidigare studier som viktiga 
faktorer. Dabholkar och Overby (2006, s. 557–558) studie visar sju viktiga faktorer som 
påverkar utvärderingen av mäklarens tjänst, dessa är kommunikation, ansträngning, 
reklam, guidning, professionalism, representation och resultat (Dabholkar & Overby, 
2006, s. 569). Day och Barksdale (2003, s. 574) studie visar att faktorer som kompetens, 
erfarenhet, förtroende och engagemang är viktiga i valet.  
 
Denna studie visar att respondenterna värdesätter kunskap och erfarenhet där det är viktigt 
att mäklaren vet vad den gör. Vissa respondenter uppger att det är en anledning till att 
man får förtroende för mäklaren och att det är viktigt i valet, detta överensstämmer med 
tidigare studier. Crozier och McLeans (1997, s. 290) studie visar att förtroende är en 
viktig aspekt i konsumenters val av mäklare. Day & Barksdale (2003, s. 574–575) 
förklarar att förtroende skapas genom att försäljaren besitter kompetens och kapacitet för 
att förmedla sin tjänst, vilket gör den mer attraktiv i kundens ögon. Resultatet från Hill et 
al. (1989, s. 66) studie visar att två viktiga faktorer i valet av tjänsteleverantör är kunskap 
och bekvämlighet, där kunskap innefattar kunskap inom ämnet, visa intresse för kunden 
och erbjuda kunden anpassade lösningar.   
 
Kommunikation 
Respondent 1 förklarar om kommunikationen: “Det är jätteviktigt. Om jag inte få 
feedback på hur det går då ringer jag själv så att han får ringa upp mig sen på kvällen. 
Blir det tyst - det gillar jag inte.”. Respondent 2 anser att löpande information är viktigt 
och beskriver: “Det är det här med tillgängligheten att de finns där om man har 
funderingar, och att de informerar om vad som händer runt omkring. Så att inte bara 
annonsen ligger inne och så händer det ingenting.”. Respondenten förklarar ytterligare: 
“Att runt omkring det objekt man har att man har en bra, att det är öppna spjäll, och man 
lätt kan nå och att man kan diskutera om det är något som uppstår och så vidare.”. Hon 
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föreslår även att viss kommunikation skulle kunna genomföras smidigare via digital 
kommunikation, eftersom telefonsamtal tar tid och är mer krävande än sms och mail.  
 
Respondent 6 hade velat ha tydligare kommunikation om hur bostadsmarknaden såg ut i 
dagsläget och beskriver: “Alltså när det blir så svalt som det blir hade hen sagt att det här 
kommer ta uppemot 3 månader som läget ser ut… Det löste sig ju men.”. Respondent 7 
tycker att information är väldigt viktigt eftersom det är en stor affär och beskriver: “Att 
de berätta liksom vad är det som, jag menar om man inte sålt ett hus förut, vad ska man 
tänka på, vad är det som kommer att ske. Information helt enkelt och man alltid kan. Hen 
sa ju det också att det är bara att ringa om du har några frågor, det är inga problem.”. 
Vidare förklarar respondenten: “En tät kontakt liksom och informerar om vad som 
händer. När man lägger ut projektet och liksom, nu händer det här och nu händer det här. 
Jaa ungefär. Att man har en ganska nära kommunikation.”. Respondenten förklarade även 
att hon anser att det hade krävts mer information när marknaden svalnade av, 
respondenten upplevde att hon inte visste vad som hände med försäljningen och hade 
velat bli uppdaterad av mäklaren. Mäklarföretaget förklarade att det krävdes mer 
information när marknaden svalnade av, där de uppgav: “Man får ju prata mycket mera 
med säljarna och liksom planera visningar, eller alltså hålla dom vid gott mod.”.  
 
Respondent 3 anser att tillgängligheten är viktig och förklarar: “Det är ju viktigt att man 
liksom får snabbt svar på frågor, att det är lätt att kontakta den.”. Respondent 4 förklarar 
att det är viktigt att mäklaren är anträffbar och uppgav: “Att vi hela tiden kunde få tag på 
honom, när det fanns frågor eller, både före försäljningen, under försäljningen och efter 
försäljningen.”. Respondenten fortsatte att förklara: “Det hen också bedyrade att hen 
alltid fanns tillgänglig i princip. Vi visste ju inte innan hur mycket man skulle behöva 
ringa eller behöva kontakta och så där, och det gjorde vi väl inte allt för ofta, men de 
gånger vi ringde så svarade hen alltid.”. Respondent 5 ansåg att en tydlig och rak 
kommunikation är viktigt med koncisa beslut och svar samt uppgav: “Det viktiga är ju 
att om det dyker upp en ny sak att jag då kan få kontakt med hen. Att bara ringa och fråga 
hur går det, det skulle jag inte göra.”. Respondenten uppgav även: “Svarar alltid i telefon, 
och när som man än ringer, så svarar hen ju och är det något man tycker är fel så 
undersöker hen det och rättar till det.”. Respondent 8 förklarade att tillgängligheten i 
kommunikationen är väldigt viktigt, att mäklaren är tillgänglig vid eventuella frågor.  
 
Genom respondenternas svar i denna studie är det två delar i kommunikationen som är 
viktigt, det är tillgängligheten och information. De värdesätter att mäklaren finns 
tillgänglig och kan svara på frågor samt nämnde flera respondenter vikten av att de fick 
löpande information under processens gång, och då gärna utan att själv behöva be om 
den. Resultatet från studien visar att kommunikationen är viktigt för respondenterna, där 
tillgänglighet och löpande information nämnts av samtliga respondenter. Detta resultat 
överensstämmer med studien av Dabholkar och Overby (2006, s. 569) som visar att 
resultat och kommunikation var de viktigaste faktorerna vid val av mäklare. Kunderna 
värdesätter ett bra resultat och god kommunikation under processens gång (Dabholkar & 
Overby, 2006, s. 569). Studien från Hill et al. (1989, s. 66–67) visar att bekvämlighet är 
viktigt och att det innefattar förklara för kunden vad som händer. Resultatet från denna 
studie visar att respondenterna värdesätter information och vill veta vad som sker. 
 
6.3.2. Mäklarens erbjudande 
Arvode 
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Ett flertal av respondenterna uppgav att arvodet inte hade speciell stor betydelse, där 
respondent 2 uppgav: “De lägger ju ner en hel del jobb och mycket tid på det och jag har 
aldrig tyckt att arvodet har varit något problem.” men förklarar även att arvodet bör 
kännas vettigt och att det bör finns grund till det arvodet som begärts. Hon förklarade 
även att vid högre arvode bör fler saker ingå i mäklarens tjänst som bidrar till något extra. 
Respondent 7 ansåg att arvodet hade mindre betydelse och förklarade: “Jag kollade inte 
ens upp, men generellt tror jag inte att någon ligger väldigt mycket högre än den andra.”. 
Respondent 6 uppgav att arvodet inte har någon betydelse och att det varit liknande 
arvode vid en tidigare försäljning. Respondent 5 anser inte att arvodet är avgörande utan 
förklarar: “Priserna är ju så pass pressade nu jämfört med hur det var för 20–30 år 
sedan.”. Crozier och McLean (1997, s. 289) studie visade att pris inte var avgörande vid 
val av mäklare, men ansåg att det kan bero på liknande priser bland mäklarna. Denna 
studie överensstämmer med det resultatet där respondenterna inte lagt ner stor vikt på 
arvodet i valet men att det kan bero på antagandet av liknande priser hos alla mäklare.  
 
Respondent 4 uppger att arvodet inte är viktigt utan att: “Det här goda ryktet som man 
vill komma åt, att att göra affär med något som är seriös och som är proffsig, det är dit 
man vill. Sen pengen i sig eller procenten i sig är inte så viktig.” Respondent 8 förklarade 
att hon tyckte prismodellen och arvodet som Mäklarföretaget använde kändes bra. 
Respondent 1 uppger att arvodet har stor betydelse i valet av mäklare och beskriver om 
extra tillägg i mäklarens tjänst: “Som jag förstår kostar kunden, men inte gör så stor 
skillnad.”. Respondent 3 uppger att arvodet har betydelse i valet av mäklare och att det är 
viktigt att jämföra för att kunna göra en bra bedömning om arvodet. Respondent 3 uppger: 
“Det är som två tjänster som är ganska likvärdiga och då skiljer det ändå 30 % i pris, och 
då kan man ju, ja då väger ju det där priset in en hel del.”. Mäklarföretaget diskuterar 
faktorer som antas påverka i valet av mäklare där de uppgav: “Priset tror jag en del 
bedömer.”. Mäklarföretaget beskriver ytterligare om arvodet: “Det vanligaste nu är 
egentligen att man har ett fast pris, ett grundpris och så tar man lite grann på 
budgivningen… Men det är svårt att veta hur alla andra byråer har.”.  
 
Respondenternas svar har gjort det tydligt att arvodets storlek i de flesta fall inte har någon 
betydelse. Flera av respondenterna uppger att de anser att arvodet inte skiljer sig mellan 
de olika mäklarfirmorna. Dock är det endast två av respondenterna som faktiskt har kollat 
upp de eventuella skillnaderna mellan mäklarföretagen och dessa nämnde båda att 
arvodet var avgörande. Dessa respondenter valde den mäklare som erbjöd likvärdig tjänst 
till billigare pris, där kunden får högst värde. Kundvärdet beskriver att konsumenter köper 
från det företag som erbjuder högst värde för pengarna (Grönroos, 2017, s. 133). Men 
många av respondenterna verkar anse att mäklarfirmorna har pressat sina priser, och 
genom det så skiljer det sig inte heller markant mellan olika firmor. Därav blir arvodet 
väldigt sällan en avgörande faktor för respondenterna. Detta går i linje med Croziers och 
McLeans (1997, s. 287) studie som att arvodet kan vara avgörande för en del 
konsumenter, och framförallt i fall där en mäklarfirma är väldigt mycket dyrare än de 
andra.  
 
Värdering 
Vid diskussion kring utgångspris samt värdering av bostaden uppgav respondent 2 att det 
inte hade någon betydelse vid val av mäklare men att det eventuellt hade haft betydelse 
om det funnits lån på lägenheten. Vidare beskriver hon: “Men för oss är inte det där 
viktigt. Vi har bara gjort en himla bra affär kan man säga.”. Ett fåtal respondenter uppgav 
att en korrekt bedömning på värdet av bostaden var viktigt, att boendet varken är 
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övervärderat eller undervärderat utan är baserad på hur bostadsmarknaden såg ut i 
dagsläget. Respondent 3 förklarar: “Hur dom värderade och vad dom baserade det på.”. 
Han förklarar vidare: “Jag tyckte att det verkade rimligare det som Mäklarföretaget 
presenterade.”. Respondent 5 förklarar: “Där vill man väl känna att man får, ett pris som 
i någorlunda överensstämmer med den lokala marknaden.”. Han anser även att skicket 
på bostaden ska ingå i bedömningen och förklarar: “Så att marknadspris i relation till 
skicket på det enskilda objektet.”. 
 
Respondent 4 ansåg att deras boende var för lågt värderat och ville gå ut med ett högre 
utgångspris. Men förklarar att han inte skulle basera valet av mäklare på värderingen av 
bostaden och diskuterar vidare: “Det spelar heller ingen roll. Det jag kan säga är jag 
vänder mig inte till en mäklare som har ryktet om sig att undervärdera en bostad för att 
tjäna mer pengar själv.”. Respondent 8 ansåg att bostaden var för högt värderat och ville 
dra ner priset innan försäljningen drog igång eftersom det viktigaste var att sälja så fort 
som möjligt. Respondent 6 förklarar: “Att objektet blir sålt är ju viktigt och det är också 
viktigt att det blir efter det man har begärt för lite grann, åtminstone i närheten.”. 
Respondent 7 ansåg att värderingen på boendet har betydelse men att det inte kommer 
främst. Mäklarföretaget förklarar svårigheter i att ange utgångspris, där de uppgav: “Det 
gäller att vara lagom men vara ganska saklig försöker jag vara, utan att vara för 
pessimistisk. Men det kan vara svårt… Man försöker beskriva det här och visa vilka dom 
sista lägenheterna som har gått nyligen dom har gått för det och det här.”.  
 
Studiens resultat visar att för de respondenter som haft kontakt med flera mäklare verkar 
värderingen ha haft större betydelse än för de som bara har valt mellan en mäklare, där 
båda valde den mäklare som gett en högre värdering. Respondent 3 uppgav att 
värderingen som Mäklarföretaget gav var både högre samt bättre motiverad och angav att 
båda var avgörande i valet. Resultatet från studien uppvisar att det viktigaste var att få en 
korrekt värdering där flera av respondenterna uttryckte vikten av att värderingen var 
noggrant underbyggd och kunde motiveras av mäklaren. Det framgick inte någon röd tråd 
om att värderingarna var för höga eller för låga, generellt tyckte respondenterna att 
värderingarna var rimliga. Vad gäller slutpriset uttryckte respondenterna en svårighet att 
basera sitt val på detta eftersom att det var omöjligt att veta i förväg. 
 
Tjänsteerbjudandet 
Vid diskussioner kring mäklarens erbjudande och de olika delarna som ingår i mäklarens 
tjänst, förklarar respondent 1 att hon inte är intresserad av något extra i mäklarens tjänst, 
utan att grundåtagandet är det viktiga. Respondent 5 förklarar att han inte vill betala extra 
för tilläggstjänster. Han uppgav: “De vill ju sälja extra tjänster. Säger man ingenting så 
får man ju styla själv, det skulle ju aldrig falla oss in att leja för styling. Det är ju lite 
falskt varumärke att styla.”. Han förklarar även att det känns ärligare att visa hur det ser 
ut och poängterar att det är onödigt att ha 30 bilder på ett objekt. Respondent 3 ansåg att 
Mäklarföretagets erbjudande var prisvärt och täcker det som förväntas vid försäljning. 
Han förklarar: “Men tycker nog ändå att det som förväntas ingå ingick och inget annat 
som jag tycker borde ingå.”.  
 
Respondent 6 förklarar om mäklarens erbjudande och de olika faktorerna som ingår: “Att 
det ingår gör ju att jag tycker de är professionell.”. Respondent 8 tycker att 
paketlösningen som Mäklarföretaget erbjöd var bra men kände för egen del att deklaration 
kändes onödigt. Respondent 4 uppgav att han tycker de blev erbjudna en bra 
helhetslösning och anser att mäklaren bör hjälpa till och stötta under alla delar i 



56 
 
 

försäljningen, som exempelvis deklaration efter försäljningen. Han uppgav: “Att man 
känner att man har någon att hålla i handen både före, under och efter.”. Respondent 7 
ansåg att det var positivt att få tips och råd kring försäljningen med styling och förklarade: 
“Den här deklarationen, det tycker jag var fantastisk så slipper man att hålla på med 
det.”. Hon ansåg dock att Hemnet-annonsering bör ingå och inte betalas separat. 
Respondent 2 ser kommunikationen som det viktigaste i erbjudandet, där hon uppger: 
“Det är det här med tillgängligheten att de finns där om man har funderingar.” 
 
Tjänsteerbjudandet som respondenterna erbjöds av Mäklarföretaget verkade de flesta 
respondenterna anses vara rimligt. Många uttryckte att de inte var villiga att betala för 
extratjänster såsom exempelvis styling. De menade att i grundpaketet fanns de delar som 
de förväntade sig skulle finnas, och ingenting saknades eller borde tas bort. Martelo-
Landroguez & Martin-Ruiz (2016, s. 487) menar att det är genom olika erbjudanden som 
ett företag kan möta konsumenternas önskemål och behov. 
 
Resultatet av studien indikerar att Mäklarföretaget har lyckats relativt bra, där samtliga 
respondenter anser att det som förväntas ingå ingår i tjänsten. Tjänsteerbjudandets 
komponenter i kombination med priset på tjänsten är genom vilken företag har möjlighet 
att skapa värde för konsumenterna (Martelo-Landroguez & Martin Ruiz, 2016, s. 477). 
Baserat på respondenternas svar kan Mäklarföretaget utveckla sin tjänst genom att 
överträffa kundernas förväntningar genom att erbjuda extra värde till kunden utan högre 
kostnad.  
 
6.4. Köpbeslut 
Resultatet från studien uppvisar att det som var avgörande i beslutet av mäklare har 
varierat mellan de olika respondenterna. Det finns fåtal likheter där både respondent 2 
och 4 uppgav att deras långa relation och positiva tidigare erfarenheter var anledningen 
till val av mäklare. Respondent 4 uppgav: “Förutom den här historiken som vi har 
tillsammans med Mäklarföretaget så kändes det bra även när han presenterade hur dom 
idag jobbar.”. Respondent 2 menar att en stor anledning till att deras erfarenheter varit 
positiva är på grund av bra information och att det känns förtroendeingivande. Det som 
var avgörande i valet av mäklare för respondent 5 och 6 var det faktum att det kändes 
enkelt att anlita en mäklare som de köpt av och haft kontakt med. Respondent 6 uttryckte: 
“Det hade ju som blivit besvärligt att ha dialog med två mäklare, en för att sälja den här 
och en för att köpa den andra.”. Respondent 6 diskuterade även resultatet och slutpris på 
bostaden där han uttryckte “Det är också viktigt att det blir efter det man har begärt för 
lite grann, åtminstone i närheten.”. Respondent 8 uppgav att hon kontaktade samma 
mäklare som sålt lägenheten till henne för att det var denna mäklare som respondenten 
känt till och att denna mäklare erbjöd en snabb och smidig process. Det var viktigt för 
respondenten att kunna sälja snabbt eftersom hon inte ville bli stående med en lägenhet 
om bostadsmarknaden skulle stanna av helt.  
 
Respondent 7 förklarade att de inte bodde i Umeå och därmed kände att det skulle vara 
ett för stort projekt att ta ut flera mäklare på intag och valde att gå på en rekommendation 
från en släkting och kontaktade Mäklarföretaget. Hon angav att första mötet med 
mäklaren kändes bra eftersom: “Hen gav ett gediget intryck det var liksom, de var duktiga 
på det dom gjorde och vi kände oss trygg med det.”. Vidare förklarar respondenten: “Han 
ingav ett förtroende kan jag väl säga, att det här fixar han.”. Mäklarföretaget diskuterade 
att förtroende och intryck påverkar valet, där de beskrev: “Bäst förtroende och bästa 
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intryck, det brukar stå av de som är nöjda om varför man blev vald.”. Crozier och 
McLeans (1997, s. 290) huvudsakliga upptäckt i deras studien är att förtroende är en 
viktig aspekt i konsumenters val av mäklare. Utifrån resultatet i denna studie är det en 
person som angav att förtroende var avgörande i köpbeslutet samt respondent 2 som 
angav att förtroende var en stor anledning till att de haft positiva erfarenheter av mäklaren, 
vilket var avgörande i deras val av mäklare.  
 
Två respondenter genomförde en utvärdering av två olika mäklarfirmor vid valet av 
mäklare och det som de uppgav som en av de avgörande faktorerna i beslutet av mäklare 
var arvodet. Respondent 1 ansåg att den bortvalda mäklaren presenterade extra tjänster 
som skulle bidra till kostnader för kunden och ledde till att framförande kändes dyrt. Hon 
tyckte även att det var positivt att den valda mäklaren erbjöd fri värdering och hen kändes 
lugnare än den bortvalda mäklaren. Respondent 1 uppgav även att: Det var dels arvodet, 
och att dom inte tjatade så mycket om styling och så för det vill jag definitivt inte. Det 
gjorde jag själv. Men sen var det också utgångspriset där dom faktiskt skiljde sig ett par 
hundra tusen, och då var det ju lätt.”. Respondent 3 angav att de två alternativen var 
relativt likvärdiga men att det var två saker som skiljde sig: “Den ena hade ett lägre pris 
och en högre värdering.”. Respondenten uppgav att båda mäklarna erbjöd likvärdiga 
tjänster men att arvodet skiljde sig markant, vilket blev en av de avgörande faktorerna i 
beslutet. Respondenten nämnde även angående värderingen: “Plus att, kanske mer så som 
vi hade tänkt. Mer optimistisk värdering förstås men ändå baserat på bra siffror och 
underlag.”.  
 
Crozier och McLean (1997, s. 289) studie visade att pris inte var avgörande i valet av 
mäklare, en förklaring till det kan bero på liknande priser bland mäklarna. Resultatet från 
denna studie visar att arvodet har påverkan i valet av mäklare där en jämförelse skett, där 
två respondenter som uppgav att det var en av de avgörande faktorerna i valet av mäklare. 
Hill et al. (1989, s. 66) har utfört en studie och resultatet visar att två viktiga faktorer är 
viktiga i valet av professionell tjänsteleverantör är kunskap och bekvämlighet. 
Bekvämlighet innehåller faktorer kring både mental och fysisk bekvämlighet, där 
tjänsteleverantören bedöms på förmågan att göra upplevelsen positiv för kunden som 
exempelvis förklara vad som sker för att minska ångest (Hill et al., 1989, s. 66–67). 
Resultatet i denna studie visar att bekvämlighet med information och meddela kunden om 
vad som händer har påverkan i valet av mäklare vilket överensstämmer med studien från 
Hill et al. (1989).   
 
 
6.5. Upprepade köp 
En genväg i beslutsfattandet är när konsumenten väljer samma produkt eller tjänst som 
tidigare för att förenkla beslutsfattningen (Engel et al., 1993, s. 42). De flesta 
respondenterna är återkommande kunder till mäklaren eller Mäklarföretaget, men det är 
endast två av respondenterna som har anlitat samma mäklare som de använt vid tidigare 
försäljningar. De två respondenterna har valt samma på grund av deras långa relation och 
positiva tidigare erfarenheter, dessa har inte utvärderat andra alternativ. Respondent 2 
uttryckte det: “Om man har goda erfarenheter så söker man sig tillbaka till den 
personen.”. Respondent 4 förklarar att den långa relationen är en stor anledning till att de 
väljer samma mäklare och uppgav om relationen: “Det är ju väldigt, väldigt viktigt. I vårt 
fall är det ju livslång.”. Om en konsument är lojal innebär det att kunden aktivt väljer ett 
företag före konkurrerande företag (Engel et al., 1968, s. 607). Företag bör prioritera att 
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leverera en hög service som förbättrar kundens uppfattning om företaget och som leder 
till lojala kunder och positivt word of mouth (Sweeney et al., 2012, s. 252). Resultatet 
från denna studie visar att två av respondenterna är lojala kunder till mäklaren och valt 
mäklare baserad på deras positiva tidigare erfarenheter.  
 
En av respondenterna är en återkommande kund till Mäklarföretaget där hon tidigare 
anlitat en annan mäklare på Mäklarföretaget vid försäljning och valde att kontakta 
Mäklarföretaget samt en annan mäklarfirma vid utvärdering av alternativ. Tre 
respondenter är återkommande kunder till den mäklare som anlitades till försäljningen 
men i det fallet som köpare av ett objekt. Dessa har inte haft någon erfarenhet hur 
mäklaren är vid försäljning av bostad utan enbart erfarenhet om hur mäklaren är vid köp 
av boende. Två av dessa respondenter uppgav enkelhet som en anledning till att välja 
samma mäklare: “Det var Mäklarföretaget som hade den här fastigheten och för att göra 
det hela enklare så fick ju samma mäklare sälja den här lägenheten.” och “Det var ju 
Mäklarföretaget som var, X som var mäklare för den här lägenheten och då var det 
enklast för oss att be hen fortsätta med villan.”. Konsument kan välja samma företag 
både på grund av lojalitet och vana, där återkommande kunder som väljer av vana inte 
baserar det på ett kognitivt beslutsfattande (Beatty & Kahle, 1988, s. 4). Resultatet från 
studien visar att en återkommande kund inte enbart är lojal mot mäklaren utan ett fåtal av 
respondenterna valde samma mäklare som de köpt av där dessa uppgav att enkelheten var 
anledningen till att de valde den mäklaren. 
 
6.6. Viktiga faktorer vid val av mäklare 
Tabell 6 visar en sammanställning av respondenternas rangordning av de fem viktigaste 
sakerna att tänka på vid val av mäklare. Dessa är poängsatta utifrån de faktorer som 
nämnts samt hur högt de blivit prioriterad. Ett fåtal av respondenterna kunde inte uppge 
fem faktorer som de ansågs som viktiga och en respondent uppgav sex faktorer och 
därmed har författarna valt att ge den högst prioriterade faktorn sex poäng, andra faktorn 
fem poäng, den tredje faktorn fyra poäng och så vidare. Faktorerna har blivit samlade i 
olika grupper beroende på vad respondenten uppgav i intervjun, detta för att 
respondenternas ordval kunde variera men var liknande till vad övriga respondenter 
beskrev. Beskrivning till de olika grupperna presenteras nedan, där de olika faktorerna är 
uppdelade i flertal grupper för att inte bli missvisande om dessa skulle indelas i större 
områden. Resultatet i tabell kan vara påverkade av vad respondenterna sagt i intervjun 
och en annan indelning av faktorerna kan ge annat resultat. Författarna har i denna studie 
försökt att utgå så nära som möjligt till den faktorn som respondenterna angav i intervjun, 
men indelas i grupper där de diskuterat liknande faktorer men uppgivit olika benämning.   
 
Tidigare studier av Crozier och McLeans (1997, s. 290) visar att förtroende är en viktig 
aspekt i konsumenters val av mäklare. Day och Barksdale (2003, s. 574) studie visar att 
tre områden som anses viktiga vid valet av professionell tjänsteleverantör, dessa är 
kompetens, kundorientering och personkemi. Inom dessa områden finns faktorer som 
kompetens, erfarenhet, förtroende och engagemang, och är alternativen likvärdiga är det 
personkemi som värdesätts högst (Day & Barksdale, 2003, s. 574). I denna studie har 
seriositet nämnts som viktig i valet, utifrån vad respondenterna angivits kan detta kopplas 
till förtroende där exempelvis respondent 7 förklarade: “Det är nog att man kan få ett 
förtroende att det känns seriöst”. Faktorer som tidigare studier nämnt som engagemang 
och förtroende överensstämmer med resultatet från denna studie. Hill et al. (1989, s. 66) 
studie visar att två faktorer som är viktiga i valet av professionell tjänsteleverantör är 
kunskap och bekvämlighet. Kunskap innefattar kunskap inom ämnet, visa intresse för 
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kunden och erbjuda kunden anpassade lösningar (Hill et al., 1989, s. 66). Denna studie 
visar att tjänstepaketet är viktigt för kunden och detta kan kopplas till Hill et al. studie där 
resultatet visar att erbjuda kunden anpassade lösningar är viktigt i valet. 
 
 
Tabell 6. Sammanställning av respondenternas viktigaste faktorer.  

Respon
dent 

Arvode Seriös Tjänste
paket 

Tillgäng
lighet 

WOM Ärlighet Offert Informa
tion 

Engage
mang 

R1 6 
 

2 1 5 
  

3 4 

R2 4 6 
 

5 
     

R3 5 
     

4 
  

R4 
 

6 2 4 5 
   

3 

R5 
      

5 
  

R6 
  

6 
      

R7 
 

5 
   

4 
 

6 
 

R8 3 
 

5 4 
 

6 
   

Totalt 18 17 15 14 10 10 9 9 7 

Nämnt 
av 

4 3 4 4 2 2 2 2 2 

 
Baserat på tabellen: 

1. Arvode 
2. Seriös  
3. Tjänstepaket 
4. Tillgänglighet 
5. WOM 
6. Ärlighet 
7. Offert 
8. Information 
9. Engagemang 

 
Faktorer som enbart nämndes av en person och inte visas i tabellen: 

10. Jämförelse av alternativ 
11. Känd firma 
12. Personlig kontakt 
13. Magkänsla  
14. Tips & råd 
15. Kunskap 

 
Flertal respondenter angav arvode som viktigt, respondent 1 beskrev: “Det viktigaste är 
arvodet.”. Även respondent 2 beskrev: “Sen är ju priset också en viktig del naturligtvis 
om någon är jättedyr och då kanske man kan få välja någon annan som är billigare och 
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lika bra, så är det ju.”. Respondent 3 uppgav: “Sen förstås kanske pressa priset lite 
grann, det skulle jag väl tycka att dom skulle göra.”. Respondent 2 ansåg att seriös var 
viktigt och beskrev: “Det är ju pålitlighet och att man, att mäklaren är seriös.”. Vidare 
förklarade respondenten: “De är seriösa och vet vad de pratar om och så att de har lite 
ja men att man känner att man kan lita på dom.”. Även respondent 4 förklarade: “Det är 
ju att välja en seriös mäklare.”. Respondent 7 förklarade: “Det är nog att man kan få ett 
förtroende att det känns seriöst”. Respondenterna uppgav tjänstepaket som viktigt, där 
respondent 4 beskrev: “Sen en som kan erbjuda givetvis den här tjänsten med att, styling 
och fotografering på ett bra sätt och så, och som även hjälper till efter bostaden är såld, 
det här med att, vid deklaration och så.”. Respondent 1 angav: “Sen tycker jag det här 
med att det är väldigt ordentligt där vid tillträdet och så.”. Respondent 6 förklarar: “Ta 
en mäklare som erbjuder helhetslösningar.”. Respondent 8 ansåg att man ska välja en 
mäklare som erbjuder en paketlösning.  
 
Tillgänglighet var en faktor som flertal respondenter nämnde där respondent 1 förklarar: 
“Att de svarar i telefon eller ringer tillbaka, och svarar konkret och tydligt på det jag 
frågar om. Om jag ringer.”. Respondent 2 uppgav: “Att dom är tillgängliga och lätt att 
nå”. Respondent 4 beskrev: “En som hela tiden är anträffbar.”. Respondent 8 ansåg att 
det var viktigt att mäklaren var tillgänglig och kunde svara på frågor. Respondent 1 
förklarade att ryktet var viktigt och uppgav: “Så är det ju ryktet, vad man känner till om 
mäklaren, ja Mäklarföretaget i det här fallet.”. Respondent 4 förklarade att rykte var 
viktigt och beskrev: “Det här goda ryktet som man vill komma åt, att att göra affär med 
något som är seriös och som är proffsig”. Respondent 8 förklarar att ärlighet är viktigt. 
Respondent 7 angav att ärlighet är viktigt där hon förklarade: “Att berätta om negativa 
saker och tala om brister i huset och hur man ser på det.”. 
 
Respondent 3 anser att en offert på tjänstens innehåll är viktigt och förklarar: “Vad som 
ingår förstås, att man inte tappar bort någonting på vägen… Att dom här viktiga sakerna 
ingår och de kan man ju jämföra mellan olika mäklarfirmor då förstås.”. Han förklarar 
vidare: “Om det är någon som försöker sälja något billigt och så saknas det något viktigt 
i paketet så att säga, så bör man ju upptäcka det innan.”. Respondent 5 uppgav offert 
och förklarar: “Sen att mäklaren ger en offert på priset och vad som ingår.” Han förklarar 
vidare att han vill veta vad som ingår samt priset på varje del: “Vad varje del kostar. På 
vissa saker är det ju fast pris och på vissa, på en del av köpeskillingen kan det vara en 
procentberäkning, och sen är det ju hur man gör fotograferingen och det, och så 
besiktning och sånt.”. Respondent 1 uppgav information som viktigt och förklarar: “Att 
de informerar hela tiden. Fortlöpande feedback.”. Även respondent 7 beskriver: 
“Information, att vara informativ.” samt “En tät kontakt liksom och informerar om vad 
som händer. När man lägger ut projektet och liksom, nu händer det här och nu händer 
det här.”. Respondent 1 ansåg att engagemang var viktig där hon uppgav: “Att man 
upplever att dom verkligen jobbar intensivt med sitt uppdrag som dom just har fått.”. 
Även Respondent 4 beskrev: “Som man känner jobbar för en själv. Som jobbar för att 
jag ska bli nöjd så att säga, och att mäklaren i fråga prioriterar verkligen det.” 
 
Respondent 3 anser att jämförelse av alternativ är viktigt vid val av mäklare och uppgav: 
“Dels så skulle jag väl säga till den bekanta att kolla gärna med åtminstone två och tre 
olika mäklare. Sen beror det ju på hur mycket tid man har och sådär förstås, hur mycket 
man ska engagera sig i valet. Men framförallt göra en, ha några olika att välja på, så 
man gör en bra bedömning.”. Respondent 5 beskrev att känd firma är viktigt och 
uppgav: “Att det skulle vara en känd mäklarfirma från orten, det är nog det första.”. 
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Respondent 5 ansåg att personlig kontakt är viktigt och uppgav: “Sen att mäklaren, eller 
att mäklarföretaget kan garantera att man får ha samma person hela tiden, så man inte 
råkar ut för personbyte under processen.”. Respondent 8 förklarade att kunskap är 
viktigt och att mäklaren är ödmjuk för sin kunskap. Respondent 3 uppgav magkänsla och 
angav: ”Sen måste man ju gå på magkänslan.”. Respondent 7 ansåg att det var positiv 
att få tips och råd om vad man ska göra, som exempelvis styling. 
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7. Slutsatser & rekommendation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån analysen. 
Därefter presenteras de teoretiska bidraget som studien ger och sedan förs en kritisk 
reflektion kring de metoder som använts samt studiens resultat. Kapitlet fortsätter med 
att ta upp förslag på framtida forskning. Vidare i kapitlet står de om det praktiska 
bidraget som studien gjort, för att sedan mynna ut i praktiska rekommendationer till 
Mäklarföretaget. Avslutningsvis diskuteras studiens samhälleliga och etiska aspekter.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.1. Slutsatser 
Denna studie undersöker kunders val av fastighetsmäklare och syftar till att förstå hur 
kundens köpbeslutsprocess ser ut vid val av mäklare. Datainsamlingen har baserats på 
intervjuer med Mäklarföretaget samt säljare till Mäklarföretaget och analyserats för att 
kunna besvara forskningsfrågan som är formulerad:  
 
“Hur väljer kunder fastighetsmäklare vid försäljning av boende?” 
 
För att kunna besvara forskningsfrågan har datainsamlingen analyserats utifrån den 
teoretiska referensramen som presenterats med bas i den konceptuella modellen. Detta 
har gett författarna möjlighet att dra slutsatser från empirin till vad som påverkar kunden 
i valet av mäklare. Kundens köpbeslutsprocess vid val av mäklare samt de faktorer som 
påverkar i valet presenteras i Figur 3, den avslutande konceptuella modellen. Författarna 
har utifrån datainsamling och analys valt att lägga in de faktorer som anses påverka valet 
av mäklare i den konceptuella modell som presenterats tidigare i studien. Dessa faktorer 
är det som respondenterna diskuterat under intervjun samt de faktorer som presenteras i 
Tabell 6 där respondenterna skulle rangordna viktiga faktorer. Detta för att erhålla en 
tydlig bild över hur konsumentens köpbeslutsprocess ser ut i denna specifika situation 
med val av mäklare.  
 
Utifrån modellen kan man se vilka faktorer som påverkar kunden vid 
informationssökning där det främst var tidigare erfarenheter samt rekommendationer och 
rykte som respondenterna angav kopplade till informationssökning. Det framkom att 
negativt rykte eller uppfattning av företaget eller mäklaren skulle göra att den valdes bort 
direkt. Respondenterna i studien genomförde ingen större informationssökning eller 
utvärdering av alternativ vid valet av mäklare. En anledning till detta kan bero på att 
mäklarna och deras tjänster uppfattas liknande vilket kan påverka anledningen till att 
kunder väljer att inte genomföra en utvärdering av flera alternativ, eftersom det är 
tidskrävande och kunderna har svårigheter att uppleva skillnader. Vid utvärdering av 
alternativ är faktorer som är inkluderade i valet rörande mäklarens professionalitet 
faktorer som engagemang, bemötande, intryck, kunskap, lyhördhet, noggrannhet, ärlighet 
och seriös.  
 
Resultatet visar att faktorer rörande kommunikation mellan mäklaren och kunden är det 
två delar som anses viktiga dessa är tillgänglighet och information. Kunden vill ha 
information om vad som händer samt ha möjlighet att kontakta mäklaren vid eventuella 
frågor och funderingar. Faktorer som respondenterna angav viktiga kring mäklarens 
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erbjudande var priset på mäklarens tjänst - arvode, den värdering som mäklaren gav till 
objektet samt två delar kring tjänsteerbjudandet. Tjänstepaket innebar de olika faktorerna 
som tjänsten innehöll och offert där respondenterna ansåg att information kring vad som 
ingår i tjänsten samt pris på de olika delarna var viktigt. Utifrån de faktorer som är nämnd 
i modellen har respondenterna sedan valt mäklare, där oika faktorer varit avgörande i 
köpbeslutet för respondenterna. 
 
Resultatet visar att köpbeslutet innefattar faktorer rörande mäklaren eller mäklarens 
erbjudande trots att informationssökningen och utvärdering av alternativ kan vara kopplat 
till företaget. Detta gör att kunden väljer mäklare vid köpbeslutet och inte företaget. 
Denna studie visar att upprepade köp och återkommande kunder förenklar kundens 
köpbeslutsprocess. Ett fåtal respondenter uppgav att de valde samma på grund av lojalitet 
till mäklare där de poängterar den långa relationen och positiva tidigare erfarenheter. Ett 
fåtal respondenter var återkommande kunder men baserade sitt val på enkelhet med att 
välja den mäklaren till skillnad mot de respondenter som uppgav lojalitet till mäklaren. 
De delar som presenteras ovan är studiens slutsatser och sammanfattas i den avslutande 
konceptuella modellen nedanför. Denna modell kan användas för att besvara 
forskningsfrågan, där modellen beskriver hur respondenterna köpbeslutsprocess sett ut 
vid val av mäklare och vilka faktorer som haft påverkan.  
 

 
Figur 3. Avslutande konceptuell modell. 
 
7.2. Teoretiskt bidrag 
Den här studien tillför ett teoretiskt bidrag till den befintliga forskningen i fråga om hur 
konsumentens köpbeslutsprocess ser ut vid en specifik situation, där konsumentens väljer 
fastighetsmäklare att anlita vid försäljning. Som nämnts tidigare i studien finns det få 
studier inom köpbeslutsprocessen och fastighetsförsäljning, dessa behöver utvecklas för 
att kunna utröna några validerade samband. Dessutom har det tidigare, till författarnas 
vetskap, knappt funnits några akademiska studier som genomförts på en svensk marknad. 
De studier som är genomförda har studerat val av professionell tjänsteleverantör och 
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fastighetsmäklare i andra delar av världen (Day & Barksdale, 2003; Dabholkar & Overby, 
2006; Crozier & McLean, 1997). Denna studie har hjälpt till med att fylla detta gap och 
att minska den kunskapslucka som funnits kring hur konsumenter använder 
köpbeslutsprocessen vid fastighetsaffärer i Sverige och vilka faktorer som påverkar i 
beslutet.  
 
Det teoretiska bidraget från den här studien är en fördjupad kunskap kring konsumentens 
köpbeslutsprocess vid val av fastighetsmäklare. Studien har kunnat samla mycket av den 
tidigare kunskap som funnits genom bland annat ett antal tidigare studier, och enat deras 
resultat. Vidare har studien visat att valet av fastighetsmäklare dels beror på 
konsumentens upplevda värde, och dels på en del mjukare faktorer så som seriositet, 
intryck och att mäklaren finns tillgänglig. Resultatet från studien visar att respondenterna 
lagt ner relativt lite tid och engagemang på informationssökning samt utvärdering av 
alternativ vilket motsäger tidigare teori kring utvidgad köpbeslutsprocess. Detta 
överensstämmer med tidigare studie som diskuterar att alla konsumentval inte följer 
köpbeslutsprocessen och i det fall köpbeslutsprocessen förkommer så väljer kunder att 
lägga ner lite tid på informationssökning och utvärdering av alternativ (Olshavsk & 
Granbois, 1979, s. 98-99). Marketing Science Institute menar att man ska undersöka 
denna process för att se hur den har förändrats i dagens samhälle, där man har fler 
alternativ att välja på och möjlighet att vara uppkopplad till varandra (MSI, u.å.). Denna 
studie visar att trots konsumenternas möjlighet att söka mycket information via internet 
och sociala medier väljer de att inte göra det.   
 
7.3. Kritik mot studien/begränsningar 
Denna studie har begränsningar som kan haft påverkan på resultatet som erhållits. En 
begränsning med studien är den geografiska plats som studien är utförd i, detta ger 
svårigheter att applicera resultatet i andra länder eller städer med andra egenskaper än 
Umeå. Studien har en begränsning utifrån de respondenter som resultatet baserats på detta 
eftersom författarna endast tittat på kunder till en mäklarfirma. Detta leder dessutom till 
begränsning av respondenter som valt att ha sin försäljning via mäklare och inte valt annat 
alternativ som exempelvis att sälja privat. Det urval som valdes till studien samt 
användandet av kvalitativ metod bidrar till begränsningar där man inte kan generalisera 
resultatet utan de svar som erhållits kan enbart räknas som individens åsikt och inte 
överföras på en population. Vidare kan man inte veta om andra respondenter skulle gett 
andra svar, vilket bidrar till en begränsning i studien.  
 
Den här studien har nära samarbete med Mäklarföretaget, detta kan påverka 
respondenterna i deras svar där de eventuellt känt sig obekväm med att vara negativa om 
företaget eller den mäklare som användes. Denna studie undersöker kunders val av 
mäklare och urvalet har baserats på säljare som skrivit förmedlingsuppdrag med 
Mäklarföretaget, den process som författarna undersökt och som respondenterna 
intervjuats om är därmed utfört för en viss tid sedan vilket bidrar till svårigheter att 
minnas. Detta kan bidra med efterkonstruktioner där respondenterna kan uppge saker som 
de anser är viktigt men som eventuellt inte hade påverkan när valet genomfördes. 
Resultatet i denna studie har uppvisat att vissa faktorer som respondenterna ansågs viktiga 
inte var möjligt att veta på förhand som exempelvis information om svängningar i 
marknaden. 
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7.4. Förslag för framtida forskning 
Denna studie har undersökt konsumentens köpbeslutsprocess i en specifik situation vid 
val av mäklare. Resultatet från denna studie har vissa begränsningar samt uppvisar behov 
till framtida forskning. Författarna presenterar kort nedanstående förslag till framtida 
forskning.   
  

• Denna studie använder en kvalitativ metod med intervju som bas för 
datainsamling, detta ger en begränsning eftersom resultatet inte kan generaliseras. 
Författarna anser att en kvantitativ studie där man undersöker konsumentens 
köpbeslutsprocess vid val av mäklare bör prioriteras.  

 
• Denna studie är begränsad till ett geografiskt område med respondenter till en 

mäklarfirma. Det skulle vara intressant att undersöka andra städer och andra 
mäklarfirmor samt jämföra för att kunna se likheter och skillnader.  

 
• Val av mäklare är en specifik situation där kunden väljer professionell 

tjänsteleverantör, vidare studie skulle kunna jämföra likheter med val av andra 
professionella tjänsteleverantörer som exempelvis advokater. 

 
• Studien undersöker val av mäklare där intresset har varit på första delen av 

köpbeslutsprocessen, framtida studier bör fokusera på efterköpsbeteende och hur 
det påverkar framtida val av mäklare.  

 
7.5. Praktiskt bidrag & rekommendationer 
Denna studie kan användas av samtliga mäklarfirmor och mäklare för att öka förståelsen 
till vad kunden anser är viktigt i mäklarens tjänst. Detta för att kunna öka deras 
konkurrenskraftighet på marknaden samt för att kunna erbjuda kunden det den efterfrågar 
och därmed erbjuda hög tjänstekvalité. Resultatet från studien kan ge en förståelse till 
olikheter hos kunderna och ett behov av att anpassa tjänsten utifrån den enskilda 
individen. Denna studie kan till viss del översättas till övriga val av professionell 
tjänsteleverantör där tidigare studier uppvisat likheter mellan de olika 
tjänsteleverantörerna. Den avslutande konceptuella modellen visar vad respondenterna 
ansåg var viktigt vid valet av mäklare. Denna modell kan hjälpa mäklare att förstå vilka 
faktorer som kunden värdesätter och ge mäklaren en möjlighet att använda den i praktiken 
för att utvecklas. Modellen ger en tydlig överblick vid vilken fas i beslutsfattande som de 
olika faktorerna har en påverkan.  
 
Resultatet från denna studie ger författarna en möjlighet att ge rekommendationer till 
Mäklarföretaget. De praktiska bidrag som nämns samt de slutsatser som dragits i studien 
kan användas av företaget för att utvecklas samt öka förståelsen till kunden. Den 
avslutande konceptuella modell som presenterats ger fastighetsmäklaren en möjlighet att 
anpassa tjänsten utifrån vad den individuella kunden värdesätter. Utifrån intervju 
tillsammans med respondenterna samt vad dessa uppgav, vill författarna rekommendera 
företaget att aktivt återkoppla med information kring försäljningen specifik vid 
svängningar i bostadsmarknaden. Fortsatta rekommendationer kring kommunikation 
innefattar att anpassa kommunikationen till den enskilda kunden där vissa eventuellt 
föredrar digital kommunikation framför telefonsamtal. Resultatet från studien visar att 
tidigare erfarenheter är den främsta informationssökningen och Mäklarföretaget bör 
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fokusera på att hålla hög kvalité i sin tjänst både mot potentiella köpare samt säljare. 
Positiva tidigare erfarenheter kan vara en stor anledning till att kunder återkommer till 
mäklaren och företaget. Detta gör att det är viktigt att alltid hålla en hög kvalité vid 
kontakt med alla kunder.   
 
7.7. Samhälleliga & etiska aspekter 
Som tidigare nämnts i kapitlet 4.9. Etiska aspekter har denna studie förhållit sig till flera 
etiska aspekter. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Dessa etiska aspekterna 
speglar studiens uppbyggnad, och genom tidigare argumentation anser författarna att de 
etiska aspekterna har tagits hänsyn till och aktivt arbetat med under studiens 
genomförande.  
 
Studiens resultat kan komma att ha en påverkan på mäklarbranschens framtida 
utveckling. Framförallt vad gäller en ökad kunskap kring vad kunder uppskattar hos deras 
mäklare. Detta kan också bidra till interna utbildningar med fokus på just mäklarens 
egenskaper och hur mäklaren ska förhålla sig till konsumenten. Med en ökad kunskap 
kommer också en ökad möjlighet för mäklarna till personlig utveckling. Även kunder till 
mäklare kan förhoppningsvis komma att uppleva positiva resultat av studien. Exempelvis 
kommer en ökad kunskap hos mäklarna leda till en bättre serviceupplevelse med hög 
tjänstekvalité. Vidare kommer konsumenterna kunna uppleva att mäklarnas 
tjänsteerbjudande är mer anpassat till det som de behöver och önskar.  
 
Studiens samhälleliga påverkan kan ske genom en förändring i serviceindustrin i stort. 
Studien visar på vilka egenskaper och kvalitéer som värdesätts av konsumenter, och 
genom att överföra detta till andra branscher kan hela samhällets service-tänk komma att 
förändras. Studien bidrar också till en ökad förståelse om hur konsumenter tänker och 
agerar när köpbeslutet handlar om mycket pengar. Vid en stor affär kommer påverkan på 
landets ekonomi att öka, vilket ökar betydelsen av att förstå de bakomliggande faktorerna 
hos konsumentens köpbeslut. En ökad mängd studier på området kring konsumentens val 
av mäklare bidrar till en större förståelse. Genom att utföra liknande studier som denna 
på andra orter runt om i Sverige kan förhoppningsvis sambanden valideras och ytterligare 
bidra till samhället.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide Mäklarföretaget 
Information om hur bostadsmarknaden ser ut i Umeå i dagsläget. 

• Ur mäklarens perspektiv och ur säljarens perspektiv  
 
Skillnader i bostadsmarknaden nu från för några år sedan (senaste åren).  

• Ur mäklarens perspektiv och ur säljarens perspektiv  
 
Mäklarens roll i en försäljning och vilka delar som ingår från start till slut. 
 
Vilka faktorer tror ni påverkar valet av mäklare?  
 

  



 
 

Bilaga 2  
Intervjuguide säljare 
Vi vill börja med att informera om att i den slutliga studien kommer både du som 
respondent samt Mäklarföretaget vara anonyma. Vi vill också fråga om det är okej att vi 
spelar in intervjun för att underlätta vår analys? Efter intervjun kommer vi sammanställa 
den och skicka till er om det är något som vi har missförstått eller liknande. Inspelningen 
och transkriberingen kommer efteråt att raderas. Du kan när som helst under intervjun 
välja att avbryta din medverkan. 
 
Vi som genomför den här intervjun är två studenter på Civilekonomprogrammet vid 
Umeå Universitet. Vi genomför den här studien som en del av vårt examensarbete och 
resultatet kommer att finnas publicerat online. Vi genomför inte studien på kommersiellt 
uppdrag av Mäklarföretaget, och får således ingen ersättning från dem. En del frågor som 
ställs kan upplevas som upprepande, men det är för att få alla olika synvinklar.  
 
Inledande frågor 

• Berätta lite om dig själv. (Sysselsättning, ålder, vilka ingår i boendet) 
• Berätta om ert objekt. (Typ av objekt, läge, kort information) 
• Berätta om anledningen till försäljning. 

 
Konsumentens köpbeslutsprocess / Återkommande kunder 

• Berätta om er senaste försäljning av boendet, från ni började fundera på att sälja 
tills ni valde mäklare!  

o Hur lång tid tog denna process? 
• Hur gjorde ni för att välja mäklare till er försäljning? 
• Vad behöver ni veta innan ni kunde göra ert val? 

 
Informationssökning / Företaget 

• Hur har ni sökt information inför ert val av mäklare? (Intern och extern sökning) 
• Hur hörde du om Mäklarföretaget första gången? 

o Om mäklaren?  
• Vad hade ni hört om Mäklarföretaget innan? 

o Om mäklaren?  
• Vad är din uppfattning om Mäklarföretaget? 

o Om mäklaren? 
• Hur viktigt är en mäklares rykte för er? 
• Hur viktigt är popularitet? 

 
Utvärdering av alternativ / Mäklaren 

• Hur många alternativ valde ni mellan innan ni bestämde er för en mäklare? 
• Vilka kriterier var med i utvärderingen av valet av mäklare? 
• Berätta om första gången du träffade mäklaren? Vad var ert intryck då? 
• Hur viktig är relationen till mäklaren för er? 

o Vad är det som är viktigt?  
• Vad är viktigt hos en mäklare enligt er? 
• Vad var det avgörande i beslutet av mäklare? 
• Vad skulle göra att ni väljer samma mäklare igen?  

 



 
 

Utvärdering av alternativ / Kundvärde   
• Vilken betydelse har priset på arvodet för er?  
• Vilken betydelse har slutpriset på bostaden för er?  
• Vilka faktorer i mäklarens tjänst anser ni ska ingå? (“Värdepaket”, annonsering, 

visning, fotografering, styling, flyttbil osv)  
 
En hypotetisk fråga:  

• Om en bekant ska sälja sitt boende, vad skulle du säga är de 5 viktigaste faktorerna 
att ta hänsyn till vid val av mäklare? (Rangordna) 

 
Avslutande frågor 

• Är det någonting som du vill tillägga eller något du känner vi har glömt att fråga?  
 
Avsluta med att prata om vad som sker sen 
Biobiljetter 

  



 
 

Bilaga 3 
Informationsbrev till urvalet 
Hej, vi är två studenter på Umeå Universitet som läser sista året på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Vi skriver nu 
examensarbete på uppdrag av Mäklarföretaget och önskar komma i kontakt med personer 
som nyligen har skrivit under förmedlingsuppdrag eller sålt en bostad. Syftet med studien 
är att undersöka de faktorer som ligger till grund för valet av fastighetsmäklare.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer att vara anonyma i 
både studien och för företaget. Din medverkan i intervjun är frivillig, och du kan när som 
helst välja att avbryta din medverkan. I den publicerade studien kommer även 
Mäklarföretaget att anonymiseras. Vid frågor kan ni kontakta Cecilia Risvall på 070-380 
22 20 eller ceciliarisvall@gmail.com.  
 
Med vänliga hälsningar  
Cecilia och Sofia  
 
 

  



 
 

Bilaga 4 
Mail till urvalet med bifogad sammanställning 
Hej!  
Vi har nu gått igenom intervjun och sammanställt den. Läs gärna igenom det vi skrivit 
och återkoppla om det är något som känns felaktigt eller som missuppfattats. I 
examensarbetet kommer Mäklarföretaget att benämnas Mäklarföretaget och det är även 
det som används i denna sammanställning. Vi vill tacka för er medverkan och önskar er 
en god fortsättning.  
 
Vid frågor kan ni kontakta Cecilia Risvall på 070-380 22 20 eller 
ceciliarisvall@gmail.com.  
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia och Sofia  
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