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Förord 
 

Vi vill tacka för den hjälp vi har fått med vår kandidatuppsats. Först och främst är det 

våra opponenter som har gjort det möjligt för oss att vidareutveckla uppsatsen genom 

deras konstruktiva kritik och bra förslag till hur uppsatsen ska förbättras. Bland våra 

respondenter vill vi rikta ett särskilt stort tack till Fastighetsbyrån som har gett oss en 

inblick i fastighetsförmedling men även till Mäklarsamfundet och ARN. Slutligen 

tackar vi Lars-Göran Persson som har handlett oss genom processen.  
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Abstract 
 

Går det att köpa en fastighet utan att bli lurad? Under flera år har mäklare florerat i 

media och deras etik och moral har ifrågasatts. Intresset för hur etik och moral 

egentligen ser ut vid fastighetsförmedling väcktes och vi ville veta om kritiken var 

befogad. För att få svar gjorde vi en kvalitativ ansats och intervjuade tre olika 

instanser. Dessa bestod av Fastighetsbyrån, Mäklarsamfundet och ARN. Vårt val av 

respondenter grundade sig på att de alla har anknytning till fastighetsförmedling på 

olika sätt. Vi valde att undersöka etik och moral närmare utifrån lockpriser, provision 

och budgivning. Vid intervjuerna har vi även varit intresserade av att få veta vad våra 

respondenter anser vara anledningen till mediebevakningen och vad de tror mäklarna 

kan göra för att öka sin trovärdighet mot allmänheten. Vår slutsats är att etik och 

moral är svåra att åtskilja och de går hand i hand. Vid den högkonjunktur som varit 

har förmedlingsuppdragen ökat, vilket har medfört fler anmälningar och har därför 

uppmärksammats oftare i media. Allmänheten tror ofta att mäklaren har ett större 

ansvar än vad mäklarrollen innebär. Det kan också vara så att man som kund inte vet 

vilket ansvar och vilka skyldigheter man själv har som köpare. Mäklaren ska upplysa 

köparen om att han har undersökningsplikt och detta missar mäklaren ibland. I 

fastighetsmäklarlagen står det att mäklaren ska vara opartisk och tillvarata både 

säljarens och köparens intresse. När det kommer till priset på fastigheten är det uttalat 

att mäklaren ska gå säljarens väg, vilket rubbar synen på mäklarens opartiskhet.  Vi 

har kommit fram till att mäklarna förmodligen inte har sämre etik och moral än i 

någon annan yrkeskategori. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och för att överleva 

måste vi alla gå med vinst. Valet man har är att lita på agenten eller sälja sin fastighet 

själv. 
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1 Inledning 

 

I den inledande delen av uppsatsen ger vi en bakgrund till problemet med bristande 

etik och moral i mäklaryrket. Detta åtföljs av problemdiskussion som mynnar ut i 

uppsatsens problemformulering och syfte. I slutet av kapitlet redovisas studiens 

disposition.  

  

1.1 Bakgrund  
 

Johan Munck som är justitieråd och ordförande i Högsta domstolen i Stockholm, 

menar att etiska regler och etiska principer på senare år har fått en viktigare roll i 

näringslivet (Roos, 2007). Det sker en ökad komplexitet av olika slag i 

affärstransaktioner. Lagstiftningen är ett mindre bra instrument för verksamheter som 

är dynamiska och föremål för snabba förändringar. I tveksamma situationer efterlyses 

ofta normer för handlandet, från både företagen själva och deras rådgivare. Både 

allmänheten och media har blivit vaksamma när det av olika slag sker övertramp. En 

marknadsaktör som är känd för att följa en genomtänkt etik tillfredsställer sitt samvete 

men kan även nå konkurrensfördelar. 

 

Efter ett avslöjande i TV3s reportage insider den 23 mars 2006 har mäklarsamfundet 

uteslutit en medlem och ytterligare fyra fastighetsmäklare har varnats 

(Mäklarsamfundet, 2006). Mäklarsamfundets VD säger att de inte tolererar att deras 

medlemmar åsidosätter de etiska reglerna eller gällande lagstiftning. Detta anses inte 

acceptabelt och strider mot god fastighetsmäklarsed. Mäklarsamfundets VD menar att 

branschens förtroende skadas då några av landets mäklare agerat på ett ohederligt sätt. 

Detta drabbar både kolleger och konsumenter. Till största del består mäklarbranschen 

av trovärdiga, hårt arbetande yrkesutövare, som allmänheten därför ska kunna lita på 

när de gör sitt livs största affär. 

 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) har varnat en mäklare i Lund för brott mot god 

mäklarsed (SVT Sydnytt, 2008). I fem fall har mäklaren inte kontrollerat 

uppdragsgivarens identiteter, vilket mäklaren är skyldig till enligt lagen om åtgärder 

mot penningtvätt. Dessutom har han använt sig av en falsk budgivningslista. Mäklaren 

försvarar sig med att det inte var riktiga bud och menar på att det var ett 

arbetsmaterial som inte var menat att bli offentligt. FMN accepterar förklaringen men 

kritik kvarstår om att buden har uppfattats som riktiga. 

 

Riksrevisionsverket (RRV) har riktat skarp kritik mot FMN för sin dåliga tillsyn av 

fastighetsmäklare (Råd & Rön, 2007). RRV: s undersökning visar att var femte 

köpare och var tionde småhusägare inte är nöjda med fastighetsmäklarens tjänster. 

Det har visat sig vara svårt att få hjälp av FMN när de är missnöjda och vill ha 

upprättelse. Vid husköp har de vanligaste problemen visat sig gälla budgivning, 

undersökningsplikten och objektbeskrivningen. Eftersom det oftast saknas 

dokumentation om informationen som har förmedlats mellan mäklare och konsument 

står därför ord mot ord. RRV anser att FMN aktivt borde ha agerat för att obligatorisk 

information ska vara skriftlig från mäklare till konsument. Ytterligare kritik från RRV 

är att nämnden borde upplysa konsumenten bättre om de möjligheter de har att anmäla 
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mäklare. I en granskning som Råd & Rön har gjort under år 2006 visade det sig att 

anmälda mäklare ofta klarar sig undan med en varning eller bara kritik.  

 

En av tio bostadskonsumenter är inte nöjda med sin mäklare men det är endast en 

procent som anmäler det (SvD, 2008). Det är informationen från mäklarna när det 

gäller budgivningen som man är mest missnöjd med. Detta är resultatet av en 

undersökning som tillsynsmyndigheten FMN gjort i enkätform bland 1000 

bostadskonsumenter. 

 

Det är på förslag med en ny lag där tanken är att få slut på oseriösa budgivningar och 

lockpriser i mäklarbranschen (SVT Västerbottensnytt, 2008). I det nya lagförslaget 

föreslås också att säljaren ska få dokumentation om försäljning där även 

budförteckning skall ingå. Även det bedömda marknadsvärdet skall finnas med i 

objektbeskrivningen. Sveriges mäklarkår är nöjd med lagförslaget. Det är dock 

vanligast med lockpriser och fejkade budgivningar i storstäder.  

 

Det finns 6200 registrerade fastighetsmäklare i Sverige och det genomfördes 130 000 

småhus- och bostadsrättsaffärer år 2007 (Mäklarsamfundet, 2008).                            

42 fastighetsmäklare varnades 2007 av den statliga tillsynsmyndigheten FMN 

eftersom de brutit mot god fastighetsmäklarsed. Sex mäklare blev samma år av med 

sin registrering. Titti Öhrn på Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB menar att det 

endast är några få som inte har hållit måttet i sin yrkesutövning och brustit i god 

fastighetsmäklarsed men också i etik och moral.  

 

I Stockholm har en mäklare hos Svensk fastighetsförmedling stängts av eftersom han 

har ”kryddat” minst åtta budgivningar med falska bud (Hallandsposten, 2008). Det är 

tre personer som är involverade i härvan som involverar flera försäljningsobjekt i 

mångmiljonklassen, varav två är fastighetsmäklare och en person som utan vetskap 

använts som budgivare. Den mäklare som har stängts av har i de olika 

försäljningsprocesserna registrerat 14 falska bud. FMN: s ordförande Anna-Lena 

Järvstrand menar att fallet är unikt. Mäklaren har agerat vårdslöst och gravt åsidosatt 

sin omsorgsplikt om säljaren och övriga spekulanter. Han har även agerat i strid med 

god fastighetsmäklarsed. Den avstängda mäklaren nekar till anklagelserna och hävdar 

att han har vilseletts eftersom han har fått buden av en kollega. 

 

1.2 Problemdiskussion  

 
Det är idag högaktuellt med mäklarbranschen och deras etik. När man köper hus idag 

använder man sig ofta av budgivning. Det är inte helt självklart att man som köpare i 

slutänden får se budgivningslistan. Det måste först godkännas av de andra budgivarna 

och det är här som mäklarna kan missbruka sin ställning. Man kan fråga sig om alla 

buden verkligen har existerat. 

 

Titti Öhrn på Mäklarsamfundet menar att media bygger upp en felaktig bild om 

fastighetsmäklarens roll om vad deras uppdrag och ansvar innefattar 

(Mäklarsamfundet, 2008). Hon menar att fastighetsmäklare framställs vara utan etik 

och moral och detta ger en hel yrkeskår dåligt rykte. Det drabbar främst mäklarna 

själva men skapar även en osäkerhet hos konsumenten på bostadsmarknaden. Titti 
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Öhrn menar att media och allmänheten ofta tror att mäklaren har ett mer omfattande 

ansvar än vad mäklarrollen innebär. 

 

Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan säljare och köpare 

(Mäklarsamfundet, 2008). Mäklaren har inte något direkt ansvar för skicket på 

fastigheten när det gäller dolda fel eller det pris fastigheten ska säljas för. Mäklaren 

har dock ansvar över att upplysa säljare och köpare om deras rättigheter och 

skyldigheter. Fastighetsmäklaren ska tillvarata båda parters intressen och hjälpa dem 

till en trygg affär. 

 

Mäklarsamfundet som är en branschorganisation försvarar fastighetsmäklarnas etik 

och moral med tanke på vad fastighetsmäklarnas uppdrag och ansvar innefattar. Det är 

möjligt att det som tas upp i media förstorar problemen med fastighetsmäklarnas etik 

och moral men ingen rök utan eld. 

 

Det ser ut som om den mytbildning som förekommer bygger på okunskap och en 

ovilja att sätta sig in i mäklarens roll och ansvar (Mäklarsamfundet, 2008).  Ett stort 

ansvar ligger på fastighetsmäklarna själva att förändra den bild som förekommer och 

att den just är en myt. 

  

Eftersom fastighetsmäklarna har förekommit med stor intensitet i media så är det 

viktigt att ta fram handlingsplaner för att förändra allmänhetens syn på 

fastighetsmäklarbranschens etik och moral. Det är endast de själva som kan ändra på 

den bilden. Sedan kan man ifrågasätta om den mytbild som florerar endast beror på 

köparens ovilja att sätta sig in i mäklarens roll eller om det endast handlar om 

konsumentens okunskap om sitt eget ansvar. 

 

Enligt det nya lagförslaget kommer det att bli tuffare regler för fastighetsmäklare 

(SVT, 2008). Det kommer att bli svårare att bluffa eftersom den som vinner en 

budgivning har rättighet att få veta vilka de andra budgivarna var. För att undvika att 

mäklarna sätter lockpriser i syfte att få många spekulanter till visningarna finns också 

förslag på att mäklarna ska ange ett uppskattat marknadspris. Som budgivare är man 

inte bunden att stå fast vid sitt bud utan kan när som helst dra sig ur. Därför finns det 

fortfarande en risk att säljaren eller mäklaren ber en vän att ge falska bud för att öka 

priset. 

 

Mäklarnas provision beror till en stor del på hur slutpriset blir på det sålda objektet. 

Det är enligt media vanligt att mäklaren lägger ett alldeles för lågt bud till att börja 

med för att i slutänden kunna plocka ut en avsevärt högre provision genom en 

budgivningstrappa.  

 

Vi har valt att undersöka olika perspektiv gällande synen på etiken och moralen vid 

budgivning, provision och lockpriser vid fastighetsförmedling. Detta anser vi att vi 

kan göra genom att intervjua en mäklarfirma, Mäklarsamfundet och Allmänna 

Reklamationsnämnden (ARN) som alla har anknytning till fastighetsförmedling på 

olika sätt. Mäklarsamfundet har mäklarna som medlemmar och ARN är den instans 

som konsumenten kan vända sig till när någon tvist uppstår. På så sätt kan vi angripa 

problemet från olika vinklar och därmed tror vi att vi kommer att få en mer 

rättvisande bild.  
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1.3 Problemformulering 
 

Hur ser etiken och moralen ut vid fastighetsförmedling? 

 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att:  

 

 Beskriva etiken och moralen i yrkeskategorin fastighetsmäklare.   

 Undersöka anledningen till att mäklarna så aggressivt har granskats i media.  

 Genom olika perspektiv få en förklaring till om granskningen är befogd. 

 

1.5 Förkortningar 
 

ARN  Allmänna Reklamationsnämnden 

FMF Fastighetsmäklarförbundet 

FML  Fastighetsmäklarlagen 

FMN  Fastighetsmäklarnämnden 

RRV  Riksrevisionsverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.6 Uppsatsens Disposition 
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2 Teoretisk referensram 

Följande kapitel innehåller den teoretiska referensramen. Den ger inledningsvis en 

inblick i begreppen etik och moral, vilket följs av mäklarnas opartiskhet som även 

beskriver agentteorin. Vi beskriver sedan lockpriser, provision, budgivning och 

tvistelösning. Avslutningsvis tar vi upp medias bevakning och större förtroende för 

mäklare.  

 

2.1 Etik och Moral 
 

Målet med att driva en affärsverksamhet i ett kapitalistiskt samhälle är att gå med 

vinst (Brülde & Strannegård, 2007). Detta är en nödvändighet för att företaget ska 

överleva. Det är däremot berättigat att fråga om det är nödvändigt att vinstmaximera. 

Egenföretagares vinstintresse kan jämställas med ett egenintresse men när man är 

anställd är kopplingen mellan företagets vinstintresse och egenintresset svagare. Som 

anställd är man oftast tvingad till att sträva mot vinstintresse även om det skulle vara i 

strid med egenintresset. 

 

När det rådet högkonjunktur blir affärsmoralen sämre (Brülde & Strannegård, 2007). 

Det är mindre kontroll eftersom det snurrar snabbare i ekonomin och det är mindre 

risk för att bli upptäckt. Under lågkonjunktur är människor mer observanta, kontrollen 

är högre och följden blir att man håller sig på mattan i större utsträckning eftersom 

man är mer rädd för att förlora jobbet. Man förväntar sig att kunna lita på motparten 

vilket är basen för alla affärer och så har det varit sedan urminnes tider. Idag kan 

etiken användas som ett verktyg i marknadsföringen och man vill locka kunder, 

investerare och anställda genom att skapa en positiv bild av företaget. 

 

Det finns skrifter av filosofer som Aristoteles och Marx där man kan tolka det som 

moraliskt oacceptabelt att göra affärer (Brülde & Strannegård, 2007). De ser 

vinstintresset som något problematiskt och att detta leder till egoism och utnyttjande. 

Detta synsätt är oroande och att synen på affärsverksamhet bör vara positiv. 

Affärsverksamhet ska ses som något som är till fördel för våra liv och att de varor och 

tjänster som finns till vårt förfogande ökar vårt välbefinnande.  Trots detta finns det en 

laddning mellan etik och affärer eftersom det kan vara frestande att göra en större 

vinst genom att tumma på moralen. 

 

Begreppet affär handlar här om frivilliga ömsesidiga utbyten där de inblandade 

parterna försöker att vinna något (Brülde & Strannegård, 2007). Dessa parter kan vara 

privatpersoner eller så kan ett företag, offentlig eller ideell organisation vara en av de 

inblandade aktörerna.  Affärsrörelser har till största uppgift att vara vinstgenererande 

och den som är verksam inom detta ska bidra till vinsten. När man pratar om 

affärsetik finns det ett antal krav på förutsättningar som måste uppfyllas. Det första 

kravet är att det ska finnas någon form av brukbart kapitalistiskt system. Detta innebär 

att man ska ha rätt att äga och att kunna erbjuda tid och varor i utbyte mot betalning. 

Även att ingå fria avtal ska vara en rättighet. Så länge det inte inkräktar på andras 

egendom eller rättigheter ska man ha rätt att göra vad man vill med sin egendom och 

sitt arbete. Ingångna kontrakt måste respekteras och det ska finnas domstolar och 

professionella organisationer som reglerar detta. Däremot måste det finnas utrymme 
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till egna beslut vilket innebär att allt inte kan regleras i lag. Annars skulle affärsetiken 

vara mindre viktig genom att man ersätter den med en paragraf i lagboken.  

 

När man pratar om affärsetik ställer man sig frågan om hur man ska avgöra att en viss 

affärshandling är moralisk försvarbar eller fördömlig (Brülde & Strannegård, 2007). 

Man pratar alltså om hur man bör agera i en affärsverksamhet och vad som bör 

vägleda ett viss handlande. Affärsetikens uppgift är att förändra värderingar och 

agerande hos människor. För att man ska kunna utveckla en moralisk sensitivitet 

krävs det att människor är medvetna om sina egna normer och uppfattningar. Träning 

är nyckeln till att exponera sina värderingar och att få insiktsfulla och kompetenta 

beslutsfattare, dvs. learning by doing.  

 

Den skillnad som finns mellan etik och moral är att etik står för den intellektuella 

reflektionen kring värdefrågorna och moral står för hur värderingar kommer till 

uttryck i de praktiska handlingarna (Samuelson, 2004). Detta innebär att alla 

människor har en moral som innebär en uppsättning värderingar som styr handlandet 

men långt ifrån alla ägnar sig åt den etiska reflektionen kring dessa värdesystem. Den 

skillnad som finns mellan etik och moral är inte glasklar utan begreppen flyter inte 

helt sällan in i varandra. Begreppet tillämpad etik som kan vara exempelvis medicinsk 

etik eller företagsetik är något som är relativt nytt och som anger att värdefrågorna 

förankras i en bestämd och i ett praktiskt sammanhang.  

  

Affärsetik är läran om det goda och rätta beteendet på marknaden, företagare och 

företagare emellan men även inom företag (Roos, 2007). Ibland uppkommer det 

situationer som inte faller under någon etisk regel och sådana situationer kallas 

moraliska eller etiska dilemman. Då kan den som försöker lösa en konflikt söka stöd i 

de etiska principerna för att stödja sin ståndpunkt. 

 

När det gäller etik och varumärke, kan man ställa frågan om det lönar sig för företag 

att uppträda etiskt och att det istället räcker att följa lagen (Roos, 2007). Svaret är att 

etiskt handlande stärker ett företags goodwill på marknaden. Ett företags varumärke 

stärks av moraliskt handlande och etisk hållning, som konsumenterna kan ställa sig 

bakom. Därför kan det löna sig för ett företag att handla etiskt och sedan informera 

om det. Omvänt kan ett företag som handlar oetiskt i samband med exempelvis 

bonusar göra så att varumärket förlorar i värde genom oetiskt internt handlande. 

 

2.1.1 Normativ etik 

 

Etik benämns som läran om det rätta och goda handlandet. Normativ etik är när etik 

ska tjäna som handlingsmönster (Roos, 2007). Utgångspunkten till etiken kan vara 

etiska principer, etiska regler eller etiska teorier. De etiska reglerna står för rätt och 

gott handlande men som inte är lagregler. Exempel på detta kan vara hur en säljare 

ska gå tillväga vid försäkringar eller försäljning av varor. De etiska reglerna kan även 

gälla handlandet på en hel marknad vilket skulle kunna vara pressetiken. Då det 

saknas etiska regler finns det ibland generella principer att tillämpa. Ett exempel på en 

generell princip kan vara att ”Allt som Du vill att motparten skall göra för Dig skall 

Du också göra för honom” (Roos, 2007, s. 13). Religionen är ofta källan till många 

principer. Ofta har principen att inte vålla skada juridisk anknytning. Etiska principer 

kan användas på olika typer av handlingar jämfört med etiska regler som är mer 
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inriktade på ett visst handlingsmönster. De etiska teorierna reflekterar en genomtänkt 

uppfattning rörande handlingar i allmänhet. Från teorierna kan sedan de etiska 

principerna och ur dessa etiska regler härledas. 

 

2.1.2 Utilitarism 

 

Konsekvensetik innebär att vi alltid bör agera på ett sätt som innebär att konsekvensen 

blir så bra som möjligt (Brülde & Strannegård, 2007). Den enda rätta handlingen är 

den som inte har ett alternativ som skulle ha givit en bättre konsekvens. Världens 

välmående är beroende av hur bra dess invånare har det, dvs. det handlar om att höja 

livskvaliteten för människor och djur. Det brukar kallas för nyttoprincipen när man 

pratar om att man ska maximera livskvaliteten i världen dvs. det som gör livet värt att 

leva. Kritik mot utilitarismen är att den inte förbjuder olagliga handlingar såsom mord 

och tortyr så länge inte alternativen hade givit en bättre konsekvens. 

 

2.1.3 Pliktetiken 

 

Enligt denna är handlingar som mord och tortyr moraliskt förbjudna även om övriga 

handlingsalternativ hade givit bättre konsekvenser (Brülde & Strannegård, 2007). 

Pliktetiken handlar också om att vi bör straffas för brott vi är skyldiga till och att vi 

ska hålla våra löften även om alternativen skulle ha givit en bättre konsekvens. Det får 

oftast positiva konsekvenser om vi följer dessa regler. Detta gäller både för företaget 

vi arbetar på, oss själva och för världen i stort (även om effekterna av alternativa 

handlingar hade varit bättre). Oftast ligger det varken i företagets eller vårt eget 

långsiktiga intresse att vi ljuger, stjäl, luras eller bryter våra löften.  

 

2.1.4 Etik för anställda 

 
Det är många företag idag som har övergripande etiska regler för sina anställda (Roos, 

2007).  Arbetsgivaren formulerar regler som sedan delas ut när den anställde tillträder 

tjänsten. I vissa fall kvitterar den anställde regelformulär för att sedan lova att följa 

bestämmelserna. Anställda som är specialister kan ha ytterligare etikregler att följa 

om de tillhör examensförbund eller liknande. Det första som hände på företagsetikens 

område var införandet av övergripande etiska regler i storföretagen. Syftet med dessa 

regler var att skapa laganda och företagsstolthet. Definitionen på etiska regler som 

tillämpas i detta sammanhang är att avtal som ingås med den anställde handlar om 

gott och rätt beteende. Det kan exempelvis röra sig om ett tjänstgöringsschema, en 

jämställdhetsplan eller en semesterlista. En del avtal kan vara av bindande karaktär 

både för den anställde och dennes fackförening som exempelvis kollektivavtal. En del 

regler och avtal kan ensidigt ändras av arbetsgivaren men vissa kräver förhandlingar 

med facket om det ska ske förändringar. 

 

2.1.5 Examensförbund 

 

Företag som har specialister är ofta medlemmar i examensförbund eller liknande 

(Roos, 2007). Avtalet innehåller en inledning med en allmän värdegrund, vilken inte 
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är särskilt konkret angiven. Om en medlem följt angivna riktlinjer men ändå råkat i 

svårigheter står förbundet bakom. De som däremot har avvikit från riktlinjerna och 

där konsekvenserna allvarligt har skadat förbundets anseende utesluts ur förbundet. 

Kravet om att någon allvarligt har skadat förbundets anseende är oprecist och kan leda 

till en vacklande praxis eftersom det inte är så lätt att avgöra om och hur omfattande 

förbundets anseende har skadats.  

 

2.1.6 Moraliskt resonemang avseende fastighetsmäklarnas profession 

 

På sent 1960-tal introducerade Kohlberg en sexstegsmodell av kognitiv moralisk 

utveckling (cognitiv moral development, CMD) och som var starkt baserad från 

pionjären Piagets arbete (Izzo, 2000). Piagets teori förutsatte att moralisk utveckling, 

den kognitiva strukturomvandlingen mellan jaget och samhället sker i tydliga steg. 

Generellt antar alla forskare i kognitiv psykologi att resonemanget om utvecklingen 

sker i successiva steg när individen tar sig an ett ökat antal skiljda uppgifter i sociala 

situationer 

 

Marknadsföringsaktiviteter, speciellt de som involverar personlig försäljning, har fått 

mycket kritik, och fastighetsmäklarnas profession är inget undantag (Izzo, 2000). 

Varierande förklaringar har framförts av dem som ifrågasatt etiken hos personer som 

arbetar med personlig försäljning. Vissa av de faktorer som har förts fram av kritiker 

är de individuella skiftande parametrarna av etisk samstämmighet, 

försäljningspersonalens uppgifter i organisationen och den höga funktionen av 

marknadsföringsaktiviteter. Dessutom, gör vissa kritiker beskyllningar om att 

försäljningspositioner som bäst attraherar personer med tvivelaktig moral eller som 

värst de som är totalt skrupelfria. De finns de som har observerat argument där 

egenintresset att ”ju mer du säljer desto mer tjänar du och företaget”, och som 

representerar en intressekonflikt, där försäljningspersonalens mål med företaget kan 

skada klientens mål. Det som framkommit i forskningen här ovan antyder att 

försäljningsyrket kan attrahera människor med låg CMD. 

 

Konceptet för professionell etik är mer än ett tillfredsställande mått där man mäter 

skickligheten hos dem som är engagerade i sitt yrke. För många av dem som är 

engagerade i olika typer av yrken, finns ett koncept som omfattar en viss moralisk 

tankegångsförmåga. Detta koncept tillåter den praktiserande att göra bedömningar 

opåverkade av självintresset och som annars skulle ha kunnat skada en individs 

professionella ansvar. Processen kring det moraliska resonemang som är en del av en 

individs övergripande etiska schema är endast en komponent i processen att fatta 

beslut. Försäljningspersonal som är engagerade i fastighetsförmedling och andra typer 

av verksamhetsförsäljning kommer i kontakt med denna process när de gör affärer 

men även som effektiva medlemmar i sina respektive professioner. Ett viktigt 

utmärkande karaktäristiskt drag från förmedlingsförsäljning jämfört med traditionell 

försäljning, är den asymmetriska informationen som ger försäljningspersonen fördelar 

i förmedlingsuppdraget. 
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2.2 Mäklarens opartiskhet 
 

Det slås fast i förarbetet till en ny fastighetsmäklarlag att mäklaren i princip ska 

uppträda som en opartisk mellanman där både säljare och köpare ska kunna ha fullt 

förtroende för i allt mäklaren gör (RRV, 2007). Då det gäller priset är det tillåtet för 

mäklaren att sätta uppdragsgivarens (vanligtvis säljarens) intresse i första hand. Enligt 

fyra av tio konsumentvägledare var det att vara opartisk som var ett av det vanligaste 

problemet som konsumenterna upplevde. Detta eftersom det i praktiken oftast är 

säljaren som anlitat mäklaren genom provisionen och därmed står för mäklarens 

inkomst. 

 
12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse.                        

Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan dröjsmål överlämnas till säljaren, om 

inte annat har överenskommits i särskild ordning. Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand 

om för någon annans räkning skall hållas skilda från egna tillgångar. (Gregow: 2007, s. 745) 

 

2.2.1 Agentteori 

 

Agentteorin har sina rötter i nationalekonomisk forskning och växte fram under 1970-

talet (Plan-nytt, 2005). Grundmodellen innebär att en kund, uppdragsgivare 

(principal) vill ha något utfört. Den uppdragstagare som kan utföra detta kallas för 

agent. Samarbetet mellan parterna fastslås i ett kontrakt. Parterna har olika tillgång 

och kunskap om relevant information. Givetvis försöker båda parter utforma 

kontraktet så att de får ett så bra resultat som möjligt. Den som tar risken i ett uppdrag 

är den centrala frågan. Det finns vissa centrala antaganden inom agentteorin såsom att 

självständiga beslut fattas av båda parter, parterna maximerar först och främst sin 

egen vinst dvs. handlar i egenintresse. Parternas mål med affären kan se olika ut, då 

en av parterna kan vara risktagare och den andra risk-avert. De kanske inte är helt och 

hållet rationella (pga. att de inte vill eller kan) och information kan hemlighållas eller 

förvrängas. 

 

Det finns två typer av kontrakt inom agentteorin, beteendeorienterade kontrakt där 

ersättningen kan vara exempelvis timlön och beteendet är att göra sitt jobb. Den andra 

formen av kontrakt är resultatorienterade, där ackordlön är ett exempel på detta. Här 

kopplas målen tydligt samman mellan agent och principial. Om kontrakten antingen 

är resultatorienterade eller om principialen är väl informerad om vad agenten gör visar 

agenten ansats till att bete sig mer i principialens intresse. 

 

2.3 Lockpriser 
 

Lockpris innebär att en fastighets utgångspris väsentligt avviker från beräknat 

marknadsvärde (RRV, 2007). Mäklaren har en skyldighet att vid marknadsföringen av 

sina förmedlingsobjekt ange korrekt uppgifter om objektet. Om ett pris väsentligt 

avviker från det som bedöms som det marknadsmässiga priset kan konsekvensen bli 

att intresserade kunder vilseleds. Det kan enligt FMN anses att fastighetsmäklaren 

åsidosätter fastighetsmäklarlagen både när det gäller god fastighetsmäklarsed och 

omsorgsplikten. Trots detta så uppger både konsumenter och konsumentvägledare att 

lockpriser är ett vanligt problem, men är något som varken FMN eller ARN kommer i 
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kontakt med lika mycket. En mäklare som systematiskt använt sig av lockpriser 

varnades av FMN år 2005. Den varnade mäklaren överklagade till länsrätten i 

Stockholm, men avslog mäklarens överklagande.  

 

2.4 Provision 
 

Mäklaren får komma överens med uppdragsgivaren om hur mäklarens ersättning ska 

se ut (FMN, 2007). Det finns olika typer av ersättningsformer. Provision på 

köpeskillingen kan t.ex. innebära att en och samma procentsats på hela köpeskillingen 

används. Det går också att använda olika procentsatser beroende på hur mycket 

köpeskillingen överstiger utgångspriset så kallad provisionstrappa.  

 
21 § Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på 

köpeskillingen (provision).  

  Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens 

förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren. 

   Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmedling avtal om överlåtelse 

inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet hade förmedlats 

av honom. (Gregow: 2007, s. 746) 

 
22 § Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning 

för kostnader endast om en särskild överenskommelse har träffats om detta. (Gregow: 2007, s. 746) 

 

23 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har 

åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte, om åsidosättandet är av 

ringa betydelse. (Gregow: 2007, s. 746) 

 

2.5  Budgivning  
 

Budgivningen är inte reglerad i lagen (RRV, 2007). Innan ett överlåtelseavtal eller ett 

köpekontrakt är undertecknat av säljaren respektive köparen måste mäklaren enligt 

god fastighetsmäklarsed ta emot alla bud och vidarebefordra dem till säljaren. Vidare 

enligt god fastighetsmäklarsed ska mäklaren bestämt ta avstånd från att medverka 

exempelvis till falska bud, eftersom det ibland råder osäkerhet om budgivare 

verkligen existerar. Det är inte ovanligt att konsumenter ifrågasätter om budgivningen 

gått rätt tillväga. Problem angående budgivningen är något som är vanligt att 

konsumenter frågar FMN om. Massmedia har tagit upp ett antal skäl till försök att 

påverka budgivningen och har gällt såväl för mäklare som för säljare och köpare. Det 

finns köpare som lägger ett mycket högt bud för att skrämma bort andra spekulanter. 

Budet kan sedan köparen dra tillbaka eftersom ett bud inte är bindande innan 

köpekontraktet är underskrivet. Det finns situationer där säljare misstänker att 

mäklaren inte framfört alla bud till den säljande parten. En orsak kan vara att en 

spekulant erbjuder mäklaren en följdaffär om den personen får köpa objektet. Denna 

följdaffär kan inbringa mer provision till mäklaren än om priset hade höjts vid den 

aktuella affären.  Budgivningen är ett problem där alla inblandade kan tjäna på att 

påverka budgivningen såväl mäklare som köpare och säljare. 
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2.6 Tvistelösning 
 
1 § Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, 

delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende 

lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. (Gregow: 2007, s. 744) 

 

Fastighetsmäklarlagens syfte är att ge enskilda personer skydd föra att kunna känna 

trygghet den gången som de anlitar en fastighetsmäklares tjänster. RRV har därför 

granskat om ARN: s tvistelösning och FMN: s tillsyn fungerar med tanke på lagens 

syfte. ”RRV: s övergripande slutsats är att syftet med fastighetsmäklarlagen inte fullt 

ut har nåtts” (RRV, 2007, s. 7). 
 

5 § Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. (Gregow: 2007, s. 

744) 

 

År 2005 förmedlades cirka 100 000 bostadsrätter och småhus av mäklare och som 

motsvarar 80 procent av försäljningarna (RRV, 2007). Att köpa eller sälja bostad är 

oftast den största affär privatpersoner gör i livet. Konsekvenserna kan bli stora för 

enskilda personers livssituation och ekonomi. Därför anlitar många en 

fastighetsmäklare för att få hjälp med denna stora affär. Det är då viktigt att 

fastighetsmäklaren följer Fastighetsmäklarlagen (1995:400). FMN: s uppgift är att 

genom tillsyn säkerställa att mäklarna följer lagen.  
 

7 § Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 § utövas av 

Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden skall se till att fastighetsmäklarna i sin verksamhet iakttar sina 

skyldigheter enligt denna lag. 

  En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden granska akter, bokföring och 

övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen. 

(Gregow: 2007, s. 745) 

 

Det konstateras bland annat i FMN: s årsredovisning för år 2005 att många 

konsumenter har orealistiska krav på mäklartjänsterna (RRV, 2007). Det går också att 

läsa i årsredovisningen att målet om en god tillsyn har uppnåtts. Det har inte gjorts 

någon sammanställning om vilka problem som konsumenterna upplever och inte 

heller dess omfattning. Då problemen inte har kartlagts tidigare så har behovet av 

tillsyn och tvistelösning varit svårt att bedöma. Det har även varit svårt att bedöma om 

statens insatser varit ändamålsenliga för att ge enskilda personer den trygghet som är 

syftet med fastighetsmäklarlagen 

 

2.6.1 Vilka instanser kan konsumenten vända sig till? 

 

Tvister som uppstår när det gäller huruvida en mäklare har skött sitt uppdrag på rätt 

sätt kan prövas av ARN och av allmänna domstolar (RRV, 2007). ARN: s 

tvistelösning kan i vissa fall innebära att konsumenter får antingen ett skadestånd eller 

en nedsättning av fastighetsmäklarens ersättning. Riksdagen har flertalet gånger sedan 

fastighetsmäklarlagen infördes år 1995 uppmärksammat ett antal problem med lagen 

och tillsynen. Detta är anledningen till att regeringen har tillsatt en utredning som ska 

se över lagen. 
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Konsumentverket och FMN har båda ett ansvar att informera konsumenterna men 

även branschorganisationerna arbetar med att ge konsumenterna viss information 

(RRV, 2007). Både de kommunala konsumentvägledarna och Konsumentverket 

hjälper konsumenter med information som gäller fastighetsmäklarfrågor. 

Konsumentvägledarna ger också personlig rådgivning per telefon och e-post. 

Konsumentverket har en webbplats som de informerar om boende. FMN står för God 

fastighetsmäklarsed och praxis, när det gäller att informera både konsumenter och 

fastighetsmäklare. ARN prövar tvister mellan fastighetsmäklare och konsumenter i 

fråga om skadeståndsanspråk och eventuell ersättning för fastighetsmäklarens 

provision. Därutöver prövar de allmänna domstolarna tvistemål mellan 

fastighetsmäklare och konsumenter. Branschorganisationerna 

Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet arbetar med 

informationsverksamhet. Det är lätt att blanda ihop benämningarna på 

branschorganisationer och statliga myndigheter. Exempel på detta är FMN som är en 

myndighet och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd som är en 

branschorganisation. Vidare är ARN en myndighet och kundombudsman är en 

funktion i en branschorganisation.  Det är varken lätt för mäklare eller konsumenter 

att veta vart man bör vända sig till med sitt ärende. 

 

2.6.2 Mäklarsamfundet 

 

Mäklarsamfundet verkar för att utveckla och förbättra mäklartjänsten 

(Mäklarsamfundets hemsida, 2008). Drygt 70 procent av mäklarkåren är ansluten till 

Mäklarsamfundet. Det pågår ständigt utbildningar, de ger stöd och har praktisk 

erfarenhet från många förmedlingsuppdrag vilket skapar fastighetsmäklare med stor 

yrkesskicklighet. Det är denna kombination menar Mäklarsamfundet som ger 

kunderna bästa möjliga resultat och samtidigt en stor trygghet. De har också till 

uppgift att informera om de förutsättningar som finns för fastighetsmäklarens arbete 

och även utveckla begreppet god mäklarsed. 

 

Mäklarsamfundet består av en ansvarsnämnd och en disciplinnämnd (RRV, 2007). 

Ansvarsnämnden yttrar sig i de tvister som kan uppstå mellan konsumenter och 

mäklare, om mäklaren har agerat på ett godtagbart sätt eller inte. Ansvarsnämndens 

utgångspunkt i sin bedömning är god fastighetsmäklarsed, men undersöker också om 

mäklaren har uppfyllt de krav som gäller Mäklarsamfundets etiska regler. I de fall då 

ansvarsnämnden anser att mäklaren har misskött sig kan frågan överlämnas till 

Mäklarsamfundets disciplinnämnd som i sin tur bestämmer påföljd. Disciplinnämnden 

kan ge mäklaren en erinran, en varning eller besluta om uteslutning ur 

Mäklarsamfundet. Vid uteslutning informeras FMN som kan leda till att FMN gör en 

egen utredning.  

 

2.6.3  Allmänna Reklamationsnämnden  

 

ARN:s verksamhet återfinns inom politikområdet konsumentpolitik under 

verksamhetsgrenen tvistelösning och lyder under Integrations- och 

Jämställdhetsdepartementet (RRV, 2007). ARN: s huvudsakliga uppgift är att 

opartiskt pröva tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Vidare är 
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verksamhetens syfte att tillhandahålla ett enkelt, snabbt och billigt men dock 

rättssäkert alternativ till de allmänna domstolarnas prövning. 

 

2.7 Medias bevakning 
 

Upprepade gånger under de senaste åren har massmedia uppmärksammat fall där 

fastighetsmäklare kritiserats (RRV, 2007). De problem som massmedia har framhävt 

är lockpriser, tvivelaktiga budgivningar eller att mäklaren företräder säljaren trots att 

det i fastighetsmäklarlagen står att mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens 

intressen. 

 

Medierna kan påverka människors attityder, uppfattningar och beteenden genom sin 

makt, dvs. innehållet de väljer att förmedla ger effekter på samhället (Ekström & 

Nohrstedt, 1996). Medierna har makten att bestämma vilka frågor som ska 

uppmärksammas t.ex. att låta vissa aktörer yttra sig på bekostnad av andra. Däremot 

har mottagaren makten över tolkningen och därmed också makten över effekterna. 

Självkritiken inom journalistiken är viktig för den etiska medvetenheten och det 

moraliska handlandet. I en fördomsfri tradition som har ett krav på pressfrihet och 

journalistiskt självständig finns ett behov av intern granskning. Den externa 

granskningen handlar om hur allmänheten ska kunna få större möjligheter att ta 

ställning till vilken kvalitet nyhetsinnehållet har och det krävs större transparens från 

mediernas sida Det är viktigt att kunna få en inblick i hur journalister selekterar och 

hanterar sitt journalistiska uppdrag. 

 

2.8 Större förtroende för mäklare 
 

En marknadsaktör som är känd för att följa en genomtänkt etik tillfredsställer sitt 

samvete men kan även nå konkurrensfördelar (Roos, 2007). Det är på förslag med en 

ny lag där tanken är att få slut på oseriösa budgivningar och lockpriser i 

mäklarbranschen (SVT Västerbottensnytt, 2008). I det nya lagförslaget föreslås också 

att säljaren ska få dokumentation om försäljning där även budförteckning skall ingå. 

Även det bedömda marknadsvärdet skall finnas med i objektbeskrivningen. Sveriges 

mäklarkår är nöjd med lagförslaget. Det ser ut som om den mytbildning som 

förekommer bygger på okunskap och en ovilja att sätta sig in i mäklarens roll och 

ansvar (Mäklarsamfundet, 2008).  Ett stort ansvar ligger på fastighetsmäklarna själva 

att förändra den bild som förekommer och att den just är en myt. 
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3 Metod  

Detta kapitel beskriver vårt metodiska angreppssätt och vår datainsamling. Vi 

förklarar hur vi har gjort vårt urval och varför. Därefter redogör vi för intervjuer och 

intervjumetodik och avslutar med metodanalys. 

 

3.1 Metodiskt angreppssätt 
 

När forskaren samlar in empiri utan att ha några förutfattade meningar om hur 

undersökningen ska bli kallas detta för en induktiv ansats (Jacobsen, 2002). En 

deduktiv ansats innebär istället att man har en viss föreställning om hur världen ser ut 

och gör sedan en undersökning för att se om detta stämmer eller om dessa antaganden 

måste förkastas. 

 

Vi har valt den deduktiva ansatsen eftersom vi utgår ifrån aktuell och tidigare 

forskning och vill bredda den kunskap som finns sedan tidigare. Etiken och moralen 

hos mäklare är ett högaktuellt ämne och har varit föremål för granskning av TV och 

dagspress under de senaste åren.  

 

Vi är medvetna om att det finns vissa risker med en sådan här ansats. Det finns en 

tendens att forskaren söker efter den information som ger stöd åt den infallsvinkel 

man har. För att undvika detta har vi beslutat oss för att intervjua personer som vi 

anser står för olika sidor av problemet.  

 

De olika metoderna för undersökning är kvalitativ (ord) eller kvantitativ (siffror) 

ansats. Den kvalitativa ansatsen som innebär djupintervjuer är den metod som vi anser 

passar vår undersökning bäst. Detta anser vi eftersom vi vill få fram många nyanser av 

problemet vilket kräver att vi koncentrerar oss på ett fåtal enheter. 

 

3.2 Datainsamling 
 

Sekundärdata är sådan information som samlats in av andra, denna information kan 

vara insamlad i ett annat syfte än vår problemställning vill belysa. För att få fram den 

information som är betydelsefull för vår undersökning har vi använt oss av HULDA 

som är en databas på Halmstad Högskolas bibliotek, ABI/INFORM och Google.  Vi 

har använt oss av sökord som etik, moral, provision, fastighetsmäklare, mäklare, 

budgivning, lockpriser och agentteori. Dessa sökord har resulterat i för oss relevant 

litteratur i form av böcker. De har också lett fram till diverse artiklar i bl.a. Råd & 

Rön, Mäklarsamfundet och Svt: s hemsida.  

 

Primärdata är sådan information vi har samlat in och som är väsentlig för vår studie. 

Detta har vi gjort genom öppna individuella intervjuer med en mäklarfirma, 

mäklarsamfundet och ARN. Avsikten är att kunna angripa problemet från olika 

vinklar och därmed tror vi att vi kommer att få en mer rättvisande bild. 

 

3.3 Urval 
Vi har valt att intervjua en mäklarfirma eftersom vi anser att mäklarna är de centrala i 

vår studie. Valet föll på Fastighetsbyrån eftersom att detta är en mäklarfirma som 
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finns över hela Sverige. De som intervjuades var Lars Rane som är ägare och chef för 

kontoret i Halmstad och en kvinnlig medarbetare till honom som valt att vara anonym.  

 

Vi har också intervjuat Mäklarsamfundet som är en branschorganisation där drygt 

70% av mäklarna är anslutna. De arbetar ständigt för att förbättra mäklarnas 

yrkesskicklighet. Hit kan konsumenten vända sig vid klagomål mot en mäklare och 

Mäklarsamfundet gör då en utredning för att se om mäklaren handlat på ett korrekt 

sätt. De beslutar om eventuella varningar eller uteslutningar ur Mäklarsamfundet.  

 

Vi gjorde en intervju med ARN eftersom det är en statlig myndighet som ska vara 

opartisk. De prövar tvister mellan konsument och näringsidkare och tjänsten är 

avgiftsfri. Konsumenten kan vända sig hit vid skadeståndsanspråk eller ersättning för 

fastighetsmäklarens uppdrag. 

 

Genom dessa val av intervjuobjekt så anser vi att vi angriper problemet från olika håll.  

 

3.4 Intervjuer och intervjumetodik 
 

Den öppna individuella intervjun görs oftast ansikte mot ansikte men kan även göras 

per telefon (Jacobsen, 2002). Samtalet mellan den som intervjuar och 

uppgiftslämnaren kan skriftligen noteras under samtalet eller spelas in, alternativt göra 

båda delar. En klar form av individualisering är besöksintervjuer eftersom de får fram 

den enskildes uppfattning och inställning. Känsliga ämnen är lättare att samtala om 

vid en personlig besöksintervju än i telefon. Det är lättare att få kontakt när man sitter 

mitt emot varandra eftersom tilliten blir större vilket är svårare att uppnå vid en 

telefonintervju.  En nackdel med telefonintervju är att det blir ganska anonymt och 

lättare för respondenten att ljuga men däremot minskar risken för intervjuareffekten.  

Detta innebär att intervjuobjektet inte blir lika påverkad av exempelvis kroppsspråk 

och ansiktsuttryck som vid en besöksintervju.  

 

Vi har gjort öppna individuella intervjuer på två olika sätt. Dessa har innefattat både 

besöks- och telefonintervjuer. ARN och Mäklarsamfundet har vi intervjuat med hjälp 

av telefon och ljudinspelning och mäklarna har intervjuats under ett besök där även 

ljudinspelning har använts.  

 

3.5 Intervjuguide 

 

Valet står mellan en strukturerad eller mer eller mindre öppen intervju (Jacobsen, 

2002).  En fördel med att ha intervjun till största del strukturerad är att den blir lättare 

att analysera men detta går till viss del emot den kvalitativa metodens ideal, eftersom 

det kan bli en begränsning av datainsamlingen.  

 

Eftersom att våra intervjufrågor är strukturerade till största del kan vi lättare jämföra 

svaren mellan de olika parterna. På detta sätt undviker vi också tusensidorsfrågan: 

”Hur ska jag hitta en metod för analysen av de tusen sidor intervjuutskrifter som jag 

har samlat ihop?” (Kvale, 1997, s. 161). De olika intervjuguiderna är inte utformade 

på exakt samma sätt, men de behandlar samma problematik.   
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Mäklarsamfundet och ARN hade som önskemål att få intervjufrågorna skickade till 

sig före den aktuella intervjun. Detta var inte det ultimata alternativet för oss eftersom 

att svaren inte blev spontana men däremot var svaren väl genomtänkta. Mäklarna hade 

inte detta som önskemål vilket gör att deras svar känns mer ärliga än om de hade fått 

frågorna i förväg. Vi tycker det är viktigare att få dessa spontana svar av mäklarna än 

av Mäklarsamfundet och ARN. Mäklarsamfundet och ARN står mer för riktlinjer och 

lagar och mäklarna drivs till större del av ett vinstintresse. 

 

3.6 Metodanalys 
 

Kvalitativ data analyseras enkelt i tre steg (Jacobsen, 2002): 

 

 Första steget är att vi som undersökare ska få en så detaljerad och grundlig 

beskrivning som möjligt av våra data. Detta utan att försöka påverka 

upplysningarna.  

 Det andra steget är att systematisera och kategorisera genom att sålla och 

förenkla informationen. För att kunna förmedla det vi funnit är en 

systematisering nödvändig 

 Det sista steget är kombination vilket innebär att få en viss ordning i data 

genom att söka efter orsaker, meningar, och att försöka generalisera.  Det är i 

detta steg vi kan upptäcka intressanta och dolda förhållanden.  

 

De analytiska faserna behöver inte följas i en viss ordning. Under hela processen 

sker en viss kategorisering och kodning med början av insamlandet av rådata.  

 

Vi har börjat med att samla in empiri genom att intervjua två mäklare på 

Fastighetsbyrån varav en chef och en anställd. Dessa har vi gjort personligen på 

Fastighetsbyrån i Halmstad och mäklarna intervjuades var för sig. Vi använde oss av 

ljudupptagning för att lättare komma ihåg respondentens svar och för att lättare kunna 

genomföra ett samtal utan störningsmoment i form av anteckningar. För att få olika 

perspektiv på vårt problem så har vi även intervjuat Mäklarsamfundet och ARN. 

Dessa intervjuer gjordes per telefon på grund av geografiska skäl. Även dessa 

intervjuer gjordes med ljudupptagning av samma skäl som de personliga intervjuerna. 

Intervjuguiderna utformades efter teorin vi samlat in men någon enstaka 

odokumenterad följdfråga dök upp under samtalets gång. Informationen blev mycket 

detaljerad och utförlig vilket innebar att vi sedan bearbetade våra data genom att 

reducera och systematisera den. På så sätt fick vi en överblick av innehållet och kunde 

förmedla det vi funnit. Vi har kategoriserat materialet efter uppsatsens 

problemdiskussion, syfte och problemformulering. I analysen har vi länkat teorin med 

empirin och då har vi fått olika perspektiv av våra respondenter vilket har givit svar 

som leder fram till vår slutsats.   

 

3.6.1 Reliabilitet & Validitet  

 

Validiteten handlar om hur undersökningen blir giltig, att vi mäter det vi vill mäta och 

det som vi har mätt är relevant. Det är även viktigt att det vi mäter gäller för flera och 

inte enbart hos några få (Jacobsen, 2002).  
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Validiteten i uppsatsen styrks av att de olika respondenterna har fått svara på 

likvärdiga frågor. De svar vi har fått från de olika respondenterna har varit jämbördiga 

trots att de intervjuade representerar olika sidor av saken. Detta ger ytterligare 

validitet till uppsatsen. Frågorna vi ställde skulle eventuellt ha kunnat vara tuffare och 

mer ingående men vi tror att det hade givit motsatt effekt. Vi tror att validiteten hade 

blivit starkare och eventuellt givit oss fler nyanser av fastighetsförmedling om FMN 

och eventuellt konsumenterna hade fått svara på våra frågor. Vi är dock inte 

övertygade om att slutsatsen hade sett annorlunda ut.  

 

Reliabiliteten visar våra mätvärdens tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 2002). Det 

finns olika faktorer i mätvärdet som kan påverka reliabiliteten t.ex. mätinstrumentet, 

den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen och det undersökta objektet. 

  

För att tillföra vår undersökning hög reliabilitet har vi försökt att formulera 

lättbesvarade frågor. Vid intervjuerna försökte vi fråga en sak i taget för att låta 

respondenten tala till punkt och därigenom få ett så utförligt svar som möjligt. På 

Fastighetsbyrån intervjuade vi två respondenter var för sig så att de inte skulle kunna 

påverka varandras svar. Intervjuerna på Fastighetsbyrån inleddes med att de skulle 

redogöra för sin syn på etik och moral Detta gjorde vi för att respondenten skulle 

komma in i ämnet på ett naturligt sätt. Vi inser att denna fråga kan ha färgat svaren på 

intervjun i övrigt men vi upplever ändå att respondenterna har svarat efter bästa 

förmåga i detta svåra ämne. Mäklarsamfundet och ARN var förberedda på vilka 

frågor vi ville få svar på eftersom de ville ha frågorna skickade före intervjun. Detta 

innebär att de har kunnat styra sina svar och undvika eventuella obehagliga 

överraskningar. Ljudupptagningen med Fastighetsbyrån förmodar vi har gjort 

intervjuerna mer avslappnade än om vi hade antecknat. De övriga intervjuerna per 

telefon tror vi inte har påverkats av ljudupptagningen på samma sätt. Alla 

respondenter har tillåtit ljudupptagningen före intervjun.  
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisas intervjuerna med Fastighetsbyrån, Mäklarsamfundet och 

ARN. En matris med sammanfattning av empirin avslutar kapitlet. 

 

4.1 Fastighetsbyrån I 
 

Intervju med Lars Rane, chef för Fastighetsbyrån i Halmstad som är en del av 

Swedbank och är en franchiseorganisation. De finns på 210 platser runt om i Sverige 

och har 1200 medarbetare. Lars Rane har arbetat med detta i tolv år och har ägt 

fastighetsbyrån i Halmstad i sex år och här finns 10 anställda. 

4.1.1 Etik och moral 

 

På frågan om skillnaden mellan etik och moral så tycker Lars att de går hand i hand. 

Han menar att det handlar om en magkänsla och att göra det man tycker är rätt. Han 

berättar att de jobbar långsiktigt, en affär som de gör med en kund idag ska kunna leda 

till att samma kund ska vara så pass nöjd att de återkommer nästa gång de ska byta 

bostad. Det är även viktigt att kunden rekommenderar Fastighetsbyrån till släkt och 

vänner. Då tycker han att de har lyckats med sitt uppdrag.  

Moralen är att göra rätt men det är också viktigt med ärlighet eftersom det handlar om 

mycket pengar och känslor. Det är många som går på visningarna men det är bara en 

som kan köpa. Om mäklaren inte har skött informationen på ett korrekt sätt så kan det 

bli problem. Även om affären har skötts på ett regelrätt sätt så vill man gärna skylla på 

någon, då är det lätt att ta ut frustrationen på mäklaren. Det kan röra sig om orsaker 

som att pengarna inte har räckt i slutänden. 

När det gäller god fastighetsmäklarsed så menar Lars att det är viktigt att följa 

fastighetsmäklarlagen till punkt och pricka. Det handlar mycket om etik och moral 

och att man ska uppträda korrekt. Det kan röra sig om sexuell läggning eller rasism i 

olika former och detta är något som alltför många tar upp som en orsak till att de inte 

har fått köpa bostaden. Det finns oerhört tydliga regler för när säljaren uttalar att de 

inte vill sälja till dem som inte är svenskar och sådana affärer går de inte in i. Om 

detta skulle uppdagas under affärens gång kan mäklaren försöka att tala säljaren 

tillrätta. Denna typ av fall är mycket vanligare än man tror men det är dock säljaren 

som i slutänden bestämmer vem som ska få köpa bostaden.  

 

Fastighetsbyrån har ingen etisk handlingsplan men de jobbar efter ett koncept där 

dessa saker tas upp. Under kurser tas t.ex. rasism och sexuell läggning upp och man 

håller den debatten vid liv.  Det är upp till varje enskild medarbetare att tänka efter så 

att man inte skadar branschen. Han känner inte någon mäklare privat som betett sig 

omoraliskt. Hur mäklarna ska få ett bättre rykte har han inte något direkt svar på. Det 

finns alltid ett fåtal som förstör för de andra.  
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4.1.2 Mäklarens opartiskhet 

 

Lars tycker inte det är svårt att vara opartisk mellan köpare och säljare eftersom det är 

mäklarens jobb att vara det. När det kommer till priset så är det uttalat att man ska gå 

säljarens väg. Det gäller att försöka få ihop affären, eftersom det handlar om att få 

köpare och säljare att mötas. Lars tycker inte att det är något stort problem och det är 

inte så ofta han får höra anklagelser om att han gått den enes eller den andres väg. Om 

man från början sköter affären på ett bra sätt och berättar det man vet så brukar det gå 

bra. Skulle han ha glömt något så är det bara att erkänna det. Det är viktigt att försöka 

få med så mycket som möjligt i beskrivningen till kunderna, så att det står 

dokumenterat. 

Mäklaren går inte alltid säljarens väg eftersom att säljaren ibland vill ha ett mycket 

högre pris än vad bostaden är värd. Detta pga. att det kan ha hittats så många fel på 

bostaden som behöver åtgärdas. Då försöker man få ner priset på en rimlig nivå som 

kan kompensera renoveringen. I detta fall får man gå emot säljaren för att få ihop 

affären. Det är inte alltid som mäklaren står på säljarens sida om säljaren inte vill gå 

ner en krona. 

När Lars får frågan om att säljaren är den som betalar mäklarens lön menar han att det 

inte går att tänka så eftersom köparen kan bli din nästa kund som säljare. De finns 

däremot mäklare som bara ser den aktuella affären som en isolerad händelse. I en 

storstad kan det vara annorlunda eftersom det kan vara en mäklare som är ”ung och 

hungrig” och att risken för att mäklaren ska stöta på kunden igen inte är så stor. I en 

liten ort som Halmstad där man tänker vara verksam en längre tid och trivs med sitt 

jobb så fungerar det inte att arbeta så på lång sikt. 

 

4.1.3 Lockpriser 

 

Priset på en bostad sätts med hjälp av erfarenhet och referensobjekt. Lars berättar 

också att de använder sig av VD-link som är en tjänst de köper. Där kan mäklaren se 

alla hus som är sålda i det aktuella området och lagfarterna i området sedan två år 

tillbaks ligger som grund. Vidare ser man även på taxeringsvärdet med en 

omräkningsfaktor som på just det området exempelvis kan vara 2.0 eller 2.8 gånger 

taxeringsvärdet. Detta för att få en aning om vilket prisläge som bostaden bör ligga 

på. Givetvis tittar mäklaren även på bostadens skick och läge som också påverkar 

priset. 

Lockpriser är inte vanligt förekommande i Halmstad. Mäklaren försöker sätta ett pris 

som de anser ligger så nära sanningen som möjligt men kan man sätta ett pris som 

ligger någon några tusen under så gör man gärna det. Det kan vara ett hus som 

exempelvis bör ligga på 1 500 000 men att priset istället sätts till 1 465 000 eftersom 

det ser trevligare ut. 

Han tror att det är vanligare att man använder lockpriser i en storstad som Stockholm, 

men det kan vara svårt för mäklaren att motivera för säljaren om man går ut med ett 

för lågt pris. Ibland kan det till och med vara tvärtom, att en mäklare sätter ett pris på 

tre miljoner när det egentligen bara är värt två och en halv miljon. Säljaren väljer 



 21 

troligtvis den mäklare som sätter högst utgångspris men mäklaren kan få detta emot 

sig när det visar sig att huset inte var värt så mycket.  Det kan också vara så att ett hus 

har stigit i värde mer än vad man trodde. Detta kan även hända i Halmstad att ett hus 

som man sålde för ett halvår sedan nu kostar sexhundratusen mer.  

4.1.4 Provision 

 

På Fastighetsbyrån använder de sig mycket sällan av provisionstrappa. De säljer ca 

350 bostäder om året och ca fem av dessa säljs med provisionstrappa. Det är endast 

om kunden absolut vill ha det så, annars tycker Lars att det är mest rättvist att ha en 

fast procentsats. Vissa säljare vet inte alls vad huset är värt att då sätta ett för lågt 

utgångspris för att sedan använda sig av provisionstrappa anser han vara omoraliskt. 

Mäklaren sitter inne med information som inte säljaren har och då är det mer rättvist 

med en fast provision.  Detta är något som han har använt som argument inför säljare 

när han har konkurrerat med andra mäklare. På så sätt kan man säga att etik och moral 

används som ett konkurrensmedel. Det finns också de säljare som vill ge en morot till 

mäklaren, genom att de kan få ganska låg provision upp till en viss nivå men kan tjäna 

desto mer i slutänden. Lars säger att man kan fråga sig om slutpriset är mäklarens 

förtjänst eller marknadens pris.  

 

4.1.5 Budgivning 

 

Fastighetsbyrån har något som heter bud- online vilket innebär budgivning via 

Internet och sms. Där kan man som kund följa alla bud och de som bjuder blir 

tilldelade ett nummer. Budgivarna får ett sms så fort buden ändras.  Detta är inte 

offentligt för alla utan gäller endast de budgivare som är med elektroniskt.  

  

Lars tror att i den nya mäklarlagen kommer det att vara obligatoriskt att fråga alla som 

är med i budgivningen om de vill veta de andra budgivarnas namn om de vinner. På 

det här viset jobbar Fastighetsbyrån redan idag och det tycker de flesta budgivare är 

bra, eftersom det minskar förekomsten av fusk. Budgivningslistan bifogas i samband 

med köpekontraktet. Om man vill vara anonym så får man vara det, eftersom det t.ex. 

kan vara någon lokalkändis som vill ha det så. 

 

Lars tror att en öppen budgivning är en nödvändighet eftersom det är en spänd process 

med mycket känslor och pengar inblandade. Han kan inte förstå de mäklare som 

själva lägger ett bud, vilket är något som inte gagnar försäljningen och som mäklare 

kan man inte tjäna något på det bara förlora. Därför ser Fastighetsbyrån till att ha helt 

dokumenterade listor. De har som enda mäklarföretag i Halmstad en utomstående 

jurist som kan granska detta.  Om man som budgivare inte tror att budgivningen gått 

rätt till så kan man kontakta Fastighetsbyrån och be juristen granska detta.  Juristen 

ringer i sin tur Fastighetsbyrån som begär in alla handlingar om den aktuella 

budgivningen och de dokumenterade namnen. Han tar därefter kontakt med alla 

budgivarna och kollar upp om processen gått rätt till, man kan kalla honom för en 

budgivningsombudsman.  

 

Han kan inte se några fördelar med en sluten budgivning. Möjligtvis om det är någon 

ute på landet där det är svårt att sätta ett pris, kan slutna anbud som läggs i ett kuvert 
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vara ett alternativ. Säljaren förbehåller sig rätten att välja köpare (fri prövnings rätt), 

man behöver inte sälja till den som bjuder mest men oftast gagnar inte detta säljaren.   

 

Köparen är inte bunden vid sitt bud och tyvärr händer det ganska ofta att den som 

vinner budgivningen hoppar av. Idag är husen oftast förbesiktigade och man vet alla 

fel och brister i huset.  På detta sätt undviker man en massa problem men i stridens 

hetta kanske man har bjudit för högt och hoppar av. Då har den budgivare som 

kommit på andra plats helt plötsligt bjudit emot sig själv vilket är en moralisk fråga 

för mäklaren, ska denne då behöva stå fast vid sitt bud? Det kan hända att man får 

börja med en ny budgivning eller så försöker man få säljare och köpare att komma 

överens om ett pris. 

 

Lars menar att en offentlig budgivningslista hade ökat förtroendet för mäklarna. Det 

får inte förekomma misstänksamhet om att försäljningen inte har gått rätt tillväga. Det 

förekommer ändå misstänksamhet pga. att ett fåtal mäklare förekommit i media för att 

de har misskött sig.  

 

4.1.6 Medias bevakning 

 

Lars tror inte att mediebevakningen haft någon större påverkan för deras del men det 

är klart att han fått ta emot vissa kommentarer om det nyligen varigt något speciellt i 

media. Han tror att anledningen till att mäklarna förekommit flitigt i media är att det 

handlar om stora pengar och är för en vanlig privatperson den enskilt största affären i 

livet. Det är inget man kan få rutin på eftersom det är en affär man sällan gör, 

dessutom ändras lagar och regler och därför är man som kund ganska utelämnad.  

Misstänksamheten gäller oftast att mäklaren ska tillskansa sig pengar på något sätt 

och ska dra nytta av detta privat. Det fungerar inte på det viset i Halmstad.  Det gäller 

att få ihop affären på bästa möjliga sätt, men det är en väldigt tacksam bransch att 

skriva om. När tiderna är bra och husen är lättare att sälja med många spekulanter på 

visningarna så trissas priserna upp, då kan provisionen vid vissa enskilda tillfällen 

tyckas vara stor.  

 

4.1.7 Större förtroende för mäklare 

 

Han tycker att både säljare och köpare har förtroende för honom som mäklare.  

Köparen har undersökningsplikt, det är i detta avseende man har hört talas om 

mäklare som har varit lite otydliga. Det är viktigt att jobba långsiktigt, annars sprider 

sig detta till kundens vänner och bekanta som man kanske ska göra affärer med längre 

fram.  
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4.2 Fastighetsbyrån II 
 

Intervju med en anställd på Fastighetsbyrån i Halmstad som har valt att vara anonym. 

Hon kommer hädanefter att benämnas respondenten. 

 

4.2.1 Etik och moral  

 

Skillnaden mellan etik och moral är något som respondenten inte riktigt har funderat 

på tidigare men säger att etik är arbetet gentemot kunder och moral är mer om hur 

man själv ser på det. God fastighetsmäklarsed innebär för henne att hon ska jobba för 

kunden, använda sig av etik och moral och att företräda båda parterna på bästa 

möjliga sätt. När respondenten gick sin utbildning så läste de inget om etik och moral, 

men man måste ha lite sunt förnuft. Etik och moral är heller inget som kommer upp 

under kurser de går på. 

 

4.2.2 Mäklarens opartiskhet  

 

Respondenten anser att hon tillvaratar både köpares och säljares intresse. Hon tycker 

inte att det är svårt att vara opartisk eftersom att säljare och köpare är i två helt olika 

situationer. Det viktigaste är att de kommer överens så att det blir bra som möjligt för 

båda parter.  

 

4.2.3 Lockpriser 

 

Respondenten säger att de inte jobbar med lockpriser och att de försöker sätta ett 

någorlunda rätt pris. Problemet är att det kan vara två stycken som vill ha bostaden 

och då är de beredda att betala hur mycket som helst. Hon menar att det många gånger 

kan vara svårt när priset drar iväg eftersom kunden då kan uppleva att det varit 

lockpriser.  

 

4.2.4Provision 

 

Som mäklare är det inte säkert att man lägger utgångspriset på den högsta nivå som 

säljaren hoppats på utan kanske lägger sig någonstans mitt emellan. Det viktiga är att 

det inte blir några reapriser. Respondenten säger att de jobbar med procent på 

köpeskillingen och att det är ett fåtal fall där de jobbar med provisionstrappa. 

Eftersom de vanligtvis inte jobbar med provisionstrappa så faller detta med lockpriser.    

 

4.2.5 Budgivning 

 

Fastighetsbyrån har en tjänst som heter bud- online.  Detta innebär att säljare och 

köpare får ett sms på sin telefon för varje nytt bud som kommer in, på så sätt har de 

har fullständig koll på vad som händer. Mäklarna frågar de som går in i budgivningen 

om de kan tänka sig att gå ut med namn, adress och telefonnummer när budgivningen 
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är avslutad. På så sätt kan den som köper bostaden få en förteckning över vilka som 

varit med. Om köparen sedan vill ringa och kolla att budgivningen gått rätt tillväga 

kan de göra det. Dessa uppgifter blir inte offentliga för alla utan endast för den som 

köper bostaden.  

 

Fastighetsbyrån har en oberoende budgivningsombudsman som man kan kontakta om 

man misstänker att det inte gått rätt till i en budgivning, som då gör en kontroll. 

Respondenten upplever inte att det förekommer så många oseriösa bud och kan inte 

komma ihåg att hon har varit med om det någon gång. Det är oftast samma kunder 

som rör sig på visningarna så att man vet vilka de olika budgivarna är.  Däremot kan 

det vara någon som vinner budgivningen som kommer på att det har blivit alldeles för 

dyrt och inte längre vill vara med.  

 

Respondenten ser enbart fördelar med öppen budgivning, där alla har tillgång till all 

information. Hon har aldrig jobbat med sluten budgivning som är vanligast vid 

försäljning av gårdar. 

 

Så länge det endast är köparen som får se budgivningslistan kan hon inte se några 

nackdelar med det nya lagförslaget som innebär just detta. De arbetar redan så här 

men hon kan inte se någon anledning till att de övriga budgivarna ska se den. Det kan 

vara rätt känsligt och finnas personliga anledningar till att man inte vill framträda med 

namn inför samtliga. Respondenten tycker att det är bra som det är idag men om det 

blir lag på det måste de självklart följa det. Däremot anser hon att den nya lagen skulle 

öka trovärdigheten för mäklarna. Det är ju ändå de som företräder säljaren och det är 

dem misstankarna om fejkade budgivningar hamnar på.  

 

Det är mycket känslor inblandade eftersom man kanske har varit med i flera 

budgivningar och förlorat på mållinjen ett flertal gånger, och har redan i tankarna 

möblerat huset. Vi som mäklare ser att folk som varit med på många budgivningar 

ibland försvinner och då tror man att de köpt ett annat objekt. De kommer sedan 

tillbaka och då visar det sig att de bara tagit en paus för att de helt enkelt inte orkar 

med mer.  

 

4.2.6 Medias bevakning 

 

Anledningen till att de har förekommit så mycket i media tror hon beror på att det 

handlar om så mycket pengar. Det är den vanliga familjen som är utsatta för säljarens 

och mäklares nycker och tycken. Som köpare är man utsatt och lite i händerna på 

säljaren, eftersom det är säljarens marknad. Hon tycker att de har fått ett oförtjänt 

dåligt rykte som yrkesgrupp och är både påpassade och granskade. Medias 

uppmärksamhet på mäklarna angående bl.a. budgivningar och lockpriser gäller oftast 

mäklare i Stockholm och andra storstäder och detta påverkar inte dem på 

Fastighetsbyrån så mycket. Det hade varit en annan sak om det hade gällt en mäklare i 

Halmstad, då hade det antagligen slagit tillbaka på ett annat sätt. Det är klart att 

Fastighetsbyrån får frågor när det gäller budgivningarna men de jobbar inte på det 

sättet, eftersom de tycker så mycket om sitt jobb så skulle de inte utsätta sig för detta.  
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4.2.7 Större förtroende för mäklare 

 

Respondenten tror att både köpare och säljare har förtroende för henne som mäklare. 

Det är många kunder som kommer tillbaka. Det finns budgivare som blir arga för att 

säljaren har valt någon annan som köpare än den som vunnit budgivningen, då är det 

mäklaren som få ta den diskussionen eftersom det är hon som företräder säljaren. 

Respondenten vet inte riktigt vad som skulle kunna förbättra mäklarnas rykte, det är 

en stor yrkesgrupp, men det hade kanske varit en bra ide att ha kurser i etik och moral. 

Det är inte så många som försämrar ryktet för mäklarna men det finns vissa som gör 

bort sig inom alla yrkesgrupper.  Det är goda tider och mäklarna tjänar självklart 

mycket pengar vilket kan sticka i ögonen på folk. Etik och moral är något som borde 

hållas naturligt i vardagen och bör diskuteras när det händer något.  

 

4.3 Mäklarsamfundet 
 

Telefonintervju med representant för Mäklarsamfundet. 

 

Mäklarsamfundet har funnits sedan 1919 och de arbetar för att utveckla och förbättra 

mäklartjänsten, nästan 75 % av mäklarkåren i Sverige är anslutna till dem. De har 

också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarnas arbete 

och att utveckla begreppet god fastighetsmäklarsed. Hos Mäklarsamfundet finns det 

mycket erfarenhet och kunskap om ett stort antal förmedlingsuppdrag. Externt arbetar 

de mycket med påverkan och opinionsbildning och sitter nu tillsammans med i 

utredningen för ny fastighetsmäklarlag. Där har de självklart blivit en av 

remissinstanserna. Internt jobbar de för sina medlemmar med medlemsservice. Det 

kan vara allt från utbildning till hjälp med juridik och liknande frågor. 

 

4.3.1 Etik och moral 

 

Etik är en plattform och är mycket viktigt för deras medlemmar som har etiska regler 

att följa. Alla utsätts varje dag för moraliska frågeställningar och dilemman och det 

kan vara både stort och smått. När det gäller mäklaren så ska denne sköta sitt uppdrag 

omsorgsfullt och i allt tillvarata bägge parters intresse dvs. både säljare och köpare. 

När det gäller försäljningspriser så är det mäklarens uppdrag att se till att säljaren får 

bästa möjliga pris. Hon tycker inte att moralen har blivit sämre men däremot har de 

fått mer uppmärksamhet. De har utbildningar som tar upp etiken. Tillsammans med 

Nordea har de skapat ett rollspel som heter ”Fair Play” vars syfte är att vägleda 

fastighetsmäklare i olika uppkomna köp- och säljsituationer. På deras hemsida kan 

man läsa om Mäklarsamfundets etiska regler och stadgar. 

 

4.3.2 Mäklarens opartiskhet 

 

Mäklarsamfundet tycker att svenska mäklare lyckas med att vara opartiska, eftersom 

de är så vana vid att tillvarata båda parters intresse och för att det också är lagstadgat 

sedan många år. De är givetvis medvetna om att opartiskheten ibland ifrågasätts och 

om det verkligen är möjligt. I andra länder har man en mäklare för köparen och en för 
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säljaren men respondenten tror att detta blir mycket dyrare. Hon kan absolut förstå att 

frågan tas upp ibland. 

 

4.3.3 Lockpriser  

 

De är medvetna om att lockpriser har varit ett stort problem framför allt i Stockholm 

Göteborg och Malmö men även i vissa attraktiva områden t.ex. kustnära platser som 

Båstad. Det finns tecken på att detta problem har minskat avsevärt. Det är inte helt 

osannolikt att en något svalare bostadsmarknad har bidragit till detta. 

 

4.3.4 Provision 

 

Provisionen baseras på en procentsats på köpeskillingen och är lagstadgat om inte 

annat har avtalats mellan parterna. Det här tycker Mäklarsamfundet lämnar bra 

möjligheter för konsumenten att förhandla. Idag finns det många olika procentsatser 

av konkurrensskäl mellan fastighetsbolagen. Tidigare hade både Mäklarsamfundet 

och en annan branschorganisation som heter Fastighetsmäklarförbundet (FMF) 

rekommendationer till sina medlemmar angående vilken procentsats man tyckte att de 

skulle använda. Konkurrensverket hade synpunkter på detta och tyckte att det rörde 

sig om kartellbildning vilket gör att Mäklarsamfundet och FMF inte längre har några 

riktlinjer. Trots att de vet att konsumenten ofta efterfrågar det, så menar respondenten 

att de har blivit bakbundna och kan därför inte säga någonting. 

 

Ett användande av provisionstrappa handlar om en förhandling mellan 

fastighetsmäklare och uppdragsgivare. Det är helt upp till uppdragsgivaren att bedöma 

hur han vill genomföra affären. Mäklarsamfundet anser att om mäklaren erbjuder 

provisionstrappa så ska man också förklara för uppdragsgivaren genom att visa på 

praktiska räkneexempel hur stort utslag det kan ge. För att ha en provisionstrappa så 

förutsätter det att fastighetsmäklaren har en korrekt uppfattning av värdet på 

försäljningsobjektet. 

 

4.3.5 Budgivning 

 

Angående öppen och sluten budgivning hänvisar hon helt och hållet till deras hemsida 

som hon anser har bra information om detta. Där kan man läsa att det ska upprättas en 

särskild förteckning över de bud som angivits. Denna ska innehålla namn, 

telefonnummer, avgivet bud, tidpunkt för budet och vilket objekt budet avser. 

Spekulanten får inte tillgång till förteckningen förrän köpekontraktet är undertecknat. 

Respondenten säger att transparens alltid ökar trovärdigheten och en offentlig 

budgivningslista skulle bidra till ett ökat förtroende för mäklarna. 

 

4.3.6 Tvistelösning 

 

Mäklarsamfundet har skriftlig klagomålshantering som deras kundombudsman är 

ansvarig för. När de får in ett skriftligt klagomål så skriver Mäklarsamfundet brev till 

den mäklare det berör och ber denne skriftligen redogöra för ärendet. Då har mäklaren 
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ca två veckor på sig att svara. När Mäklarsamfundet har fått tillbaka alla handlingar så 

tittar de på om fastighetsmäklaren har agerat inom de etiska reglerna, stadgarna och 

god fastighetsmäklarsed. Självklart måste mäklaren också ha agerat inom 

fastighetsmäklarlagen. Därefter får den klagande ett svar ifrån Mäklarsamfundet. De 

har också en disciplin och ansvarsnämnd. 

 

Enligt respondenten är det lika fördelning mellan mäklare och konsument som gör 

anmälningar. Det är svårt att urskilja något specifikt som anmälningarna gäller men 

respondenten säger att det är allmänna spörsmål som ofta uppkommer vid 

bostadsförsäljningar. Det är allt ifrån ordningsfrågor som flyttstädning och trasiga 

vitvaror till allvarligare kontraktsbrott. Säljaren kan anmäla att det blivit något fel i 

kontraktet. Det kan uppstå dispyter mellan säljare och köpare vad man kommit 

överens om vid t.ex. flyttstädning, därför är det så viktigt vad som står i kontraktet. 

När det gäller anmälningar från mäklaren kan det handla om mäklaren har haft ett 

uppdrag i tre månader och inte lyckats sälja objektet. Då går kunden till en annan 

mäklare som lyckas att sälja objektet till en spekulant som den första mäklaren hade. 

Då är frågan vem som ska få mäklararvodet, det är en ganska vanlig fråga. Då måste 

man se hur avtalen är skrivna från början. Det är inte så vanligt att mäklare varnas. 

Enligt respondenten var det hos FMF 6 st. mäklare som blev av med sina 

registreringar under år 2007 och hon tror att det var 42 st. som blev varnade.  

 

4.3.7 Medias bevakning 

 

Medias hårdbevakning av mäklarbranschen säger respondenten beror på att boendet är 

en hjärtesaksfråga och det upptar 30 % av den disponibla inkomsten hos svenska 

folket. Fastighetsmäklarbranschen har vuxit och den är en konjunkturmätare. Dessa 

parametrar tillsammans har bidragit till att de är hårdbevakade men det finns både 

positiva och negativa saker med det. Detta var något som respondenten inte hade tänkt 

på förrän Göran Persson, Sveriges före detta statsminister, besökte deras mäklarmässa 

i november. Han sa där att mäklarna ska vara glada för att de blir granskade i media 

eftersom det visar att de spelar en stor roll i det svenska samhället. Den dagen 

mäklarna inte blir granskade så bidrar de inte längre. 

 

4.3.8 Större förtroende för mäklare 

 

För att förändra bilden av fastighetsmäklare måste de förtydliga fastighetsmäklarens 

roll och även konsumentens roll. Det handlar om ansvar, rättigheter och skyldigheter 

men även om att upplysa och lyssna på konsumenten. På frågan om vad mäklarna kan 

göra för att få ett större förtroende hos allmänheten svarar hon att, mäklarna ska vara 

övertydliga om sin yrkesroll och berätta vad man som konsument kan förvänta sig av 

fastighetsmäklartjänsten.  

 

 

 

 

 



 28 

4.4 Allmänna Reklamationsnämnden 
 

Telefonintervju med representant för Allmänna Reklamationsnämnden. 

 

ARN är en statlig myndighet vars huvuduppgift är att opartiskt pröva tvister mellan 

konsumenter och näringsidkare. De ger rekommendationer om hur en tvist bör lösas 

och deras förfarande är avgiftsfritt. ARN prövar endast tvister mellan 

fastighetsmäklaren personligen och konsumenten som är anmälaren. Anmälan ska 

riktas direkt mot mäklaren och inte mot mäklarföretaget. När det gäller 

fastighetsmäklarärenden prövar de endast två former av tvister, antingen gäller det 

ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag eller så är det skadestånd. Då är det 20§ i 

fastighetsmäklarlagen (1995:400) som gäller. ARN har en värdegräns på 2000 kronor 

och det är endast yrkanden som överstiger detta belopp där de tar upp tvisten för 

prövning. Detta gäller när det inte finns något principiellt intresse eller några särskilda 

skäl för att de ska frångå denna värdegräns.  

 

4.4.1 Etik och moral 

 

Anmälningarna gäller till största del skadeståndsärenden och att fastighetsmäklaren 

har varit försumlig. Det kan vara att mäklaren inte har angivit fel och brister i 

köpeobjektet, felaktiga uppgifter i objektsbeskrivningar om t.ex. kvadratmeter, 

stambyte, driftskostnad, boendekostnadskalkyler. ARN märker ingen 

överrepresentation av anmälningar gällande budgivningar och lockpriser, det gäller 

oftast felaktiga uppgifter om objektet. Det är övervägande köpare som gör 

anmälningar men det kan också vara säljare.  

 

Om ARN kommer fram till att de ska bifalla en anmälan så är det en rekommendation 

om hur tvisten bör lösas. Anmälaren kan inte tvinga mäklaren att följa beslutet. Om 

ARN har lämnat en rekommendation så skickar de en enkät till anmälaren för 

uppföljning där de frågar anmälaren om rättelse har skett enligt deras 

rekommendation. Om de får information om att mäklaren inte har följt nämndens 

beslut så skickar de en förfrågan till mäklaren om detta stämmer. Varje halvår gör de 

en sammanställning på detta. Respondenten vill betona att de inte gör några svarta 

listor som förekommer i media. Råd och Rön hämtar in uppgifter från ARN som de 

sedan sammanställer till svarta listor. ARN är inte inblandade i detta. 2005 var det 

88% som följde nämndens rekommendation och år 2006 var det 100%. År 2007 var 

det 94 % som fick rättelse. 

 

4.4.2 Tvistelösning 

 

ARN delar upp alla yrken i olika avdelningar och det finns en speciell för 

fastighetsmäklare.  Om ärendet avgörs i sak så hålls ett sammanträde, eller så kan det 

avgöras utan medverkan av intresseledamöter om det är enkel beskaffenhet (ett 

enklare ärende). När det gäller fastighetsmäklarärenden så avgörs de flesta i sak och 

en prövning görs.  De flesta ärenden avgörs i sammanträden och det är få ärenden som 

avgörs utan intresseledamöter. De ärenden som inte avgörs i sak kan bero på att man 

har kommit överens eller att man tar tillbaka anmälan av någon anledning. Ibland 

avvisar de ärenden. Sammanträdet leds av en jurist som har domarerfarenhet, övriga 
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ledamöter företräds av lika andelar representanter för konsument och 

näringsidkarintressen. De olika representanterna kan exempelvis vara 

Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund, Sveriges försäkringsförbund, 

Fastighetsmäklarförbundet. 

 

Förfarandet är skriftligt och parterna får inte vara närvarande personligen och kan 

därför inte höras och de håller inte några vittnesförhör. Nämnden tar inte själv in 

någon bevisning i något ärende, de kan bara påminna parterna om att sända in den 

bevisning de åberopar i ärendet.  

 

4.4.3 Medias bevakning 

 

ARN gör inga jämförelser mellan olika yrkeskategorier t.ex. att de skulle få in fler 

ärenden gällande fastighetsmäklare, därför kan hon inte uttala sig i frågan.  

Statistik på anmälningar gällande mäklare år 2005 var 75st ärenden, år 2006 var det 

74st och år 2007 99st inkomna ärenden och det har en tendens att öka. Respondenten 

tror att orsaken till ökningen beror på att frågorna har fått en ökad uppmärksamhet i 

media eller att antalet affärer har ökat.  

 

4.4.4 Större förtroende för mäklare 

 

Respondenten måste avböja att svara på frågan om vad mäklarna kan göra för att öka 

förtroendet hos allmänheten. ARN: s uppgift är att pröva tvister och de ska utgå från 

de lagar och regelverk som finns på det här området.  Det vore inte lämpligt av henne 

att uttala sig om detta.  

 

4.5 Sammanfattning av empirin 
 

För den enskilde personen är inte skillnaden mellan etik och moral helt självklar men 

Lars Rane säger att det handlar om en magkänsla och att göra det man tycker är rätt. 

Den anställde mäklaren på Fastighetsbyrån menar att man måste använda sig av sitt 

sunda förnuft. Mäklarsamfundet säger att alla varje dag utsätts för moraliska 

frågeställningar och dilemman och det kan vara både stort och smått. Deras 

medlemmar har etiska regler att följa. 

 

När det gäller mäklarnas opartiskhet tycker Mäklarsamfundet att de svenska mäklarna 

har lyckats bra och det är dessutom lagstadgat sedan många år. När det gäller 

försäljningspriset så är det mäklarens uppdrag att se till att säljaren får bästa möjliga 

pris. Detta är något som Fastighetsbyrån bekräftar. 

 

På Fastighetsbyrån säger man att lockpriser inte är vanligt förekommande i Halmstad 

och de tror att detta är vanligare i storstäderna. På Mäklarsamfundet är de medvetna 

om att lockpriser har varit ett stort problem framförallt i storstäderna men även i vissa 

attraktiva områden t.ex. kustnära platser som Båstad. ARN har inte märkt av någon 

överrepresentation av anmälningar som gäller lockpriser. 
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Lars Rane gör gällande att det inte är vanligt att de använder sig av provisionstrappa 

och tycker att det är mest rättvist att använda sig av en fast procentsats på 

köpeskillingen. Mäklarsamfundet upplyser om att provisionen ska baseras på en 

procentsats på köpeskillingen om inte annat avtalats mellan parterna och detta är 

lagstadgat. ARN prövar endast i två former av tvister när det gäller 

fastighetsmäklarärenden varav den ena gäller ersättning för fastighetsmäklarens 

uppdrag.  

 

Lars Rane tror att en öppen budgivning är en nödvändighet eftersom det är en spänd 

process med mycket känslor och pengar inblandade. Den anställde på Fastighetsbyrån 

ser också enbart fördelar med en öppen budgivning där alla har tillgång till all 

information. Respondenten på Mäklarsamfundet menar att transparens alltid ökar 

trovärdigheten och en offentlig budgivningslista skulle bidra till ett ökat förtroende för 

mäklarna. Även när det gäller budgivningar märker inte ARN av någon 

överrepresentation.  

 

Fastighetsbyrån ser till att helt dokumenterade listor över budgivningen och har en 

utomstående jurist som kan granska detta. Vid förfrågan granskar han om processen 

har gått rätt till, man kan kalla honom för en budgivningsombudsman. 

Mäklarsamfundet som är en branschorganisation har skriftlig klagomålshantering som 

deras kundombudsman är ansvarig för. De har också en disciplin och ansvarsnämnd. 

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt pröva tvister mellan 

konsumenter och näringsidkare. De ger rekommendationer om hur en tvist bör lösas 

och deras förfarande är avgiftsfritt. 

 

Medias hårdbevakning av mäklarbranschen är enligt Mäklarsamfundet både positivt 

och negativt. Det positiva är att den dagen mäklarna inte längre blir granskade så 

bidrar de inte till det Svenska samhället. Mediebevakningen har inte haft någon större 

påverkan för Fastighetsbyrån men Lars tror att anledningen till mäklarnas granskning 

beror på att det är den enskilt största affären i livet för en privatperson. Den anställde 

respondenten tycker att de har fått ett oförtjänt dåligt rykte som yrkesgrupp och hon 

anser att de är väldigt påpassade och granskade. ARN gör inga jämförelser mellan 

olika yrkeskategorier men respondenten tror att orsaken till ökningen av inkomna 

ärenden kan bero på en ökad uppmärksamhet i media eller att antalet affärer har ökat.   

 

Den anställde respondenten på Fastighetsbyrån säger att ett ökat förtroende för 

mäklarna skulle kunna uppnås med kurser i etik och moral och detta är något som 

borde hållas naturligt i vardagen och diskuteras när det händer något. 

Mäklarsamfundet säger att mäklarna ska vara övertydliga i sin yrkesroll och berätta 

vad man som konsument kan förvänta sig av fastighetsmäklartjänsten. Respondenten 

på ARN måste avböja att svara på frågan om vad mäklarna kan göra för att öka 

förtroendet hos allmänheten eftersom deras uppgift är att pröva tvister och de ska utgå 

från de lagar och regelverk som finns på det här området. Det vore olämpligt av henne 

att uttala sig om detta.  
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4.5.1 Matris över den sammanställda empirin 
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5 Analys  

I analysen sammanställs vår teori med den insamlade empirin. Här kan man följa 

samma uppställning som återfinns i respektive kapitel.  

 

5.1 Etik och Moral  
 

Det finns en laddning mellan etik och affärer eftersom det kan vara frestande att göra 

en större vinst genom att tumma på moralen (Brülde & Strannegård, 2007). 

Pliktetiken handlar om att vi bör straffas för brott vi är skyldiga till och att vi ska hålla 

våra löften även om alternativen skulle ha givit en bättre konsekvens. Det får oftast 

positiva konsekvenser om vi följer dessa regler. Oftast ligger det varken i företagets 

eller vårt eget långsiktiga intresse att vi ljuger, stjäl, luras eller bryter våra löften.  

 

Enligt Mäklarsamfundet ska mäklaren sköta sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt 

tillvarata bägge parters intresse dvs. både säljare och köpare. När det gäller 

försäljningspriser så är det mäklarens uppdrag att se till att säljaren får bästa möjliga 

pris. 

 

Den skillnad som finns mellan etik och moral där etik står för den intellektuella 

reflektionen kring värdefrågorna och moral står för hur värderingar kommer till 

uttryck i de praktiska handlingarna (Samuelson, 2004). Den skillnad som finns mellan 

etik och moral är inte glasklar utan begreppen flyter inte helt sällan in i varandra.  

Det är många företag idag som har övergripande etiska regler för sina anställda (Roos, 

2007).  Arbetsgivaren formulerar regler som sedan delas ut när den anställde tillträder 

tjänsten. I vissa fall skriver den anställde på ett regelformulär för att sedan lova att 

följa bestämmelserna. Anställda som är specialister kan ha ytterligare etikregler att 

följa om de tillhör examensförbund eller liknande. Definitionen på etiska regler som 

tillämpas i detta sammanhang är att avtal som ingås med den anställde handlar om 

gott och rätt beteende. 

 

På frågan om skillnaden mellan etik och moral så tycker Lars Rane att de går hand i 

hand. Han menar att det handlar om en magkänsla och att göra det man tycker är rätt. 

Det är viktigt att kunden rekommenderar Fastighetsbyrån till släkt och vänner. Då 

tycker han att de har lyckats med sitt uppdrag. Moralen är att göra rätt men det är 

också viktigt med ärlighet eftersom det handlar om mycket pengar och känslor. 

Skillnaden mellan etik och moral är något som respondenten på Fastighetsbyrån inte 

riktigt har funderat på tidigare men säger att etik är arbetet gentemot kunder och 

moral är mer om hur man själv ser på det. När respondenten gick sin utbildning så 

läste de inget om etik och moral, men man måste ha lite sunt förnuft.  

 

Mäklarsamfundet tycker att etik är en plattform och mycket viktigt, deras medlemmar 

har etiska regler att följa. Alla utsätts för varje dag för moraliska frågeställningar och 

dilemman och det kan vara både stort och smått. Hon tycker inte att moralen har blivit 

sämre men däremot har de fått mer uppmärksamhet. 
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De finns de som har observerat argument där egenintresset att ”ju mer du säljer desto 

mer tjänar du och företaget”, och som representerar en intressekonflikt, där 

försäljningspersonalens mål med företaget kan skada klientens mål (Izzo, 2000). Det 

som framkommit i forskningen här ovan antyder att försäljningsyrket kan attrahera 

människor med låg CMD. 

 

Lars säger att det alltid finns ett fåtal som förstör för de andra. Det är upp till varje 

enskild medarbetare att tänka efter så att man inte skadar branschen. Han berättar att 

de jobbar långsiktigt, en affär som de gör med en kund idag ska kunna leda till att 

samma kund ska vara så pass nöjd att de återkommer nästa gång de ska byta bostad. 

 

5.2 Mäklarens opartiskhet 
 

Det slås fast i förarbetet till en ny fastighetsmäklarlag att mäklaren i princip ska 

uppträda som en opartisk mellanman där både säljare och köpare ska kunna ha fullt 

förtroende för i allt mäklaren gör (RRV, 2007). Då det gäller priset är det tillåtet för 

mäklaren att sätta uppdragsgivarens (vanligtvis säljarens) intresse i första hand. 

 

Lars Rane tycker inte att det är svårt att vara opartisk mellan köpare och säljare 

eftersom det är mäklarens jobb att vara det. När det kommer till priset så är det uttalat 

att man ska gå säljarens väg. Det gäller att försöka få ihop affären, eftersom det 

handlar om att få köpare och säljare att mötas. När Lars får frågan om att säljaren är 

den som betalar mäklarens lön menar han att det inte går att tänka så eftersom köparen 

kan bli din nästa kund som säljare. De finns däremot mäklare som bara ser den 

aktuella affären som en isolerad händelse.  

 

Respondenten på Fastighetsbyrån tycker att hon tillvaratar både köparens och 

säljarens intresse. Hon tycker inte att det är svårt att vara opartisk eftersom säljare och 

köpare är i två helt olika situationer. Det viktigaste är att båda kommer överens så att 

det blir bra som möjligt för båda parter.  

 

Mäklarsamfundet tycker att svenska mäklare lyckas med att vara opartiska, eftersom 

de är så vana vid att tillvarata båda parters intresse och för att det också är lagstadgat 

sedan många år. De är givetvis medvetna om att opartiskheten ibland ifrågasätts och 

om det verkligen är möjligt. I andra länder har man en mäklare för köparen och en för 

säljaren men respondenten tror att detta blir mycket dyrare. Hon kan absolut förstå att 

frågan tas upp ibland.  

 

ARN säger att det är övervägande köpare som gör anmälningar mot mäklare men det 

kan också vara säljare.  

 

5.3 Lockpriser 
 

Lockpris innebär att en fastighets utgångspris väsentligt avviker från beräknat 

marknadsvärde (RRV, 2007). Om ett pris väsentligt avviker från det som bedöms som 

det marknadsmässiga priset kan konsekvensen bli att intresserade kunder vilseleds.  

Det kan enligt FMN anses att fastighetsmäklaren åsidosätter fastighetsmäklarlagen 

både när det gäller god fastighetsmäklarsed och omsorgsplikten. Trots detta så uppger 
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både konsumenter och konsumentvägledare att lockpriser är ett vanligt problem, men 

är något som varken FMN eller ARN kommer i kontakt med lika mycket. 

 

Lars Rane menar att priset på en bostad sätts med hjälp av erfarenhet och 

referensobjekt. Lockpriser är inte vanligt förekommande i Halmstad. Mäklaren 

försöker sätta ett pris som de anser ligger så nära sanningen som möjligt men kan man 

sätta en pris som ligger några tusen under så gör man gärna det. Det kan vara ett hus 

som exempelvis bör ligga på 1 500 000 men att priset istället sätts till 1 465 000 

eftersom det ser trevligare ut. Han tror att det är vanligare att man sätter lockpriser i 

en storstad som Stockholm, men det kan vara svårt för mäklaren att motivera för 

säljaren att man går ut med ett för lågt pris. Det kan också vara så att ett hus har stigit 

i värde mer än vad man trodde. 

 

Respondenten på Fastighetsbyrån säger att de inte jobbar med lockpriser och att de 

försöker sätta ett någorlunda rätt pris. Problemet är att det kan vara två stycken som 

vill ha bostaden och då är de beredda att betala hur mycket som helst. Hon menar att 

det många gånger kan vara svårt när priset drar iväg eftersom kunden då kan uppleva 

att det varit lockpriser. Som mäklare är det inte säkert att man lägger utgångspriset på 

den högsta nivån som säljaren hoppas på utan man kanske lägger sig någonstans mitt 

emellan. Det viktiga är att det inte blir några reapriser.  Eftersom de vanligtvis inte 

jobbar med provisionstrappor så faller detta med lockpriser.    

 

På Mäklarsamfundet är de medvetna om att lockpriser har varit ett stort problem 

framför allt i Stockholm Göteborg och Malmö men även i vissa attraktiva områden 

t.ex. kustnära platser som Båstad. Det finns tecken på att detta problem har minskat 

avsevärt. Det är inte helt osannolikt att en något svalare bostadsmarknad har bidragit 

till detta. 

 

ARN märker ingen överrepresentation av anmälningar gällande budgivningar och 

lockpriser. 

 

5.4 Provision 
 

Mäklaren får komma överens med uppdragsgivaren om hur mäklarens ersättning ska 

se ut (FMN, 2007). Det finns olika typer av ersättningsformer. Provision på 

köpeskillingen kan t.ex. innebära att en och samma procentsats på hela köpeskillingen 

används. Det går också att använda olika procentsatser beroende på hur mycket 

köpeskillingen överstiger utgångspriset, så kallad provisionstrappa. 

 

På Fastighetsbyrån använder de sig mycket sällan av provisionstrappa. De säljer ca 

350 bostäder om året och ca fem av dessa säljs med provisionstrappa. Det är endast 

om kunden absolut vill ha det så, annars tycker Lars att det är mest rättvist att ha en 

fast procentsats. Vissa säljare vet inte alls vad huset är värt att då sätta ett för lågt 

utgångspris för att sedan använda sig av provisionstrappa anser han vara omoraliskt. 

Mäklaren sitter inne med information som inte säljaren har och då är det mer rättvist 

med en fast provision. Det finns också de säljare som vill ge en morot till mäklaren, 

genom att de kan få ganska låg provision upp till en viss nivå men kan tjäna desto mer 

i slutänden. Lars säger att man kan fråga sig om slutpriset är mäklarens förtjänst eller 

marknadens pris.  
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Respondenten på Fastighetsbyrån säger att de jobbar med procent på köpeskillingen 

och att det är ett fåtal fall där de jobbar med stegar.  

 

Enligt Mäklarsamfundet baseras provisionen på en procentsats på köpeskillingen och 

detta är lagstadgat om inte annat har avtalats mellan parterna. Det här tycker 

Mäklarsamfundet lämnar bra möjligheter för konsumenten att förhandla. Ett 

användande av provisionstrappa handlar om en förhandling mellan fastighetsmäklare 

och uppdragsgivare. Mäklarsamfundet anser att om mäklaren erbjuder 

provisionstrappa så ska man också förklara för uppdragsgivaren genom att visa på 

praktiska räkneexempel hur stort utslag det kan ge. För att ha en provisionstrappa så 

förutsätter det att fastighetsmäklaren har en korrekt uppfattning av värdet på 

försäljningsobjektet. 

 

5.5 Budgivning 
 

Budgivningen är inte reglerad i lagen (RRV, 2007). Innan ett överlåtelseavtal eller ett 

köpekontrakt är undertecknat av säljaren respektive köparen måste mäklaren enligt 

god fastighetsmäklarsed ta emot alla bud och vidarebefordra dem till säljaren. Vidare 

enligt god fastighetsmäklarsed ska mäklaren bestämt ta avstånd från att medverka 

exempelvis till falska bud, eftersom det ibland råder osäkerhet om budgivare 

verkligen existerar. Det är inte ovanligt att konsumenter ifrågasätter om budgivningen 

gått rätt tillväga. Det finns situationer där säljare misstänker att mäklaren inte framfört 

alla bud till den säljande parten. En orsak kan vara att en spekulant erbjuder mäklaren 

en följdaffär om den personen får köpa objektet. Denna följdaffär kan inbringa mer 

provision till mäklaren än om priset hade höjts vid den aktuella affären.  

Budgivningen är ett problem där alla inblandade kan tjäna på att påverka 

budgivningen såväl mäklare som köpare och säljare. 

 

Fastighetsbyrån har något som heter bud- online vilket innebär budgivning via 

Internet och sms. Lars tror att i den nya mäklarlagen kommer det att vara obligatoriskt 

att fråga alla som är med i budgivningen om de vill veta de andra budgivarnas namn 

om de vinner. På detta viset jobbar Fastighetsbyrån redan idag och det tycker de flesta 

budgivare är bra, så att det inte förekommer fusk. Budgivningslistan bifogas i 

samband med köpekontraktet. Han kan inte förstå de mäklare som själva lägger in ett 

bud, detta gagnar inte försäljningen och som mäklare kan man inte tjäna något på det 

bara förlora. Därför ser Fastighetsbyrån till att ha helt dokumenterade listor. 

 

Respondenten på Fastighetsbyrån upplever inte att det förekommer så många oseriösa 

bud och kan inte komma ihåg att hon har varit med om det någon gång. Det är oftast 

samma kunder som rör sig på visningarna så att man vet vilka de olika budgivarna är.  

Däremot kan det vara någon som vinner budgivningen som kommer på att det har 

blivit alldeles för dyrt och inte längre vill vara med. Hon ser enbart fördelar med 

öppen budgivning, där alla har tillgång till all information. Hon har aldrig jobbat med 

sluten budgivning som är vanligast vid försäljning av gårdar. 

 

Mäklarsamfundet hänvisar till deras hemsida där man kan läsa att det ska upprättas en 

särskild förteckning över de bud som angivits. Denna ska innehålla namn, 

telefonnummer, angivet bud, tidpunkt för budet och vilket objekt budet avser. 
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Spekulanten får inte tillgång till förteckningen förrän köpekontraktet är undertecknat. 

Respondenten säger att transparens alltid ökar trovärdigheten och en offentlig 

budgivningslista skulle bidra till ett ökat förtroende för mäklarna. 

 

5.6 Tvistelösning 
 

Företag som har specialister är ofta medlemmar i examensförbund eller liknande 

(Roos, 2007). Avtalet innehåller en inledning med en allmän värdegrund, vilken inte 

är särskilt konkret angiven. Om en medlem följt angivna riktlinjer men ändå råkat i 

svårigheter står förbundet bakom. De som däremot har avvikit från riktlinjerna och 

där konsekvenserna allvarligt har skadat förbundets anseende utesluts ur förbundet.  

 

Fastighetsbyrån ser till att ha helt dokumenterade budgivningslistor. De har som enda 

mäklarföretag i Halmstad en utomstående jurist som kan granska detta.  Om man som 

budgivare inte tror att budgivningen gått rätt till så kan man kontakta Fastighetsbyrån 

och be juristen granska detta.  Juristen ringer i sin tur Fastighetsbyrån som begär in 

alla handlingar om den aktuella budgivningen och de dokumenterade namnen. Han tar 

därefter kontakt med alla budgivarna och kollar upp om processen gått rätt till, man 

kan kalla honom för en budgivningsombudsman.  

 

75 % av mäklarkåren i Sverige är anslutna till Mäklarsamfundet. De har bl.a. till 

uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarnas arbete och att 

utveckla begreppet god fastighetsmäklarsed. Hos Mäklarsamfundet finns det otroligt 

mycket erfarenhet och kunskap om ett stort antal förmedlingsuppdrag. 

Mäklarsamfundet har skriftlig klagomålshantering som deras kundombudsman är 

ansvarig för. När Mäklarsamfundet har fått in alla handlingar så tittar de på om 

fastighetsmäklaren har agerat inom de etiska reglerna, stadgarna och god 

fastighetsmäklarsed. Självklart måste mäklaren också ha agerat inom 

fastighetsmäklarlagen.  

 

Tvister som uppstår när det gäller huruvida en mäklare har skött sitt uppdrag på rätt 

sätt kan prövas av ARN och av allmänna domstolar (RRV, 2007). ARN: s 

tvistelösning kan i vissa fall innebära att konsumenter får antingen ett skadestånd eller 

en nedsättning av fastighetsmäklarens ersättning 

 

Anmälningarna till ARN gäller mestadels skadeståndsärenden och att 

fastighetsmäklaren har varit försumlig. Det kan vara att mäklaren inte har angivit fel 

och brister i köpeobjektet, felaktiga uppgifter i objektsbeskrivningar om t.ex. 

kvadratmeter, stambyte, driftskostnad, boendekostnadskalkyler. Däremot gör ARN 

inga jämförelser mellan olika yrkeskategorier t.ex. att de skulle få in fler ärenden 

gällande fastighetsmäklare. 

 

ARN ger rekommendationer om hur en tvist bör lösas och deras förfarande är 

avgiftsfritt. ARN prövar endast tvister mellan fastighetsmäklaren personligen och 

konsumenten som är anmälaren. Anmälan ska riktas direkt mot mäklaren och inte mot 

mäklarföretaget. Om ARN kommer fram till att de ska bifalla en anmälan så är det en 

rekommendation hur tvisten bör lösas. Anmälaren kan inte tvinga mäklaren att följa 

beslutet. Respondenten vill betona att de inte gör några svarta listor som förekommer i 

media.  
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5.7 Medias bevakning 
 

Upprepade gånger under de senaste åren har massmedia uppmärksammat fall där 

fastighetsmäklare kritiserats (RRV, 2007). De problem som massmedia har framhävt 

är lockpriser, tvivelaktiga budgivningar eller att mäklaren företräder säljaren trots att 

det i fastighetsmäklarlagen står att mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens 

intressen. När det rådet högkonjunktur blir affärsmoralen sämre (Brülde & 

Strannegård, 2007). Det är mindre kontroll eftersom det snurrar snabbare i ekonomin 

och det är mindre risk för att bli upptäckt. Under lågkonjunktur är människor mer 

observanta, kontrollen är högre och följden blir att man håller sig på mattan i större 

utsträckning eftersom att man är mer rädd för att förlora jobbet. 

 

Mäklarsamfundet säger i intervjun att fastighetsmäklarbranschen har vuxit och den är 

en konjunkturmätare. Dessa parametrar tillsammans har bidragit till att de är 

hårdbevakade men det finns både positiva och negativa saker med det. Före detta 

statsminister Göran Persson har sagt att mäklarna ska vara glada för att de blir 

granskade i media eftersom det visar att de spelar en stor roll i det svenska samhället. 

Den dagen mäklarna inte längre blir granskade så bidrar de inte längre.  

 

Lars Rane tror att anledningen till att mäklarna förekommit flitigt i media är att det 

handlar om stora pengar och är för en vanlig privatperson den enskilt största affären i 

livet. Misstänksamheten gäller oftast att mäklaren ska tillskansa sig pengar på något 

sätt och dra nytta av detta privat. När tiderna är bra och husen är lättare att sälja med 

många spekulanter på visningarna så trissas priserna iväg och då kan provisionen vid 

vissa enskilda tillfällen tyckas vara stor.  

 

Anledningen till att de har förekommit så mycket i media tror respondenten på 

Fastighetsbyrån beror på att det handlar om så mycket pengar. Det är den vanliga 

familjen som är utsatta för säljarens och köparens ingivelser. Hon tycker att de har fått 

ett oförtjänt dåligt rykte som yrkesgrupp. De är väldigt påpassade och granskade.  

 

Respondenten på ARN tror att orsaken till ökningen av anmälningar beror på att 

frågorna har fått en ökad uppmärksamhet i media eller att antalet affärer har ökat. 

Respondenten vill betona att de inte gör några svarta listor som förekommer i media. 

Råd och Rön hämtar in uppgifter från ARN som de sedan sammanställer till svarta 

listor. ARN är inte inblandade i detta.  

 

5.8 Större förtroende för mäklare 
 

År 2005 förmedlades cirka 100 000 bostadsrätter och småhus av mäklare och som 

motsvarar 80 procent av försäljningarna (RRV, 2007). Att köpa eller sälja bostad är 

oftast den största affär privatpersoner gör i livet. Konsekvenserna kan bli stora för 

enskilda personers livssituation och ekonomi. Därför anlitar många en 

fastighetsmäklare för att få hjälp med denna stora affär. Det är då viktigt att 

fastighetsmäklaren följer Fastighetsmäklarlagen (1995:400). FMN: s uppgift är att 

genom tillsyn säkerställa att mäklarna följer lagen. 
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Respondenten på Fastighetsbyrån vet inte riktigt vad som skulle kunna förbättra 

mäklarnas rykte, det är en stor yrkesgrupp, men det hade kanske varit en bra ide att ha 

kurser i etik och moral. Det är inte så många som försämrar ryktet för mäklarna men 

det finns vissa som gör bort sig inom alla yrkesgrupper.  Det är goda tider och 

mäklarna tjänar självklart mycket pengar det kan sticka i ögonen på folk. Etik och 

moral är något som borde hållas naturligt i vardagen och bör diskuteras när det händer 

något.  

 

På frågan om vad mäklarna kan göra för att få ett större förtroende hos allmänheten 

svarar respondenten på Mäklarsamfundet att, mäklarna ska vara övertydliga om sin 

yrkesroll och berätta vad man som konsument kan förvänta sig av 

fastighetsmäklartjänsten. 

 

Respondenten på ARN måste avböja att svara på frågan om vad mäklarna kan göra 

för att öka förtroendet hos allmänheten. ARN:s  uppgift är att pröva tvister och de ska 

utgå från de lagar och regelverk som finns på det här området.  Det vore inte lämpligt 

av henne att uttala sig om detta.  
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6 Slutsats 

I slutsatsen redogör vi för våra egna tankar och åsikter som vi har kommit fram till 

genom att jämföra teori och empiri. Därigenom får vi svaret på problemdiskussion, 

problemformulering och syfte. Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

  
Uppsatsen bygger på ett intresse för den uppmärksamhet mäklarna fått i media för 

deras påstådda bristande etik och moral. Eftersom det har varit högkonjunktur har det 

också resulterat i en högre grad av fastighetsförmedling som har gjort detta till ett 

intressant ämne i media. Konsumenterna kände sig lurade eftersom mäklarna ansågs 

som omoraliska och endast var ute efter att tjäna pengar, till varje pris. Vi har i media 

stött på olika sätt att bryta mot god fastighetsmäklarsed. Det har bl.a. varit mäklare 

som har använt sig av falska budgivningslistor, där det oftast saknas dokumentation 

om budgivningen vilket leder till att ord står mot ord mellan mäklare och konsument. 

Det största missnöjet verkar vara budgivningen men även provision och lockpriser tas 

upp som ett problem.  

 

Enligt Mäklarsamfundet bygger media upp en felaktig bild och ger allmänheten 

uppfattningen att mäklarens ansvar är mer omfattande än vad mäklarrollens uppdrag 

innefattar. Detta resulterar i ett dåligt rykte för hela mäklarkåren som framställs vara 

utan etik och moral. Fastighetsmäklarna har själva ett stort ansvar att förändra denna 

bild. De måste vara övertydliga i sin yrkesroll och berätta vad man som konsument 

kan förvänta sig av fastighetsmäklartjänsten. Detta är nog enligt vår åsikt en av de 

viktigaste åtgärder mäklarna kan vidta för att undvika missförstånd och kunna rentvå 

sig själva. Dock måste man ha i åtanke att Mäklarsamfundet är en branschorganisation 

och försvarar därför mäklarnas etik och moral. Givetvis måste vi se kritiskt på deras 

uttalande i frågan och därför ansåg vi att ARN var lämpliga som motpol för att ge ett 

opartiskt synsätt. Tyvärr avböjde respondenten på ARN att svara på frågan om vad 

mäklarna kan göra för att öka förtroendet hos allmänheten, eftersom deras uppgift är 

att pröva tvister och att det vore olämpligt för henne att uttala sig om detta. 

 

Vi anser att det nya lagförslaget som innebär en offentlig budgivningslista och att det 

bedömda marknadsvärdet ska finnas med i objektbeskrivningen hade eliminerat vissa 

misstankar. På så sätt hade lockpriser fallit bort eftersom budgivarna är medvetna om 

det bedömda priset på fastigheten som förhoppningsvis är detsamma som det verkliga 

värdet. På så sätt faller också provisionstrappan bort förutom för de säljare som har 

önskat det. Med en offentlig budgivningslista kanske köparen tänker efter innan denne 

går in i en budgivning som är orealistisk, eftersom deras namn sedan blir offentliga.  

 

Det är för många svårt att skilja på etik och moral eftersom de går hand i hand. Detta 

fick vi bekräftat när vi ställde frågan till de olika intervjuobjekten. Etik och moral 

används ofta som ett ord och detta är något man inte riktigt reflekterar över. För oss är 

etik något man säger och moral vad man gör. Etik är moralens teori och moral är 

etikens praktik.  

 

Vår beskrivning av etiken och moralen vid fastighetsförmedling börjar med god 

fastighetsmäklarsed. Den ger oss upplysningen om att mäklaren ska vara opartisk och 

tillvarata både säljarens och köparens intresse. Både Fastighetsbyrån och 

Mäklarsamfundet tycker att mäklarna lyckas med att vara opartiska men när det 
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kommer till priset så ska mäklaren jobba till säljarens fördel. Vår åsikt är att man i så 

fall inte kan vara opartisk fullt ut. Till mäklarnas försvar anser vi att det stämmer med 

Fastighetsbyråns uttalande, att man måste arbeta långsiktigt och inte se affären som en 

isolerad händelse. En köpare idag kan vara en säljare imorgon och då gäller det att 

förtroendet inte är skadat.  

 

Vi har kommit fram till att en anledning som gör att mäklarna har granskats så 

aggressivt i media är att fastighetsköpet troligtvis är den största affär man som 

privatperson gör i sitt liv. Det handlar om mycket pengar och mycket känslor. En 

annan anledning är att det finns vissa mäklare som har gjort bort sig och medvetet 

försökt lura kunden på något sätt. Enligt våra respondenter så är detta till största del 

ett storstadsfenomen men det skadar hela mäklarkåren. Lars Rane säger att i en 

mindre stad är risken att stöta på kunden större och då fungerar det inte att vara 

ohederlig och det kan säkert ligga någon sanning i detta. Det kan också vara så att 

man som kund inte vet vilket ansvar och vilka skyldigheter man själv har som köpare 

men mäklaren ska upplysa köparen om att denne har undersökningsplikt och detta 

missar mäklaren ibland.  

 

Genom olika perspektiv har vi försökt få en förklaring till om granskningen i media 

varit befogad. Vi blev överraskade av att upptäcka att moralen inte verkar vara sämre 

hos mäklare än hos andra yrkeskategorier. Detta bekräftades av respondenten på ARN 

som sa att anmälningarna av mäklare hade ökat men hon trodde att orsaken till 

ökningen berodde på att frågorna hade fått en ökad uppmärksamhet i media. ARN sa 

också att det kunde bero på ett ökat antal affärer.  Detta var också det svar vi fick från 

övriga respondenter. Mäklarsamfundet ger oss en annan synvinkel som är att 

Fastighetsmäklarbranschen är en konjunkturmätare och så länge de blir granskade 

spelar de en stor roll i det svenska samhället. Det är möjligt att vi hade fått ett annat 

perspektiv om vi hade intervjuat FMN eller gått direkt till konsumenten. På så sätt 

hade vi troligtvis fått en djupare insyn och eventuellt en annan åsikt.  

 

Vi tycker att det är viktigt att fortsätta lyfta fram ohederliga affärsmetoder i media och 

det spelar ingen roll vilken yrkeskategori det gäller. Vi anser att Brülde & Strannegård 

tar upp en viktig aspekt, att affärsmoralen blir sämre vid högkonjunktur och risken för 

att bli upptäckt inte är så stor. När det är lågkonjunktur är människor mer observanta, 

kontrollen är högre och risken för att förlora jobbet är större. När det gäller 

anmälningarna till Mäklarsamfundet säger respondenten att det är lika fördelning 

mellan mäklare och konsument. Det intressanta är att hon hade svårt att komma på 

exempel på orsaker mäklarna hade till att göra anmälningar men när det gällde 

konsumentens anmälningar hade hon inga svårigheter att svara. Därför känner vi att 

det svaret inte är riktigt tillförlitligt.  

 

I vår problemformulering ställer vi frågan om hur etiken och moralen ser ut vid 

fastighetsförmedling.  Vi har kommit fram till att mäklarna förmodligen inte har 

sämre etik och moral än i någon annan yrkeskategori, det är dock ett svårt ämne 

eftersom det är svårt att få helt ärliga svar. Ingen vill blotta sina fel och brister. Vi 

lever i ett kapitalistiskt samhälle och för att överleva måste vi alla gå med vinst. 

Eftersom det är goda tider så tjänar mäklarna mycket pengar och det ses inte alltid 

med blida ögon. Det sker fler förmedlingsuppdrag på grund av högkonjunkturen och 

det medför att det är fler som missbrukar sin ställning. Trots detta är de flesta 

kommersiella handlingar frivilliga. I Agentteorin är det som i fallet med 
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fastighetsförmedling, att en uppdragsgivare anlitar en agent. Då måste man se till sin 

alternativkostnad och välja om man ska lita på agenten eller sälja sin fastighet själv. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning   
 

I det nya lagförslaget ska mäklarna också kunna förmedla andra tjänster till både 

säljare och köpare mot betalning (SVT, 2008). Detta är något som redan finns i 

Danmark men som danska konsumentverket har dåliga erfarenheter av. Det kan vara 

svårt för köparen att särskilja de olika rollerna eftersom den person man anlitar för en 

tjänst också ska vara sin representant.  

 

Som det ser ut i dag så får inte svenska fastighetsmäklare ta betalt för att sälja 

sidotjänster som exempelvis förmedla lån, sälja försäkringar mm. Det finns idag 

förslag på en ny lag som ska tillåta detta. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

mäklarna och Mäklarsamfundet ser på denna eventuella nya lag och hur detta skulle 

påverka fastighetsförmedling. 
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Bilagor  
 

 Intervjuguide Fastighetsbyrån 

 Intervjuguide Mäklarsamfundet 

 Intervjuguide ARN 

 

 



 

Intervjuguide Fastighetsbyrån 

 
1. Vi skulle vilja att du berättade lite kort om Er mäklarfirma. 

2. Vad är etik och moral för dig och skillnaden mellan dem? 

3. Hur definierar ni ”God fastighetsmäklarsed” på den här mäklarfirman? 

4. Det som har förekommit i media verkar i grunden handla om bristen på etik 

och moral hos ett fåtal mäklare och vi undrar därför om er 

fastighetsförmedling har någon etisk handlingsplan? 

5. Anser ni att ni tillvaratar både köparens och säljarens intresse? Utveckla! 

6. Upplever du att det kan vara svårt att vara opartisk? Utveckla! 

7. Hur går det till när man bestämmer försäljningspriset på ett hus? 

8. Hur vanligt upplever du att det är med lockpriser vid fastighetsförmedling? 

9. Hur fungerar ert provisionssystem? 

10. Använder ni er av provisionstrappa och i så fall hur fungerar den? 

11. Kan du beskriva hur budgivningen går till? 

12. Vad anser du är fördelen respektive nackdelen med en öppen budgivning? 

13. Vad anser du är fördelen respektive nackdelen med en sluten budgivning? 

14. Hur seriösa upplever du att buden är från köpare, är det många som drar sig 

ur? 

15. Vilken effekt tror du att en offentlig budgivningslista skulle få?  



 

16. Skulle en offentlig budgivningslista kunna öka mäklarnas trovärdighet hos 

allmänheten? 

17. Fastighetsmäklare har förekommit intensivare i media under de senaste åren 

angående ämnen som exempelvis budgivningar, lockpriser och vi undrar om 

det påverkar er som fastighetsförmedling? 

18. Vad anser ni är anledningen till att mäklarna har förekommit flitigt i media de 

senaste åren? 

19. Upplever du att köpare och säljare har förtroende för dig som mäklare? På 

vilket sätt märker du det? 

20. Vad tror du att fastighetsmäklare kan göra eller förändra för att få ett större 

förtroende hos allmänheten och därmed förbättra sitt rykte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide Mäklarsamfundet 

 
1. Vi skulle vilja att ni berättade lite kort om mäklarsamfundets verksamhet. 

2. Vad är etik och moral för dig och vad är skillnaden mellan dem? 

3. Upplever du att moralen har blivit sämre hos fastighetsmäklarna?   

4. Det går att läsa på er hemsida att det ständigt pågår utbildningar? Har ni 

utbildningar som tar upp etiken? 

5. Anser ni att mäklarna lyckas med att vara opartiska i förmedlingen av 

husförsäljning?  

6. Hur vanligt upplever du att det är med lockpriser vid fastighetsförmedling? 

7. Vad anser du om mäklarnas provisionssystem?  

8. Hur ser ni på användandet av provisionstrappa?  

9. Vad anser du är fördelen respektive nackdelen med en öppen budgivning? 

10. Vad anser du är fördelen respektive nackdelen med en sluten budgivning? 

11. Hur skulle en offentlig budgivningslista kunna öka mäklarnas trovärdighet hos 

allmänheten? 

12. Hur går ni tillväga om det framkommit att någon av era medlemmar inte har 

agerat korrekt? Hur är arbetsgången? 

13. Är det oftast köpare eller säljare som gör anmälningar? 

14. Vad gäller anmälningarna oftast? 

15. Hur vanligt är det att mäklare varnas eller utesluts pga. oetiskt handlande? 



 

16. Vad anser ni är anledningen till att mäklarna har förekommit flitigt i media de 

senaste åren? 

17. Det går att läsa på er hemsida om mytbildning gällande fastighetsmäklare och 

att den bygger på en okunskap och ovilja att sätta sig in i mäklarens roll och 

ansvar? Vad anser du att fastighetsmäklarna och Mäklarsamfundet behöver 

göra för att förändra denna bild? 

18. Vad anser du att mäklarna kan göra för att de ska få större förtroende hos 

allmänheten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide Allmänna Reklamationsnämnden 

 
1. Kan du kort beskriva ARN: s verksamhet? 

2. Vad gäller anmälningarna oftast? 

3. Är det oftast köpare eller säljare som gör anmälningar? Vad tror du är 

anledningen till detta? 

4. Hur går ni tillväga om det framkommit att någon mäklare inte har agerat 

korrekt? Hur är arbetsgången? 

5. Hur vanligt är det att ert utslag av tvisten följs? 

6. Har antalet anmälningar som gäller tvister mellan mäklare och konsumenter 

ökat, i så fall varför? 

7. Får ni fler anmälningar avseende mäklare än andra yrkeskategorier? Vad tror 

du är anledningen till detta? 

8. Vad anser du att mäklarna kan göra för att de ska få större förtroende hos 

allmänheten?  

 

 

 

 

 


