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Träffsäkra annonsytor på
webben och i nyhetsbrev
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fastighetsmäklare!
Hos oss når du flest
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MäklarVärlden
∏∏Så tycker läsarna:
enligt läsarundersökningen 2020

”Snygg tidning”
”Tydligt budskap i en
kort konkret utgåva”
”MäklarVärlden skapar
branschgemenskap”
”Seriös med både bredd
och aktuell bevakning”

94%

är nöjda eller läsarna
av
jda med bransch
mycket nö
bevakningen

Hos oss når
du Sveriges
fastighetsmäklare!
MäklarVärlden har en unik räckvidd
bland landets fastighetsmäklare, och vår
målgrupp läser oss med stor behållning.
Enligt våra läsare är vi en tidning som läses
och engagerar branschen. Här vill bransch
profiler likväl som annonsörer synas.
Tidningen grundades för 18 år sedan med
målet att kommunicera med landets
mäklare. I dag går papperstidningen ut
till cirka 8 700 mottagare. Webben har
cirka 15 000 besökare i månaden och
nyhetsbrevet når 7 500 prenumeranter
varje vecka. MäklarVärlden är medlem
i Sveriges Tidskrifter.

Jenny Persson
chefredaktör och ansvarig utgivare

DÄRFÖR läser jaG 
 MäklarvärldeN 

” Jag läser MäklarVärlden,
både papperstidningen och
de digitala kanalerna, för att
jag är nyfiken på hur andra
jobbar och för att jag vill
hålla mig uppdaterad om
bostadsmarknaden och
nya direktiv från exempelvis
FMI. Med MV får jag en
snabb uppdatering om vad mina
kollegor i branschen hittar på och
en bra helhetsbild från hela landet.”

Johan Styrsvik

DÄRFÖR annonserar jag i mäklarvärldeN 

”Samarbetet med MäklarVärlden har varit långsiktigt sedan start. Vi har
tillsammans hittat upplägg för att dra nytta av den digitala utvecklingen
som skett genom åren. Vi jobbar dels med profilering, dels med artikelannonser inom våra kompetensområden vilka skapar ett högt läsvärde.
MäklarVärlden har valt att behålla sin tryckta upplaga som nu dominerar
branschen, givetvis kompletterad med digitala flöden. För mig känns
det självklart att synas i ett neutralt och oberoende media som har
läsare i exakt den målgrupp som vi vill exponeras för – dessutom på
läsarens villkor!”
Annica Karlsson

fastighetsmäklare,
HusmanHagberg
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GabrielleHagman,
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Tema framgång

sitt jobb”

med idén om
– Unik Fastighetsförmedling grundades
för våra kunder.
att förenkla och skapa en unik upplevelse
ut för att bliv en
Med dessa tankar i bagaget tog vi klivet
har siktet inställt
passionerad fastighetsförmedlare som
i fastighetspå att etablera en trygg och fast närvaro
arbetssätt.
mäklarbranschen, med ett annorlunda
Det går bra för er. Vad beror det på?

håller oss moti– Skulle säga att vi arbetar väldigt hårt,
om att vilja mäkla på
verade och har en gemensam vision
en hög nivå samt ständig utveckling.
Vad är egentligen framgång när det
hur skulle du definiera det?

gäller företagande,

älskar sitt
– Framgång för mig är när min personal
är obeskrivlig.
jobb, alltså längtar till jobbet. Den känslan
Vilka är de viktigaste faktorerna för
sikt för en mäklarkedja?

att nå framgång på

Det har varit
– Jag skulle säga nöjda köpare och säljare.
våra kunder är
vår största punkt för framgång. Utan
snabbt om du gör
vi ingenting, och det sprider sig väldigt
ett bra jobb.

AnnA-KArin GeorGsson, du tillhör

de tio mäklarna

bostäder för högst belopp
* i Sverige som annonserade
du mäklat och varför valde du att
2019. Hur länge har
satsa på yrket?

fyra år på
– Jag har varit mäklare i fem år varav
verkade
Hemverket. Mäklaryrket var något som
baserat på att
spännande och valet av Hemverket var
i jobbet som
jag tycker mer om det administrativa
mäklare.

Det här med att det går så bra för

dig. Vad beror det på?

på Hemverket
– Det är ju såklart jättekul. Vår modell
oss som mäklare
bygger på att vi delar upp jobbet mellan
på oss väldigt
och assistenter och på så sätt kan vi ta
mäklare klarar av.
många fler uppdrag än vad en vanlig
fungerar.
Det känns riktigt kul att modellen verkligen
Vad är egentligen framgång när det
skulle du definiera det?

gäller att mäkla, hur

hålla sig till
– Det absolut viktigaste är nog att alltid
Saker
fakta och vara rak och tydlig mot köpare.
fram
som inte stämmer kommer komma
förr eller senare. Eftersom vi låter våra
kunder hålla i visningarna blir det
ännu bättre eftersom många frågor
kan ställas direkt till säljaren.

Vilka är de viktigaste faktorerna för
sikt för en mäklare?

JohAn enGström, du är vd på

att nå framgång på

– En kombination
år och arbetat
har haft en tydlig strategi under många
lyckats dra nytta av
konsekvent för fortsatt tillväxt. Vi har
med lokal närvaro
att vi har ett rikstäckande kontorsnät
vår ägare Swedbank
över hela landet och samarbetet med
mäklarföretag,
tillför mycket. Att vi är Sveriges största
bra lönsamhet, gör
som länge haft en stadig tillväxt och
system och kommuatt vi kan fortsätta utveckla tjänster,
gör också
nikation som attraherar kunder. Framgången
medarbetare – vilatt vi attraherar och behåller duktiga
ket kanske är den viktigaste framgångsfaktorn.

man som mäk– Jag tror det kommer vara viktigt att
bland
lare anpassar sig till nya beteenden, framförallt grund
i dag på
bostadsköpare. Allt går mycket snabbare
mera.
av smarta telefoner, sociala medier med
Vad är viktigt generellt att tänka på?

individuellt. För
– Definitionen på framgång är alltid
och noggrann
mig är det som sagt viktig att vara ärlig
håller på med och
men också såklart att tro på det man
alltid göra sitt bästa.
Finns det något som man absolut
vill bli en framgångsrik mäklare?

inte ska göra om man

Vad är egentligen framgång när det
hur skulle du definiera det?

mäklare?

är viktigt att vara
– Nej, faktiskt inte, jag tycker att det
sig själv och inte försöka efterlikna någon
annan, det skulle inte hålla i längden. /

Vad är viktigast för framgång på sikt

Vad är viktigt generellt att tänka på?

Vad är viktigt generellt att tänka på?

del är att motivera
– Många saker men en väldigt viktig
medarbetarna. Bra
och skapa utvecklingsmöjligheter för
ledare och ledarskap är en annan.

skilja sig mellan
Kan faktorerna som leder till framgång
så fall?
det stora och lilla företaget. Hur i

skilja sig mellan
Kan faktorerna som leder till framgång
så fall?
det stora och lilla företaget. Hur i

litet företag
– Det tror jag definitivt. Tror som ett
viktigare att
är ryktet extra viktigt, och därmed ännu
speciellt med
leverera både hög service och resultat,
konkurrensen i dag.

sig inte
– Nej, de grundläggande faktorerna skiljer
strategier och
nämnvärt. Sedan kan ju förutsättningar,
I det större företagenomförande se helt annorlunda ut.
mer utmanande.
get blir naturligtvis kommunikationen

Hur mycket tid och möten
lägger ni på strategier kring
framgångsfaktorerna?

i företagsledning på
Hur mycket tid och möten lägger ni
strategier kring framgångsfaktorerna?

– Väldigt mycket. Vi lägger mycket
tid på att försöka hålla alla kunder
nöjda, genom bland annat interna
träningar, samt hur man bygger
kundrelationer.

Materialdag

1
2
3
4
5
6

ledningsarbete
– Extremt mycket. Huvuddelen av vårt
strategier
läggs på strategi. Det handlar om långsiktiga som gör
beslut
men även om att ta löpande strategiska
mål.
att vi har rätt förutsättningar att nå våra
inte
Finns det något som man absolut
ska göra som mäklarkedja, när man
arbetar med sina framgångsfaktorer?

Finns det något som man
absolut inte ska göra som
mäklarkedja när man arbetar
med sina framgångsfaktorer?

– Det finns en risk att tänka för kortpå
siktigt – att man lägger för stort fokus
att jaga nya affärer och optimera försäljning
skapar
och lönsamhet på kort sikt. I längden
nöjda
det sällan framgång, nöjda kunder och
med
medarbetare. Det kortsiktiga tänket,
och
till exempel otrygga anställningsvillkor
riskerar att
ersättningsmodeller, är också det som
ge vår bransch ett dåligt rykte. /

– Tappa nivån och kvalitet.
Det är viktigt att reflektera
varje vecka och verkligen
se hur veckan gått, vad
man kan förbättra, och så
vidare. /
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Utgivning

2/2
30/3
18/5
31/8
12/10
23/11

för en mäklarkedja?

är grunden.
– Att ha nöjda kunder och medarbetare
man ha förmågan
För att lyckas med det över tid måste
både kunder och
att utvecklas hela tiden. Behoven hos
alltid utrymme
medarbetare förändras och det finns
vara öppna för
för förbättringar. Det är jätteviktigt att
nya tekniska
till exempel nya marknadsförutsättningar,
möjligheter och konsumentbeteenden.

tappa siktet på
– Att vara väldigt fokuserad och inte
lönar sig alltid.
målet. En plan, som utförs av hårt arbete,

∏Utgivningsplan
∏
2021

gäller företagande,

verksamhet
– Det måste definieras utifrån varje enskild
måste ha en
och vilka mål man har. Jag tror att man
åstadkomma och
väldigt tydlig idé kring vad man ska
ha en konkret och
skapa för värden för kunderna. Och
det.
långsiktig plan för hur man ska åstadkomma

att lova för
– Det finns såklart väldigt mycket men
bra tips.
mycket är nog en sak som inte är ett
Har du någon förebild vad gäller framgångsrika

Fastighetsbyrån, landets

ligger bakom den framgången?
* största mäklarkedja.avVadmånga
olika delar. Företaget

”Grunden är nöjda
kunder och medarbetare”

fastighetsförmedling.

du valde att satsa på

”Viktigast är att alltid
hålla sig till fakta”

AdAm FArhoumAnd, vd på Unik

Berätta om vilka ni är och varför
* Ni är en relativt ny byrå.
detta?

”Framgång är när min personal älskar

Med MäklarVärlden når du hela branschen – och en stor
del av de som i dag studerar till fastighetsmäklare.

Redaktionellt program

19/2
16/4
4/6
17/9
29/10
10/12

Sälj
Juridik
Branschtrender
Jord, skog, lantbruk
Arbetsvillkor
Framtidsspaningar

Lena Karlin har översatt ett hundratal böcker,
bland annat Dan Brown och Ken Follett. Åsa
Schwarz har flera skönlitterära verk bakom sig.
Hon förekommer ofta som expert i media inom
säkerhet och artificiell intelligens. 2017 utsågs
hon till Årets säkerhetsprofil. Foto: kajsa göransson

täVLing Vinn boken ”Dockfabriken” av
Lena Karlin och Åsa Schwarz. // jonas bergholm

”När alla går över till
videomöten, hur vet
man att man pratar
med en människa?”
”Dockfabriken” är en
spännande och överraskande
kriminalroman på temat
artificiell intelligens. Nya
deckarduon Karlin & Schwarz
ställer viktiga frågor om vad
som definierar en människa
och var gränsen går för
vad som bör vara tillåtet
att göra. Den fängslande
kriminalromanen är upp
slukande deckarläsning
för alla som gillade serien
”Äkta människor”.

kriminal
Heinrich
* fabriken” blir den framstående robotforskaren
roboten Adam,
i Lena KarLin och Åsa schwarz

roman ”Dock

Becker och hans banbrytande uppfinning,
kidnappade. Säkerhetspolisen Alex utreder fallet. Vid ett
förhör med forskarkollegan Clara inser han att hennes
relation till Heinrich är starkt präglad av konkurrens,
och han misstänker att hon döljer något. Med hjälp av
Heinrichs fru Nora försöker Alex förstå vilka som kan ligga
bakom kidnappningen, men antalet misstänkta stiger för
varje dag. Vad arbetade Heinrich egentligen med? När Alex
lägger samman bitarna framträder en bild av den fram
gångsrike forskaren, mer chockerande än han kunnat ana.

Vinn ditt eget
exemplar av boken
(värde cirka 199 kr).
Mejla dina svar till
jonas@maklarvarlden.se
med ämnet ”Tävling 03”
senast 1 juli. Glöm inte
kontaktuppgifter.
Lycka till!
Fråga 1: Vilket förlag ger

ut ”Dockfabriken”?
1 Norstetds
X Volante
2 Forum

Hur kom ni på temat till denna bok?
– Åsa har skrivit thrillrar och jobbar med ITsäkerhet
i det civila, och Lena är science fictionnörd sedan tonåren
och älskar deckare. Vi har känt varandra länge och delat
frilanskontor, så när vi började diskutera vad vi skulle
kunna göra ihop föll det sig naturligt att det blev en
kombination. AI fascinerar oss båda och ju mer vi pratade,
desto tydligare blev det att vi måste skriva om just det.

Fråga 2: Vilket datum

i år slutar sommartiden?
1 Den 23 november
X Den 25 oktober
2 Den 27 september
Fråga 3: Vilket år fyllde

Boken utforskar moraliska frågor om robotar och
mänsklighet. Kan sådana frågor bli mer aktuella
i coronatider? Hur i så fall?
– De moraliska frågorna om robotar och mänsklighet
kommer bara att bli mer och mer aktuella, för det är något
vi måste sätta oss in i. Kanske kommer man i coronatider
också att fundera mer över det automatiserade samhället
och vad det kan innebära – både de positiva och de nega
tiva aspekterna. När alla går över till videomöten, hur vet
man att det är en människa man pratar med?

Mäklarsamfundet 100 år?
1 2019
X 2016
2 2012

Hur funkar det att skriva en kriminalroman tillsammans?
– Det har fungerat jättebra. Vi har skrivit lika mycket
båda två och sedan gått igenom och lagt in egna grejer
i det den andra har skrivit. Ett sådant samarbete kräver
förstås att man har en tät och löpande kommunikation
hela tiden, och eftersom vi är väldigt goda vänner sedan
många år tillbaka i tiden har det varit lätt att fixa den
biten. Något vi faktiskt upptäckte är att vi är mer olika än
vi trodde från början, men det har varit en tillgång, inte ett
problem. Handlingen har vi diskuterat oss till och utformat
tillsammans. /

(X). 2 En spekulant kan ta tillbaka
rätt svar i förra numrets tävling var: 1 ”I kundens skor” ges ut av Volante
DC (1). Vera Lisenstedt vinner boken
sitt bud eftersom bud inte är bindande (2). 3 USA:s huvudstad är Washington
”I kundens skor” av Klas Hallberg och Per Kristensson (värde 225 kr). Grattis!

Grattis Vera!
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”Det är som att cheferna skickar
ut personer i djungeln och ser vem
som överlever längst”, beskriver en
av de mäklare som Olivia Wingren
och Gustaf Ullman har intervjuat.

Tema arbetsvillkor

kollektiv
Trygghet till lön och brist på
avtal är inte ovanligt i branschen.
En färsk kandidatuppsats belyser
hur
situationen och fokuserar på
mäklare kan motiveras att stanna
längre inom yrket.
// Jonas BergholM

*

har undersökt hur man
att de stannar längre
ska motivera fastighetsmäklare så
skrevs på han
inom branschen. Deras kandidatuppsats
2019. Inriktning
delshögskolan i Göteborg under våren
intressen föll in på
på uppsatsen är management där deras
Med erfarenhet
fokusområdet bibehållning av anställda.
att omsättningen av
inom mäklarbranschen visste de om
fastighetsmäklare är hög.
är kostsamt
– Studier visar att hög personalomsättning
motivationen hos
för företag. Det är därav viktigt att
I fastighetsmäklar
anställda hålls upp så att de stannar.
hur
branschen syns en trend av hög personalomsättning,
oss till vår fråge
ska denna trend motverkas? Detta ledde
ställning ”Hur kan motivation inom fastighetsmäklarbran
skall kunna behålla
schen användas för att mäklarbyråer
sina anställda?”, säger de båda.
förklarar att deras
Olivia Wingren och Gustaf Ullman
faktorn som gör
uppsats visar att den mest framgångsrika
att mäklaren själv
branschen attraktiv är yrkets flexibilitet,
ska arbeta och när.
bestämmer hur mycket hon eller han
att många mäklare
Resultatet i deras undersökning visade
lön, däre
blir motiverade av att ha en provisionsbaserad
Det finns brister
mot finns det alltid två sidor av myntet.
trygghet till lön och
i branschens anställningsvillkor såsom
brister på kollektivavtal.
branschen
i
kvar
stanna
att
– För att motivera mäklare
Skapas denna trygg
behövs en trygghet i anställningen.
inom sitt yrke och
het bör mäklare stanna kvar längre
bransch, både
förhoppningsvis skapas därmed en stabilare
samhället i stort. Det
internt för mäklarna samt externt för
visar vår undersökning, säger de båda.
satte igång med
När Olivia Wingren och Gustaf Ullman
från
sitt arbete tog de kontakt med 15 fastighetsmäklare
dem. Fem mäklare
olika platser i Sverige och intervjuade
och Stockholm och
från storstäderna Malmö, Göteborg
Vissa intervjuer
resterande tio mäklare från mindre städer.
möten. Personerna
skedde via telefon och vissa via fysiska
lön, mål och
fick tala fritt utifrån frågor om motivation,
trygghet.

Olivia Wingren Och gustaf ullman

var det som diskuterades mest
Det var tal om
anställningsvillkoren inom mäklaryrket.
enbart provi
dåliga anställningsvillkor med mestadels
osäker föräldra
sionslöner, inga pensionsavsättningar,
till att ens arbete för
ledighet som eventuellt skulle leda
hade gemensamt
svann. Det samtliga fastighetsmäklarna
inom branschen
var att de tycker att anställningsavtalen
rätt till en form av
behöver förbättras. Alla borde ha
det, som exempelvis
grundlön och sedan provision på
känna en trygghet
bilhandlare. Det handlar om att kunna
eftersom marknaden
i anställningen generellt men också
till varför
påverkas av externa faktorer. En av anledningar man kan
pengar så
man går till sitt arbete är för att tjäna

under alla intervjuer

”Hur kan en så trendig bransch
ngen?”
befinna sig så långt bak i utveckli

Print

∏Annonsformat
∏
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Uppslag
Pris: 22 655:-

Helsida
Pris: 14 430:-

430 x 280 mm
+ 5 mm utfall

215 x 280 mm
+ 5 mm utfall

8 700

Edyta Hammar

Svensk Fastighetsförmedling,
Vimmerby, Hultsfred:

Årets villamäklare:

”Det finns inga genvägar”
Grattis! Hur känns det?
så
– Helt fantastiskt. Detta är något jag aldrig hade vågat drömma om med
stor.
otroligt många duktiga kollegor i branschen. Konkurrensen är oerhört
Varför tror du att just du kammade hem detta pris?
utan
– Att vara fastighetsmäklare och egenföretagare är inte bara ett jobb
överframför allt min passion. Jag verkligen älskar det jag gör och jag är helt
och
tygad om att det märks. Bakom ett lyckat resultat ligger stort kundfokus
inget
hårt arbete. Jag sätter en ära i att alltid gå de extra stegen och lämnar
utan
åt slumpen. Jag är oerhört driven, men ser mig aldrig som färdiglärd
och
vill ständigt utvecklas. Ett gott resultat känns i hjärtat hos både köparen
säljaren, och hos mig som mäklare. Min drivkraft är att skapa den känslan
hos alla kunder i varje affär. Men självklart ligger också en stor laginsats
bakom framgången, jag har fantastiska kollegor som stöttar och peppar.
Vad kommer utmärkelsen att innebära för framtiden?
– Det är en oerhörd ära och verkligen en uppskattning för allt hårt arbete,
får
och ett kvitto på att det man gör, gör man bra. Vad det kommer innebära
för mig
tiden utvisa, men självklart hoppas jag att kunderna får upp ögonen
och vill anlita en kompetent mäklare med ett stort intresse och stor passion.
Du är verksam i Småland. Hur är det?
– Jag älskar att jobba här. Jag är verksam i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö,
tre mindre orter med möjlighet att komma kunden nära och bygga långsiktiga
alla
relationer. Här har jag även möjlighet till ständig förändring då jag säljer
typer av objekt, från bostadsrätter, villor och fritidshus till skogsfastigheter.
Hur ser ditt fortsätta arbete ut för att fortsättningsvis nå lyckade
slutresultat på villamarknaden?
jag
– Fortsatt stor kundfokus. Jag är vet att man alltid kan bli duktigare, så
kommer att fortsätta jobba på att bli ännu mer strukturerad och effektiv. /

Daniel Adelsson

Bjurfors, Mölndal/Göteborg

Årets bostadsrättsmäklare:

”Vi är ett gott gäng bland
kollegorna på kontoret”
Grattis! Hur känns det?
– Tack. Jag är väldigt glad för utmärkelsen.
Varför tror du att just du kammade hem detta pris?
från
– Fokus på kundnöjdhet, hårt arbete samt stöd, hjälp och kompetens
lokalt
kollegorna på kontoret, framförallt från Caroline som är i bakgrunden
men även från huvudkontoret med marknadsavdelning, IT, kundvårdsavdelning, med mera. Tillsammans har det skapat förutsättningar för mig.

varje nummer
läsare får Arvärlden
av mäkl

Vad kommer utmärkelsen att innebära för framtiden?
– Jag tror det skapar ännu mer förtroende och det visar att kunderna
uppskattar vårt arbete.
Du är verksam i Mölndal precis utanför Göteborg. Hur är det?
– Jag har varit här sedan jag förmedlade min första lägenhet och trivs
enormt bra. Vi är ett gott gäng på kontoret.
Hur ser ditt fortsätta arbete ut för att fortsättningsvis nå lyckade
slutresultat på bostadsrättsmarknaden?
– Fortsätta att arbeta hårt och utvecklas. /

så arbetar vi Alexander White är första
svenska mäklarbyrå att nå över 100 000
följare på Instagram. Hur gick detta till,
frågade vi oss och hamnade hos Felicia
Lidberg Collinder, kommunikatör på
byrån och den som styr kontot med
järnhand. Här kommenterar hon några
personliga favoriter, såväl som ett par
av följarnas.

1

2

// maria forsström
– Jag kan lova att man får synas i våra kanaler, men det

* är jag som bestämmer när, var och hur. Instagramflödet är
min baby och där kan jag vara lite petig.
Felicia Lidberg Collinder liknar Instagramflödet vid en
rabatt som man måste se efter, odla och ansa.
– Jag sitter med det flera timmar om dagen. Det krävs
noggrannhet och ett visst öga för att ta hand om det och
behålla följarna, säger hon.
Ledorden är elegans och enhetlighet, lite som ett

glossigt inredningsmagasin.
– Vi jobbar alltid med de bästa stylisterna och fotograferna vilket givetvis har betydelse. Sedan är det många som
inte behöver styling utan bara lite tips om hur man rensar
inför foto, och det brukar våra mäklare kunna hjälpa till
med. Själv tycker jag ofta att de hem som inte är stylade
utan personliga och eklektiska blir de bästa inläggen.
Alexander White startade kontot redan 2014 och betraktades i början nästan som oseriösa på grund av detta. Men
det förändrades efter den lavinartade tillväxten.
– Jag är väldigt stolt över att vi inte har köpt en enda
följare utan alla är riktiga människor, och det är ett bra
businessargument för oss. Vi får gott om affärer där eftersom vår räckvidd är ett effektivt marknadsföringsverktyg,
säger Felicia Lidberg Collinder.
Alexander White är en liten byrå med ett enda kontor
i Stockholm, och ändå denna genomslagskraft.
– Det är skitkul att få bli störst trots att andra byråer har
mycket större kraft bakom sig. /

3

4

6
5

det är en väldigt vacker
i ett av föreningens högsta kvadratmeterpris någonsin. Jag förstår varför,
1 ”Den här fick ett otroligt genomslag på Instagram vilket resulterade
kreativa men ändå smak
lägenheterna vi har haft på sociala medier. Folk älskar den personliga,
färgskala.” foto: adam Helbaoui 2 ”Det här är en av de absolut mest populära
projektet och jag tror att det är
vill veta var allt är köpt.” foto: Henrik Nero 3 ”Våra följare älskar det här
fulla inredningen. Jag får mängder av direktmeddelanden där folk
lugnet och färgsättningen.
eleganta.” foto: Henrik Nero 4 ”Det här är min favorit. Jag älskar ljuset,
rymden och fönstren som gör det. Lägenheterna är unika och industriellt av att det är ett hem man köper och inte bara en yta.” foto: Henrik Nero 5 ”Hannes är en av mina
känsla
6 ”Jag är lite förvånad
Hela lägenheten är en av de mest gillade. Här förmedlas verkligen en
ljuset som gör det, känslan och mjukheten är fantastisk.” foto: Hannes söderlund storck
favoritfotografer som lyckas få allt att se ut som en dröm. Här är det igen
foto: marcus
likes, men det är en fin lägenhet och en glad gul fåtölj så varför inte?”
över att just den här är vår mest gillade bild någosin med över 10 000

32

mäklarVärldeN 3/2020

14

MäklarVärlden 2/2020

alexanderwhitesthlm:

”Personliga och
eklektiska hem
blir bäst inlägg”

Från
Karlaplan
till slott
Många avvaktar
– Mindre, det följer övriga slag just nu.
och bra.
krisen, tyvärr då marknaden är fungerande

Hur är livet som fastighetsmäklare
som
med gårdar och jord- och skog
huvudinriktning? Jonas Martinsson
på ett
på Residence Christie’s svarar är
batteri med frågor om hur läget
hur
i coronatiderna, men även om
vardagen annars brukar se ut.

Hur ser prisbilden på objekten ut?

jord styrs mycket
– Vi ser ingen tydlig nergång, skog och
Vi gör fortfarande
av ränteläget och priser på råvaror.
avslut på mycket höga nivåer.
Vilka är kunderna?

// Jonas BergholM

*

Berätta hur det är att arbeta

med förmedling av gårdar

och skogs- och lantbruksfastigheter.

Christie’s) får jag
– Som mäklare på RC (Residence
Gårdar är ett av fem
arbeta med många spännande objekt.
egendomar och väl
affärsområden, vi säljer bara större
belägna gårdar.
Vilka är de största skillnaderna jämfört
som mäklare i stadsmiljö?

med att arbeta

med säkerhet säga
– Efter sju år i Stockholm kan jag
tid. Mycket bil
lugnare processer och affärerna tar längre
om året.
åkande såklart, jag kör cirka 4 500 mil
Skiljer sig juridiken vad gäller lagar,
jämfört med ”vanligt” mäkleri?

skatter och regler

i juridik. Till
– Det krävs en djupare och bredare insikt
kan vara levande och
trädena kräver mer förberedelse, det
avverkningar på skog
vanliga inventarier som ska regleras,
fanns på kontraks
som gjorts, avstämning mot drift som
och så vidare.
dagen, arrende och hyresavtal, EUstöd,
Hur ser utbudet ut vad gäller gårdar
lantbruksfastigheter?

och skogs- och

letar sig ut från
– Just nu stor blandning, mycket kapital
just nu exempel
börsen. Prinsnäs Herrgård som jag säljer
kapitalstarka
vis är det en blandning av lokala lantbrukare,
med jaktintresse
förstagångsköpare, utländska intressenter
och investerare.

Största utmaningarna?

runt objekten,
– Mycket och ibland tvetydig information
och ägare som
exempelvis kan det vara många bostadshus
vatten, så svårt att
inte vet riktigt vad det är för avlopp eller

... som en start måste man
måste veta skillnaden på
säd och spannmål ...
processen. På vis
göra prospekt som inte ändrar sig under
och intressenter
ningar och när man pratar med grannar
och tillträdena kan ta
får jag reda på mycket. Kontrakten
och jurister
flera dagar att förbereda, ofta är det advokater paragra
av
inblandade som har önskemål om utformning
och tålamod
fer. Ofta har dock köpare större förståelse
MäklarVärlden 3/2020
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på nytt jobb

MArie
MArtinsson är
ny vd för Mspecs
i Mäklarsamfundet
koncernen. Hon har
varit styrelseledamot
i tre år samt sedan
2018 operativ
chef. Tidigare har
hon varit ledare
och verksamhets
utvecklare i bank och
försäkringsbranschen.

Axel eriksson
är det nyaste till
skottet på Husman
Hagberg i Göteborg
centrum. ”Jag valde
Husman Hagberg
då jag kände att
mina franchisetagare
gav mig rätt förut
sättningar och ansvar
under min praktik”,
säger han.

juliA CAstro
har tagit plats på
Våningen & Villan.
Att leverera kvalitet
och att skapa en
kundupplevelse
utöver det vanliga
är något hon alltid
har som grund i varje
kundmöte.

Efter att mäklat några
år i Dubai vänder leilA
MAnouCHeHriAn
nilsson hem med
ett internationellt
affärstänk och har börjat
på Våningen & Villan.
Paletten av erfarenhet
stor efter att ha jobbat
med såväl saudiska
prinsar som kinesiska
mångmiljonärer och
helt vanliga barnfamiljer.

Segelbåtsdjup. Efter en kort båtfärd nås Landsort eller Trosa.

kort + gott
Fastighetsbyrån:
starkaste efterfrågan sedan 2017
Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar
att säljarna just nu har ett tydlig övertag
på bostadsmarknaden. Efterfrågan har inte
varit så stark sedan april 2017. Sex av tio
mäklare tror även på stigande villapriser
under hösten och tre av tio tror på stigande
bostadsrättspriser.
– Jag tror att de flesta är förvånade
över den starka utvecklingen på bostads
marknaden – mitt under en pågående
pandemi. Men i grunden har vi en låg ränta,
konsumenterna ser att marknaden fungerar
och vi märker av ett större fokus på den
egna bostaden. Svenskar har alltid värderat
en bra bostad väldigt högt men kanske
ännu mer nu när många spenderar mer tid
i hemmet, säger Johan Engström, vd på

1/2 stående
Pris: 9 530:-

1/2 liggande
Pris: 9 530:-

1/4 liggande
Pris: 5 430:-

1/4 stående
Pris: 5 430:-

105 x 280 mm
+ 5 mm utfall

215 x 137 mm
+ 5 mm utfall

215 x 65 mm
+ 5 mm utfall

96 x 131 mm

Bastu vid strandlinjen.

Erik Olsson Fastighetsförmedling:
Högre efterfrågan än vanligt i sommar
På Erik Olsson Fastighetsförmedling har
sommaren varit aktiv. Efterfrågan har varit
högre än normalt och absorberat sommar
utbudet bra.
”Vi har sålt ovanligt många bostäder den
här sommaren. Många sålda bostäder
i sommar ger en stabilare marknad i höst.
Det är bra eftersom vi förväntar oss en stor
utbudsökning nu när sommaren tar slut”,
meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Skandiamäklarna:
rekordstark bostadsmarknad i juli
Skandiamäklarna kommenterar mark
nadsläget och säger att juli var ytterligare
en rekordmånad, vad gäller antalet sålda
bostäder såväl som omsättning.
”Försäljningen under sommaren har
som helhet varit ovanligt bra och vi
ser i dagsläget ingen avmattning på
bostadsmarknaden.”

Egen pool, med utblick över horisonten.

– Det är inte bara att
bygga en brygga hur
som helst eller en bastu.
Man måste ha tillstånd
Länsstyrelsen,
från
och man måste söka
strandskyddsdispens.
Kjell Johansson Fastighetsbyrå där Jeannette Mattson arbetar ligger på Götgatsbacken mitt på Södermalm. Detta är enligt Jeannette
Mattsson en bra utgångspunkt eftersom försäljningarna är

Ön ligger knappt en timme från stan och två minuters båtresa från fastlandet.

Torö som i min mening inte saknar någonting.
Just nu är utbudet väldigt litet. Jeannette Mattsson säger
att det är ”objekttorka” på fritidshus i skärgården, eftersom
alla vill ha sina hus själva, när resemöjligheterna är lite
svårare att genomföra.
– Prisbilden har generellt ökat i år eftersom utbudet inte
möter efterfrågan. Kunderna kommer oftast från Stockholm och är en familj, som vill att barnen ska lära sig att
segla och fiska. Även äldre par som kanske vill flytta ut
på landet när pensionen närmar sig tillhör kundgruppen.

Fastighetsbyrån.

från Landsort-Arholma.
– Det är också bra så till vida att köparna oftast finns
i Stockholm, och det är därför bra att marknadsföra sina
objekt där.

kJell Johansson sJälv har jobbat som skärgårdsmäklare
i snart 50 år och är fortfarande aktiv.
– Det varierande arbetet gör att man känner sig levande.
I dag är vi fem fastighetsmäklare som jobbar hos Kjell
Fastighetsbyrå, samt en assistent, säger Jeanarna med båtar och w-båtar, så kallade trafikbåtar, efter- Johansson
nette Mattsson vars största konkurrenter är två andra
som det har varit så begränsat bland avgångarna.
Sjönära och Nordstrands
– Har man åkt med egen båt så har man även där fått nischade skärgårdsmäklare:
tänka på avståndet, säger Jeannette Mattsson, som förkla- mäkleri.
– För att bli fastighetsmäklare krävs två eller tre år på
rar vad det är för skillnad mellan att jobba som ”vanlig”
Högskolan. Jag utbildade mig vid Malmö Högskola 2003–
mäklare och skärgårdsmäklare.
väcktes när jag själv letade hus. Jag
– På vintern kan det även hända att jag förmedlar en 2004. Mäklarintresset
det var ett varierande arbete, det kändes inte
och annan lägenhet då säsongen för fritidshus ligger lite förstod att
kunde bli tråkigt.
nere. Men att annars jobba som mäklare i innerstaden som att det
Sedan är Jeannette Mattsson säljare i grund och botten
känns nästan som ett helt annat yrke än att vara skärgårdsdet menar hon är bra.
och
av
en
och
–
åt
mycket
otroligt
sig
skiljer
Det
mäklare.
– Det är något jag har stor användning för, fast på ett
de större skillnaderna är juridiken. Köparen har en mer
mycket mer genuint sätt och mycket roligare. Om jag
omfattande undersökningsplikt när det gäller småhus.
framåt fem år kan jag inte tänka mig att jag
När man jobbar med strandnära fastigheter måste man skulle blicka
skulle göra något annat än vad jag gör i dag. /
ha koll på reglerna kring strandskyddet.

de största utmaningarna i år har varit att få ihop visning-

drömjoBB som liten:

Hårfrisörska.
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Jeannette mattsson
Ålder: 53 år.
Bor: På Södermalm
i Stockholm och på Torö
i Stockholms skärgård.
”Det är perfekt att ha
en lägenhet i stan nära
kontoret, samt ett lantställe i skärgården.”
Familj: Är skild med fyra
barn, varav tre utflugna
och en sladdis hemma
på 14 år.
Fritid: Skidsemester
med alla barnen.

digitaliserat är visEn annan del som Sabina Eriksson
än själva objektsningarna. Där skriver hon inte ut mer
plats – utan ställer
beskrivningen – som måste finnas på
själva kan
i stället upp en padda där visningsgästerna
bläddra digitalt i alla dokument.
direkt
– Jag skriver även in allas kontaktuppgifter

Tema digitalisering

i datorn när de kommer.
har Sabina
Även vid intagsmöten, kontrakt och tillträden
miljön i fokus, och
Eriksson bantat ner utskrifterna, med
digitalt, samt lägskickar i stor utsträckning dokumenten
får vid tillträdet.
ger alla handlingar på ett usb som köparen
är endast
De handlingar som kunderna får i pappersformat
ut och signeras.
de som enligt mäklarlagen måste delas
marknadsföring
– Jag har inte haft någon traditionell
sponsrade inlägg på
alls utan lade första veckorna ut några
marknadsföringen
sociala medier, sedan har jag fått lägga
fler uppdrag än de
på hyllan då jag inte kunnat ta på mig
som ändå trillar in.
marknadsSabina Eriksson tror starkt på den personliga
på
föringen och får in många av sina försäljningsuppdrag
många som varit på
rekommendationer samt genom att
för att de gillade
hennes visningar hör av sig i efterhand
visningen och hennes personlighet.
också, att jag
– Det tror jag utmärker mig som mäklare
se varje intressent,
är väldigt personlig och alltid försöker
varje säljare och varje försäljningsuppdrag.
hålla alla parter
Sabina Eriksson lägger stor vikt i att
och
försäljningen
uppdaterade om vad som händer genom
märker är otroligt
att alltid hålla vad hon lovar, vilket hon
uppskattat från kunderna.
är att sälja allra flest
– Jag tycker heller inte det viktigaste
utan min drivkraft
bostäder eller tjäna allra mest pengar,
försäljning ska
ligger i att alla mina kunder efter avslutad
för just deras försäljvara så nöjda med mitt engagemang
mig vidare till vänning att de gladeligen rekommenderar
i sig kanske inte
försäljningen
om
oavsett
bekanta,
ner och
gått precis som man hoppats alla gånger.
mäklarvardag ser ut som
ringer på
de flestas. Hon kollar mejl, åker på intagsmöten,
som vilken mäkvisningslistor och håller visningar precis
lare som helst.
behöver ta in
– Den stora skillnaden är att jag aldrig

sabina eriksson tror att hennes

∏tekniska
∏
upplysningar

några kunder på mitt kontor.
jobbet på jobbet”,
Hon försöker i största mån att ”lämna
det traditionellt, som
vilket kan vara svårt som mäklare då
tillgänglig.
hon säger, är inpräntat att alltid finnas
vara tillgänglig
– Jag tänker inte alls att man måste
mina barn och min
dygnet runt utan den tid jag är med
är sällan så akut att
sambo så lägger jag bort telefonen. Det
tror faktiskt även att
något måste tas tag i direkt, och jag
och mer professionell
kunderna som hör av sig får bättre
framför datorn än om
hjälp av mig när jag sitter fokuserad
barn i knät, även om
jag svarar mitt i rutschkanan med två
jag ringer upp.
det dröjer till måndag morgon innan
i Borås och har
Sabina Eriksson pluggade till mäklare
och Mäklarsedan jobbat i sex år, på både Fastighetsbyrån
huset i Åre och Östersund.
med höga arvoden
– Men jag kände att de stora firmorna
för mig utan satsade
och krångliga tjänster inte var något
ärlig mot kunderna,
på en ny mäklartjänst som är rak och
mina kunder mer
samtidigt som den ger både mig och
om
pengar kvar i plånboken, ett riktigt framgångskoncept
den mest rekommenni frågar mig. Jag är återkommande
och jag
derade mäklaren i Östersund på hittamäklare.se personoch den
lägger stort fokus vid just kundnöjdheten
liga mäklaren.
fler mäklare och
– Jag vet att Bostadas grundare söker
kan verkligen rekommendera konceptet. /

–
Sabina Eriksson jobbar uppkopplat
och avkopplat. ”Jag tänker inte alls
att man måste vara tillgänglig dygnet
runt”, säger hon.

När materialyta går över sidkant ska ges
5 mm marginal för beskärning (utfall).
Typsnitt inkluderas i filen. Bilder ska vara
högupplösta (300 ppi). ICC-profil (Trydells
ArcticVolume XL120215) finns att hämta
på trydells.se. Bokning som annuleras
senare än tre veckor före materialdag
debiteras fullt pris. Moms tillkommer.

Skuret format:
Satsyta:		

215 x 280 mm
12 mm från sidkant

4

3

salu. Fastigheten var tidigare
slott, Västergötland, 118 hektar till
magasin Great Estate. 2 Börstorp
kilometer strandlinje. Såld efter
Marstrand, såld via Residence Christie’sav merparten av marken. 3 Tärnö säteri i Nyköping, 382 hektar, 12
tysk.
1 Fyrvaktarbostaden Lyktan i
kontaktnät till en Sverigeälskande
och säljaren gjorde en avstyckning
ligger på en egen halvö och såld via
820 hektar men Jonas Martinsson
intressenter. 4 Veddö gård i Fjällbacka
en komplex process med flera internationella
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köpagent
twitterinterVjun Mia Brown är med företaget Home Moi nyetablerad
är främst
i Sverige, men har redan ögonen på hela Europa. Köpagenter // maria forsström
kända från USA – men så är det också där hon varit verksam.

För nativeannonsering,
se särskild information!

2

1

”Jag kände att köparna
inte hade tillräckligt stöd”

Här återger vi liveintervjuer
från sociala medier. Följ
oss på Facebook, Linkedin,
Twitter och Instagram!

Avslut
Hur kan man stärka anseendet
för mäklarbranschen?

@MäklarVärlden Du är inte registrerad som
mäklare i Sverige, så vad är det du gör?

@home_moi Vi erbjuder köpare att hjälpa dem genom processen att köpa
för att
ett hem. Jag använder erfarenheten från min tid som mäklare i Florida
förbättra köpupplevelsen på den svenska marknaden.
@MäklarVärlden Och vad innebär det?
@home_moi Vi hjälper med allt från analys, hitta rätt hem, gå på visningar
hem.
och support i en eventuell budgivning, tills de får tillgång till sitt nya
@MäklarVärlden Har du varit i Sverige länge? Har du hunnit
bekanta dig med svenska lagar kring fastighetsmäkleri?

Vid frågor mejla traffic@mediakraft.se
eller kontakta Gabrielle (se nedan).

@home_moi Jag har bott i Sverige i över ett år. Först vill jag poängtera att
vi inte är mäklare och heller inte kommer att kalla oss det – vi är köpagenter.
vi
Jag känner till svensk lagstiftning men kan inte kalla mig specialist, så
att agera
kommer att vilja anställa svenska mäklare, även om de inte kommer
som sådana.

Jenzine Nordberg

Magnus Wallberg

Notar Vasastan, Stockholm

Våningen & Villan, Malmö

jag direkt kommer att tänka
* –ärDetöppenhet
med information till

på

@MäklarVärlden Eftersom du gjort detta i USA tidigare,
ser du någon skillnad mellan våra marknader?

spekulanter om objektet, även om man
vet att detta i slutändan kan påverka
slutpriset negativt. Då minskar man
risken för tråkiga överraskningar för
köparna efter tillträdet och känslan av
att mäklaren inte är opartisk.

@home_moi Ja, det är hela anledningen till att jag startade Home Moi. När
helt
jag besökte Sverige för några år sedan insåg jag att marknaden här är
annorlunda, med neutrala mäklare. Och jag kände att köparna inte hade
tillräckligt stöd.

@MäklarVärlden Du har precis inlett samarbete
med Mäklarhuset också, vad ska du göra för dem?

För att stärka ryktet för mäklar
* –branschen
behöver vi nöjda kunder

som pratar gott om yrket. Tyvärr är det
så att gör en mäklare något fel och
beter sig dålig så drabbas resten av
mäklarna också av det. Media har många
gånger en förmåga att belysa de brister
som finns inom ett yrke. För att nå
nöjda kunder krävs noggrannhet och
ärlighet genom att inte lova mer än vad
som går att hålla.

@home_moi Det är Simon Falke på Mäklarhuset i Malmö jag ska samarbeta
som
med. Han höll snabbt med om att det behövs en tjänst för köpare därute
de
kan erbjuda mer än mäklarna själva. Han ser oss som en service till kunder
inte hinner hjälpa.

@MäklarVärlden Till sist, hur ser framtidsplanerna ut?
@home_moi I dag har vi vårt kontor i centrala Stockholm och håller på
att öppna i Malmö, och sen Göteborg. Så framtidsplanen är att expandera
i hela Europa.

mäklarVärlden 5/2020

kning

Annonsbo
annonsBOKNING

Hagman
GabrielleHagman,
Gabrielle
Mediakraft
gabrielle.hagman@mediakraft.se
Telelfon: 08-234534
0736 277984
84
Mobil: 0736-27 79
mediakraft.se
gabrielle.hagman@

38

Mia Brown arbetade i
flera år som licensierad
köpmäklare i Florida
och hjälpte folk att
hitta sina drömhem.
Nu vill hon göra samma
i Sverige.
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ANSVARIG UTGIVARE
Jenny Persson
jenny@maklarvarlden.se
0706 980329

42

Olof Petersén
Erik Olsson, Malmö

Reglera budgivningen och förbjud
* –dolda
bud. Budgivningen är ofta

momentet som kan orsaka irritation
och misstänksamhet mot mäklaren.
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Med synlighet på
MäklarVärldens webb
och i nyhetsbrevet bygger
ni ert varumärke och
når besökare och läsare
i deras vardag. Sajten har
i genomsnitt 15 000
besökare varje månad.
Nyhetsbrevet når cirka
7 500 prenumeranter
varje vecka.

digitalt

Möt
mäklarna
i vardagen
∏Annonsformat
∏

∏∏tekniska
upplysningar
Nyhetsbrev

sajt
A

B

A

Material ska levereras
i jpg- eller png-format.
Moms tillkommer. Priser
för sajten avser per
månad. Vid frågor mejla
traffic@mediakraft.se
eller kontakta Gabrielle
(se nedan).
För nativeannonsering,
se särskild information!
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A Toppbanner

980 x 240 px	 10 000:-  (33% SOV)

B Mittbanner

728 x 90 px

7 000:- .

B Banner

C XL-banner

300 x 250 px

7 000:- .

C Nativeannons

kning

Annonsbo
annonsBOKNING

Hagman
GabrielleHagman,
Gabrielle
Mediakraft
gabrielle.hagman@mediakraft.se
Telelfon: 08-234534
0736 277984
84
Mobil: 0736-27 79
mediakraft.se
gabrielle.hagman@

A Toppbanner 550 x 300 px 5 000:360 x 250 px 2 500:se särskild info
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∏nativeannonser
∏
– en Unik möjlighet
att skapa buzz kring ert företag
En nativeannons (även kallade advertorial
eller redaktionell annons) berättar er historia
i en form och ett sammanhang som läsarna
känner igen sig i. Här finns en strålande
möjlighet att framhäva en produkt, berätta
om ett framgångsrikt case eller lyfta fördelarna
med att jobba hos just er!
Annonsen harmonsierar med det redaktionella
materialet och är tydligt annonsmärkt. Vi
hjälper er hela vägen med från idé till färdig
annons, i kontinuerlig dialog. Kontakta oss
så berättar vi mer!
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Hagman
GabrielleHagman,
Gabrielle
Mediakraft
gabrielle.hagman@mediakraft.se
Telelfon: 08-234534
0736 277984
84
Mobil: 0736-27 79
mediakraft.se
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∏FORMAT
∏

Print, uppslag
Pris: 35 000:-

Print, helsida
Pris: 25 000:-

Totalpris inklusive textproduktion.
Särskilda villkor gäller.

Nyhetsbrev
Pris: 6 000:Särskilda villkor gäller.
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