
 
Pressmeddelande 14 januari 2019 
 
Mest rekommenderade mäklarna under 2019 
 
Reco.se har listat de mäklare i Sverige som har fått flest omdömen under 2019. Den mäklare som är den mest 
rekommenderade mäklaren i Sverige 2019 är Gustav Sandberg på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping. 
Unikt med sammanställningen är att både köpare och säljare bedömer mäklaren och att vinnaren har tillfrågat 
alla sina kunder under året vilket har verifierats mot ett tredjepartssystem. 
 
Reco.se uppmanar konsumenter att skriva omdömen om företag de har anlitat för att hjälpa andra att hitta bra 
leverantörer och samtidigt undvika de dåliga. En hörnsten är att samla in uppriktiga omdömen från tidigare 
kunder för att ge just konsumenten en opartisk och uppriktig bild av företaget eller mäklaren. Omdömen blir allt 
viktigare för mäklare, något som är tydligt med årets vinnare som har gjort drygt 100 bostadsaffärer under 2019. 
 

- Att göra många affärer i kombination med att alla inblandade får chans att lämna ett omdöme känns 
rättvist, därav blir varje affär mer betydelsefull och personlig för mig som mäklare. Att vara påläst och 
engagerad är något som köparna uppskattar. Sammantaget ska det efter genomförd affär kännas 
naturligt för både köpare och säljare att lämna ett omdöme, säger Gustav Sandberg, Svensk 
Fastighetsförmedling i Jönköping 

 
Enligt undersökningar* behöver konsumenter läsa upp till tio omdömen innan de känner att de kan lita på ett 
företag vilket också har gett konsekvenser för hur mäklarna agerar idag i jämfört med för några år sedan. 
 

- Vi upplever att mäklarna blir mer rekommenderade än tidigare. De som är riktigt skickliga får både 
köpare och säljare att skriva ett omdöme efter avslutad bostadsaffär vilket leder till mer än ett omdöme 
per affär. Det tyder på en imponerande kontinuitet säger Tobias Basilius, vd på Reco.se. 

 
Topp-10 lista: De mest rekommenderade mäklarna 2019 
Mäklarkontor  Namn  Recos 2019  Snittbetyg 2019 
Svensk Fastighetsförmedling Jönköping  Gustav Sandberg  153  4,86 
Svensk Fastighetsförmedling Jönköping  Kristian Ceylan  137  4,81 
Svensk Fastighetsförmedling Bromma  Anton Bjärkenrud  119  4,92 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Bromma  Tobias Sandseth  113  4,89 
Fastighetsbyrån Borås  Carina Röjland-Lindberg  107  4,87 
Svensk Fastighetsförmedling Norrköping  Malin Fingal  103  4,95 
Fastighetsbyrån Linköping  Philip Stråkander  100  4,74 
Svensk Fastighetsförmedling Nyköping  Mohammed Mouaid  91  4,90 
Fastighetsbyrån Uppsala  Amir Ekbatani  90  4,80 
Svensk Fastighetsförmedling Nacka  Maxine Mazy  88  4,89 
 
För ytterligare information var vänlig kontakta: 
Tobias Basilius, vd på Reco.se 
Tfn: 070-778 81 62  
Email: tobias.basilius@reco.se 
Recos pressrum: http://info.reco.se/pressrum 
 
Mest rekommenderade mäklare 
I urvalet för mest rekommenderade mäklare ingår samtliga mäklare på Fastighetsbyrån, Svensk 
Fastighetsförmedling,HusmanHagberg, MOHV, Svenska Mäklarhuset, Våningen & Villan samt delar av mäklarkåren inom 
Skandiamäklarna, Notar, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarringen, Mäklarhuset, Svenska Mäklarhuset. Därtill 
varumärken med enstaka mäklarkontor. 
 
Om Reco.se 
Reco.se är Sveriges största oberoende rekommendationssajt där kunder beskriver sina tidigare erfarenheter av olika företag. 
Med hög integritet och en ständig strävan efter objektivitet låter Reco.se tidigare kunder berätta vad de verkligen tycker om olika 
företag utan att censurera eller plocka bort omdömen som är mindre fördelaktiga. Varje månad läser drygt 200.000 besökare 
vilka företag som levererar på kundernas förväntan innan de väljer att kontakta ett företag.  
 
Undersökningen som pressreleasen hänvisar till är Bright Locals årliga undersökning av omdömen av tjänsteföretag: 
https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/ 
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