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Sveriges mest rekommenderade mäklare Q1 2022 är Sebastian Abrahamsson

Reco listar varje kvartal Sveriges 100 mest rekommenderade mäklare. Toppar listan under årets
första kvartal gör, för första gången Sebastian Abrahamsson i Helsingborg med flest omdömen av
alla utvärderade mäklare i Sverige under Q1 2022.

Under Q1 har Sebastian lyckats få in 65 omdömen från sina köpare och säljare med 4,88 i snittbetyg
på en femgradig skala.– “Om jag ska vara helt ärlig vet jag inte hur jag lyckas få så nöjda kunder. Jag
antar att det måste ha något med att folk ser mitt driv och att det lyser igenom att jag tycker mitt yrke
är fantastiskt roligt. Jag tror inte jag förstår hur stort det är, att lyckas med denna bedrift gör bara att
jag kommer fortsätta i samma bana framöver. Nöjda kunder och rekommendationer är det man
strävar efter i denna bransch” - säger Sebastian Abrahamsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån
i Helsingborg.

Listan över Sveriges hundra mest rekommenderade mäklare grundar sig på 14.350 omdömen från
köpare och säljare som gjort en bostadsaffär under Q1 2022. 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.

MÄKLARE MÄKLARKONTOR OMDÖMEN
SNITTBETYG I

PERIODEN
NUVARANDE

BETYG
ANDEL

TILLFRÅGADE

1
Sebastian
Abrahamsson

Fastighetsbyrån
Helsingborg 65 4.88 4.90 100%

2
Ronni
Mleczkovicz

Unik
Fastighetsförmedling 52 4.98 5.00 86%

3 Jetmir Isufi

Svensk
Fastighetsförmedling
Kristianstad 47 4.81 4.80 98%

4 Joe Maatouk
Bronze
Fastighetsförmedling 46 4.98 5.00 78%

5 Nathalie Jensen
Unik
Fastighetsförmedling 46 4.96 4.90 99%

6
Gustav
Sandberg

Ceylan Sandberg
Fastighetsmäkleri 46 4.87 4.90 98%

7 Jimmy Rossetti

Svensk
Fastighetsförmedling
Haninge 46 4.80 4.90 100%

8
Gabriel
Youhanoun

Bronze
Fastighetsförmedling 44 4.95 4.90 98%

9 Stefan Engroos

Svensk
Fastighetsförmedling
Botkyrka 43 4.84 4.90 100%

10 Kristian Ceylan
Ceylan Sandberg
Fastighetsmäkleri 41 4.98 4.90 100%



I urvalet för Sveriges mest rekommenderade mäklare ingår samtliga mäklare på Fastighetsbyrån, Svensk
Fastighetsförmedling, HusmanHagberg, 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 kundomdömen. Reco uppmanar kunder att beskriva sina
erfarenheter av olika företag utan att censurera eller plocka bort omdömen som är mindre fördelaktiga. Detta för
att hjälpa nya kunder att hitta bra leverantörer och att undvika dåliga. Reco grundades 2007 och har sedan dessa
samlat in  uppriktiga kundomdömen om olika företag.


