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Fastighetsmäklare 2017
Fortsatt stor skillnad mellan köpare och säljare, men det
minskar
Fastighetsmäklare, med inriktning på både köpare och säljare är
en bransch som har ingått i SKI:s årliga branschmätningar sedan år
2007. Undersökningen är gjord under maj 2017.

mäklare. Samtidigt är det bara 16 procent som skulle kunna tänka sig att rekommendera sin fastighetsmäklare till annan. Sammantaget betyder det att
branschen får jobba hårt för att skapa så kallade ambassadörer. Det ska dock
noteras att det varierar stort mellan aktörer och att alla har sina olika utmaningar. En annan notering är att fler skulle rekommendera själva mäklaren
och inte själva mäklarföretaget.

Årets undersökning påvisar inga stora förändringar i hur nöjda kunderna är med sina fastighetsmäklare jämfört med fjolåret. Kundnöjdhet för branschen som helhet på 68,4 är marginellt bättre än
2016 (på en skala som går mellan 0- 100) och får betraktas som bra
jämfört med det betyg många andra branscher fått av sina kunder
under 2016.

Studien i siffror
- 1 av 10 har högt förtroende för branschen medan 4 av 10 har det för sin
fastighetsmäklare
- 2 av 10 har valt sin mäklare på rekommendation
- 2 av 10 har valt sin mäklare genom att jämföra olika aktörer.
- 2 av 10 har valt sin mäklare utifrån ett geografiskt läge.
- 1 av 10 övervägde att sälja privat på egen hand
- 3 av 10 har haft anledning att klaga.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får bäst betyg av kunderna
följt av Notar. Dessa två aktörer får höga betyg av sina kunder där
enkelhet, smidigt och tillgänglig är den gemensamma nämnaren.
Här sticker Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Notar ut jämfört med konkurrenterna.
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Även i år mäter SKI både köpare och säljare och precis som tidigare år är det för branschen som helhet en stor skillnad. Säljare är
betydligt mer nöjdare jämfört med köpare. Över tid så har dock
skillnaden minskat markant från närmare 10 enheter under 2013
till 5 enheter idag.
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Vissa regionala skillnader går att utvisa. Kunderna är mindre nöjda
i större städer vilket är ett fenomen vi ser i andra studier också. Andelen kunder som upplever att slutpriset stämde något så när med
utgångspriset är också lägre.
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I år så har även tillräckligt med intervjuer samlats in för gruppen
”nätmäklare” och vi noterar att där är nöjdheten betydligt lägre än
för de mer traditionella aktörerna.

Slutpris och utgångspris
En fråga i studien tar sikte på om man upplever att slutpriset stämde
något så när med utgångspriset. Närmare 7 av 10 uppger att det
stämde något så när. Andelen är lägre i större städer jämfört med
landsort. Noterbart är att både köpare och säljare i genomsnitt är betydligt mer nöjda när slutpriset överensstämmer med utgångspriset.
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Valet inte självklart
I studien ställs en hel del frågor kring varför man valde en viss mäklare. Det framgår att majoriteten valde mellan flera. Mer än 5 av
10 valde mellan flera aktörer och närmare 6 av 10 övervägde att
använda andra alternativ än att anlita en traditionell fastighets-

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt se� har branscher och företag
som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter a� mo�vera sina kunder
a� stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark rela�on mellan
företag och kund. I resultaten för branschen som helhet ingår även en grupp ”Övriga aktörer”.
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