
 
Pressmeddelande 13 januari 2021 
 
Han är Sveriges mest rekommenderade mäklare 
 
Reco listar varje år Sveriges hundra mest rekommenderade mäklare. Toppar listan år 2020 gör, för 
2:a året i rad, Mohammed Mouaid i Nyköping. Listan grundar sig på 50 000 omdömen från köpare 
och säljare som gjort en bostadsaffär under året. 
 
Flest omdömen av alla utvärderade mäklare i Sverige 2020 har Mohammed Mouaid i Nyköping. 2020 
gjorde han totalt 76 försäljningar, genom att be både köpare och säljare om omdömen vid varje 
enskild bostadsaffär har 171 kunder lämnat ett skriftligt omdöme samt ett betyg. Mohammeds 
snittbetyg 2020 är 4,9 på en femgradig skala. 
 
– Jag är otroligt tacksam över utmärkelsen och över att både köpare och säljare har tagit sig tid att 
rekommendera mig och lämna ett omdöme. Dels hjälper det mig att utvärdera mitt arbete och att 
utvecklas som mäklare och dels är det ett stöd för framtida köpare och säljare att välja rätt mäklare, 
säger Mohammed Mouaid, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping. 
 
Listan över Sveriges hundra mest rekommenderade mäklare grundar sig på 50 000 omdömen från 
köpare och säljare som gjort en bostadsaffär under året. Kunderna är verifierade av Reco för att 
utesluta anonyma tyckare och både köpare och säljare i varje bostadsaffär har bedömt mäklaren, 
både genom att sätta ett betyg och att skriva ett utlåtande. Antalet omdömen sätts också i relation 
till antalet genomförda bostadsaffärer vilket hindrar mäklare att välja bort mindre nöjda kunder. Alla 
mäklare utvärderas på samma standardiserade sätt. 
 
– Årets lista över de mest rekommenderade mäklarna är väl underbyggd med hela 50.000 
respondenter. En sån omfattning i kombination med att vi aktivt motarbetar fusk eller manipulation 
gör att vi är lite extra stolta att kunna presentera årets lista över de mest rekommenderade mäklarna 
2020, säger Tobias Basilius, vd på Reco. 
 
Topp-10 mest rekommenderade mäklarna 2020: 

MÄKLARE MÄKLARKONTOR SNITTBETYG TILLFRÅGADE OMDÖMEN 

Mohammed Mouaid Svensk Fastighetsförmedling Nyköping 4,93 100% 171 

Rebecka Stråle Svensk Fastighetsförmedling Uppsala 4,81 100% 138 

Jetmir Isufi Svensk Fastighetsförmedling Kristianstad 4,79 97% 121 

Gustav Sandberg Svensk Fastighetsförmedling Jönköping 4,86 97% 118 

Elin Bellander Svensk Fastighetsförmedling Södermalm 4,90 98% 116 

Therese Krafft Svensk Fastighetsförmedling Torslanda 4,81 99% 110 

Jacob Lund Fastighetsbyrån Norrtälje 4,75 90% 110 

Johan Dahlgren Våningen & Villan Malmö Västra Hamnen 4,87 95% 107 

Tobias Törnqvist Fastighetsbyrån Västerås 4,93 99% 105 

Anton Bjärkenrud Svensk Fastighetsförmedling Bromma 4,89 100% 103 

För mer information och topplistor: https://www.recoforetag.se/mest-rekommenderade-maklarna-2020 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Tobias Basilius, vd på Reco.se: 070-778 81 62, tobias.basilius@reco.se 
 
Om statistiken/Sveriges mest rekommenderade mäklare 
I urvalet för Sveriges mest rekommenderade mäklare ingår samtliga mäklare på Fastighetsbyrån, Svensk 
Fastighetsförmedling, Husman Hagberg, MOHV, Våningen & Villan samt delar av mäklarkåren inom Skandiamäklarna, Notar, 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarringen, Mäklarhuset och Svenska Mäklarhuset. Därtill varumärken med enstaka 
mäklarkontor. 
 



Om Reco 
Reco är Sveriges största oberoende plattform för verifierade omdömen och rekommendationer, där kunder beskriver sina 
erfarenheter av olika företag. Reco låter kunder berätta vad de tycker utan att censurera eller plocka bort omdömen som till 
exempel är mindre fördelaktiga. Varje månad upptäcker och granskar cirka 250 000 besökare på reco.se olika företag innan de 
väljer att kontakta något av dem. På reco.se kan konsumenter hjälpa varandra att hitta bra leverantörer och att undvika dåliga. 
Reco startade 2007 och har idag cirka 800 000 kundrekommendationer spridda över ett 60-tal branscher. 


