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Abstract  
 
Title:  Side services for real-estate brokers 

A comparative study of the new prerequisites of side services in today's real-estate 
brokers market. 

 
Date:  2008-05-28 
 
Author:  Andreas Hansen Jakob Omelius 
 
Issue: The amendment of a law which is expected to come may well have a significant 

impact on the Swedish real-estate broke market. The law change will probably 
have an effect in the number of ways real-estate brokers will compete as a result of 
the increasing variety of services offered. In order to gain competitive advantages 
brokers must be at the forefront in the development regarding the changing 
market. To do so requires that the company chooses an appropriate range of 
peripheral services that are profitable. The problem is to choose the “right” 
services to convey. 

 
Purpose: The purpose of this paper is to describe the services that are in demand for 

transmission and how the agents can work to meet the demand of this new market. 
The authors intend to propose on how Swedish brokers can identify the demand 
for, and extend its range of, services and thus maximize returns. 

 
Method: The authors have worked on the basis of a deductive approach with open 

questions at the qualitative interviews. This is to capture as much information as 
possible about the subject by possessing as much knowledge as needed to conduct 
relevant discussions at the interviews. Qualitative interviews have been conducted 
with both Swedish and Danish brokers to enable a comparison between these 
respective markets. 

 
Conclusion: The reception of a new law is very positive among the brokers surveyed in 

Sweden who sees good opportunities to profit from a service that currently is 
included as a service in a quantity of broker chains. In order to gain a profitable 
addition to the current ranges Danish brokers have identified alternative financing 
and insurance offers to be key elements of supply. For further development of the 
service range the individual broker must obtain good customer diligence to 
determine the demand that exists locally. 



  

Sammanfattning  
 
Titel:  Kringtjänster för fastighetsmäklare  

En jämförande studie om kringtjänsternas nya förutsättningar på dagens 
fastighetsmäklarmarknad. 

 
Datum: 2008-05-28 
 
Författare:  Andreas Hansen Jakob Omelius 
 
Problem: Den lagändring som nu förväntas komma kan mycket väl tänkas ha en betydande 

inverkan på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Troligtvis får lagändringen 
effekten att mäklarna i framtiden kommer att konkurrera i fler aspekter till följd av 
det ökade utbudet av tjänster. För att få konkurrensmässiga fördelar kan det vara 
bra att ligga i framkanten i utvecklingen av den förändrade marknadsbilden. För 
att göra det krävs att företaget väljer ett relevant utbud av kringtjänster som är 
inkomstbringande. Problemet är att välja ”rätt” kringtjänster att förmedla. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka tjänster som efterfrågas för förmedling 

och hur mäklarna kan arbeta för att tillgodose sig denna nya marknad. Författarna 
ämnar ta fram förslag till hur svenska mäklare kan identifiera efterfrågan för, och 
utöka sitt utbud av, tjänster och på så sätt maximera avkastningen. 

 
Metod: Författarna har arbetat utifrån en deduktiv ansats med öppna frågor vid kvalitativa 

intervjuer. Detta för att fånga upp så mycket information som möjligt om ämnet 
genom att besitta så mycket kunskap som behövs för att kunna föra relevanta 
diskussioner vid intervjutillfällena. Kvalitativa intervjuer har genomförts med 
både svenska och danska mäklare för att möjliggöra en jämförelse mellan dessa 
två marknader. 

 
Slutsats: Mottagandet av en ny mäklarlag är mycket positivt bland tillfrågade mäklare i 

Sverige som ser goda möjligheter till förtjänst på en tjänst som vid uppsatsens 
genomförande ingår som en service hos flertalet kedjor. För att få ett vinstgivande 
tillägg i verksamheten har danska mäklare angett alternativa finansierings- och 
försäkringserbjudanden som centrala delar i utbudet. För vidare utveckling av 
kringtjänsteutbudet bör den enskilda mäklaren skaffa god kundkännedom för att 
fastställa den efterfrågan som finns lokalt. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet innehåller en beskrivning av det valda ämnesområdet vilket mynnar ut i 
uppsatsens problemformulering och syfte. Författarna vill i denna del ge läsaren 
en introduktion i ämnet för att ge ökad förståelse för senare diskussion 
tillsammans med en redogörelse för betydelsen av de ord och förkortningar som 
används i denna undersökning. 

 

1.1. Bakgrund 
Ur första paragrafen i Fastighetsmäklarlagen (1995:400) följer: ”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”. Vidare säger 14§ i FML: ”En fastighetsmäklare får inte 
bedriva handel med fastigheter. Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som 
är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare”. Dessa två paragrafer utgör 
tillsammans bakgrunden till det problem författarna ämnar reda ut.  
 
I första paragrafen (FML, 1995:400) står det vad en fastighetsmäklare har rätt att förmedla 
och den 14:e paragrafen säger att mäklaren inte ska ägna sig åt någon form av verksamhet 
som kan rubba dennes förtroende. Detta innebär att all förmedling av kringtjänster enligt 
författarna kan anses vara förtroenderubbande för mäklaren, då andra intressen kan få 
konsekvenser för mäklarens omdöme, vilket enligt 12§ i FML kan vara ett exempel på att inte 
följa god fastighetsmäklarsed. Påföljden för utövande av förtroenderubbande verksamhet är 
enligt 8§ i FML att en varning utdelas eller i värsta fall att registreringen återkallas utav 
Fastighetsmäklarnämnden.  
 
Verkligheten är dock inte så svart eller vit. Förmedling av kringtjänster utgör idag en gråzon 
för vad som är tillåtet eller ej. Grauers, Katzin, Rosén och Tegelberg (2005) skriver att 
kringtjänster idag erbjuds i samband med köp och att mäklarlagen inte heller uttryckligen 
förbjuder detta. Den 15 december 2005 tillsatte regeringen en utredning för att granska 
fastighetsmäklarlagen. I denna utredning (Fastighetsmäklaren och konsumenten, statens 
offentliga utredningar, 2008:6, s. 16-17), i avsnittet Sidotjänster förs en diskussion som 
uteslutande tar upp förbjuden förtroenderubbande verksamhet. Den föreslagna lagändringen 
har som syfte att bland annat ge mäklaren en skyldighet att klargöra samtliga förhållanden 
kring affären. Kundens väl står i fokus för det nya lagförslaget, men detta innebär även en 
stor möjlighet för mäklarna att förstärka sitt utbud av kringtjänster. 
 
Till följd av de regler som gäller förtroenderubbande verksamhet är förmedling av 
kringtjänster idag en förhållandevis mer tveksam verksamhet än vad som gäller i många andra 
europeiska länder såsom Danmark, England och Tyskland (SOU 2008:6). Ett bevis för att 
mäklarbranschen står inför en förändring är just denna utredning som regeringen tillsatt för 
granskning av FML 1995:400 med syfte att se om det krävs en förnyelse av lagen. I 
Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) fastslås att mäklarbranschen utvecklas 
och att behovet av en ny lag är reellt. Bland annat ser SOU till förhållanden i övriga EU-
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länder för att finna material som kan ligga till grund för bearbetningen av den svenska 
mäklarlagen. Bedrivandet av kringtjänstförmedling är vanligt förekommande bland de 
europeiska fastighetsmäklarna. Som exempel på länder med tillåtande regler tar SOU 
(2008:6) upp Danmark, England och Tyskland. I dessa länder krävs det att mäklaren 
redovisar alla förhållanden kring köpet för kunden och författarna ser tydligt att det är i denna 
riktning SOU vill utveckla den nya fastighetsmäklarlagen. 
 
Förslaget om en förändring av mäklarlagen är alltså i första halvan av 2008 i ett skede som får 
författarna att tro att sannolikheten för en lagändring är mycket stor. Uppsatsen skrivs därför 
med ett grundläggande antagande om att mäklarlagen faktiskt kommer att ändras. 
 

1.2. Problemdiskussion  
Den lagändring som nu förväntas komma kan mycket väl tänkas ha en betydande inverkan på 
den svenska fastighetsmäklarbranschen. Troligtvis får lagändringen effekten att mäklarna i 
framtiden kommer att konkurrera i fler aspekter till följd av det ökade utbudet av tjänster. För 
att få konkurrensmässiga fördelar kan det vara bra att ligga i framkanten i utvecklingen av 
den förändrade marknadsbilden. För att göra det krävs att företaget väljer ett relevant utbud 
av kringtjänster som är inkomstbringande. Problemet med att välja ”rätt” kringtjänster att 
förmedla kan lösas genom att se till den danska marknaden där kringtjänster utgör en stor del 
av fastighetsförmedlingen (SOU 2008:6). Författarna vill dock vara försiktiga med 
generalisering av de svenska och danska marknadernas likheter eller olikheter men anser 
dock att det kan spekuleras i huruvida ett mått av likheter mellan marknaderna förekommer. 
Detta leder vidare till vad författarna anser vara kärnfrågorna i problemet. 
Problemformuleringarna tar upp frågan om hur utbudet av kringtjänsterna bör utformas med 
fokus på ekonomisk lönsamhet och kundernas efterfrågan. 
 

1.3. Problemformulering 
Hur kan man som fastighetsmäklare utforma sitt utbud av kringtjänster för att få ett 
vinstgivande tillägg i sin verksamhet? 
 
Vilken uppfattning har svenska mäklare om de nya möjligheterna till ekonomisk lönsamhet 
genom förmedling av kringtjänster? 
 
Vilka kringtjänster efterfrågas av svenska köpande kunder? 
 

1.4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka tjänster som efterfrågas för förmedling och hur 
mäklarna kan arbeta för att tillgodose sig denna nya marknad. Författarna ämnar ta fram 
förslag, genom att undersöka svenska och danska förhållanden, till hur svenska mäklare kan 
identifiera efterfrågan för, och utöka sitt utbud av, tjänster och på så sätt maximera 
avkastningen. 
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1.5. Avgränsning 
Författarna har valt att uteslutande titta på förhållanden som gäller privatpersoners 
bostadsaffärer med fastighetsmäklare då det nya förslaget endast omfattar dessa förhållanden. 
I den jämförelse mellan svenska och utländska förhållanden som genomförts har författarna 
valt att i huvudsak fokusera på en jämförelse mellan Sverige och Danmark. Avgörande 
faktorer för valet av Danmark som jämförelseland är den geografiska närheten till 
undersökningens svenska respondenter samt bibehållandet av en överblickbarhet i arbetet. 
Kvalitativa undersökningar kommer att genomföras med både danska och svenska 
respondenter för att besvara problemformuleringarna. 
 

1.6. Målgrupp 
Huvudmålguppen för denna uppsats är samtliga fastighetsmäklare som vill förbättra sina 
möjligheter till ekonomisk lönsamhet med hjälp av de nya regler som väntas gälla för 
kringtjänster. Författarnas avsikt är att uppsatsen ska kunna användas som stöd för 
fastighetsmäklare vid val av nya kringtjänster att förmedla. 
 

1.7. Begreppsinformation 
SOU – Statens Offentliga Utredningar 

 
Kringtjänster  – Med kringtjänster menar författarna i detta arbete alla tjänster en mäklare 
förmedlar som inte tas upp i 1§ FML. Alternativt benämns kringtjänster även som sidotjänster 
eller tilläggstjänster, men endast vid hänvisning eller citat ur vald teori. 

 
FML  – Fastighetsmäklarlag (1995:400) 

 
FMN  – Fastighetsmäklarnämnden. Statlig tillsynsmyndighet som bland annat utövar tillsyn 
över Sveriges registrerade fastighetsmäklare (Grauers et al., 2005). 

 
God fastighetsmäklarsed – Bestäms enligt SOU (2008:6, s.45) genom ”olika 
branschåtgärder, Konsumentverkets riktlinjearbete, tillsynsmyndigheternas bedömningar 
samt avgöranden i både allmän domstol och förvaltningsdomstol”. Enligt Grauers et al. 
(2005) är Fastighetsmäklarnämnden en av dessa statliga tillsynsmyndigheter som omnämns i 
citatet ovan. 

 
Förtroenderubbande verksamhet – Lars-Erik Olsson, civilekonom, reg fastighetsmäklare 
och ordförande i FMF region Syd skriver i FMF:s nättidning Aktiv Mäklare (s. 34) att: ”14§ 
om förtroenderubbande verksamhet är en gummiparagraf, vars räckvidd är omöjlig att 
överskåda”. Författarnas tolkning av detta uttalande är att ärenden rörande 
förtroenderubbande verksamhet avgörs i praxis. 
 
EES – EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (Europaparlamentet: 
Faktabladen 6.3.2 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, 2000). Syftet med 
bildandet av EES i maj 1992, var att skapa en inre marknad bestående av de länder som är 
med i EU samt EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen). 
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2. Metod 
 
”Varje undersökning består av en uppsättning relativt klara faser. I var och en av 
dessa måste forskaren företa val som får konsekvenser för undersökningens giltighet 
och trovärdighet” (Jacobsen, 2002, s. 55). 

 

2.1. Val av metod 
Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en grund för vilka tjänster som är lönsamma 
för förmedling i samband med fastighetsförmedling. Författarna vill genomföra en utredning 
som kan ligga till grund för arbetet med att uppdatera svenska fastighetsmäklares tjänster. Till 
följd av att en utredning av FML har genomförts på regeringens begäran anser författarna att 
det är nödvändigt att arbeta utifrån en deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) är valet mellan 
deduktiv eller induktiv ansats den första frågan som bör ställas vid datainsamling. Att arbeta 
utifrån en deduktiv ansats innebär att teori samlas in för att tjäna som underlag till empirin. 
En deduktiv ansats kan ge upphov till felslut då forskaren tenderar att sortera ut den 
information som stämmer överens med insamlad teori. Anledningen till att arbetsgången, 
brister till trots, gått från teori till empiri är att möjligheten att samla in all relevant data 
uteblir om författarna inte har tillgång till den bakgrundskunskap som krävs för att besvara 
frågeställningen. Detta stöds, enligt Jacobsen (2002), av modern psykologisk forskning som 
säger att människan inte har kapacitet att samla in all relevant information. Dessutom anser 
författarna att en induktiv ansats ställer allt för stora krav på respondenten som ska ge sin 
tolkning av verkligheten utan att få stöd i ett frågeformulär. Utan stödet från 
bakgrundskunskaper är forskaren väldigt begränsad i sin möjlighet att ställa relevanta frågor 
för att fånga in utelämnad information. Utöver den begränsade kunskapen hos respondenterna 
anser författarna att den metodpraktika som är vedertagen på den aktuella sektionen leder 
författarna in på den deduktiva banan genom det upplägg av uppsatsarbetet som används. 
Författarna anser sig vara medvetna om problematiken med en deduktiv ansats och har därför 
lagt ner stor möda på att eliminera den typ av felslut som tenderar att uppkomma vid denna 
ansats.  
 
Vid insamling av primärdata har författarna samlat in kvalitativ data. Den första frågan i 
uppsatsens problemformulering lyder; ”Hur kan man som fastighetsmäklare utforma sitt 
utbud av kringtjänster för att få ett vinstgivande tillägg i sin verksamhet?” och är vad 
Jacobsen (2002) kallar för explorativ problemställning. Denna typ av problemställning kräver 
en djupare och mer nyanserad insamlingsmetod och av denna anledning passar en kvalitativ 
ansats bäst vid undersökning av problemet. Den andra frågan i uppsatsens 
problemformulering lyder; ” Vilken uppfattning har svenska mäklare om de nya 
möjligheterna till ekonomisk lönsamhet genom förmedling av kringtjänster?” som även den 
är av explorativ karaktär. Den tredje och sista problemformuleringen lyder; ”Vilka 
kringtjänster efterfrågas av svenska köpande kunder?” och är en extensiv problemställning 
enligt den definition som ges av Jacobsen (2002). För denna typ av problemställning 
rekommenderas en kvantitativ ansats då omfång och bredd är målet. Det är alltså frågornas 
karaktär som avgör val av metod. Att Jacobsen (2002) anser att idealet är en kombination av 
olika ansatser utgör ytterligare ett stöd för författarnas val av två kompletterande ansatser. 
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2.2. Undersökningens urval 
 

2.2.1. Urval teori 
Den ansats som författarna använt är deduktiv, vilket innebär att teori samlas in för att ge 
bakgrundskunskaper till empiriinsamlingen (Jacobsen, 2002). Modern psykologisk 
forskning pekar enligt Jacobsen (2002) på svagheter i den induktiva ansatsen som gör att 
författarna anser att insamling av all relevant data är omöjlig utan ett visst mått av den 
bakgrundskunskap den deduktiva ansatsen ger upphov till. Som en notis till diskussionen 
om val av ansats anser författarna att en induktiv ansats likväl kan ge upphov till ett färgat 
sinne vid insamling av information. En deduktiv ansats kan påverka insamlingen av 
empiri, men författarna ställer sig frågande till om inte den induktiva ansatsen kan 
påverka insamlingen av teori på motsatt sätt. Som exempel kan nämnas att forskaren inte 
är tillräckligt insatt i ämnet för att ställa intelligenta följdfrågor. Insamling av teori har 
genomförts med hänsyn till av författarna ansedd relevans för undersökningen, samt för 
att bistå läsaren med bakgrundskunskap som är nödvändig för förståelse av diskussionen. 
 
För att introducera läsaren till, vid uppsatsens utgivning, rådande förhållanden har 
författarna valt att presentera FML med andra forskares kommentarer till dess innebörd. 
En genomförd Temoundersökning, beställd av mäklarsamfundet, ger ett underlag för 
författarnas kvalitativa undersökning och kan användas som en intressant jämförelse av 
hela landet och den mindre population som respondenterna representerar i denna 
undersökning. En utredning genomförd av SOU ligger till grund för diskussionen om 
tänkbara förändringar av FML. SOU jämför i stor utsträckning FML med motsvarande 
regelverk i andra länder, vilket leder författarna till att titta närmre på dessa 
inspirationskällor till kommande revidering av FML. I fråga om regelverken i Danmark, 
Norge och Finland anser SOU att det både finns många gemensamma riktlinjer, men även 
flera skillnader. Författarna har valt att uteslutande redogöra för danska förhållanden för 
att avgränsa jämförelsen av nordiska förhållanden så att den blir överblickbar för läsaren. 
Efter att ha jämfört de nordiska länderna anser författarna att regelverken är så pass 
snarlika att en jämförelse av samtliga inte anses vara relevant för studien innan FML 
reviderats. Danmark har därför valts som ensamt jämförelseobjekt i denna undersökning. 
 

2.2.2. Urval respondenter i kvalitativ ansats 
För att få ett representativt urval av respondenter har författarna valt att intervjua mäklare 
från kontor tillhörande ett urval av danska och svenska mäklarfirmor. Genom att välja 
respondenter ifrån kontor i olika städer, tillhörande olika företag, anser författarna att en 
god spridning uppnås. Svenska respondenter har valts ut med ett bekvämlighetsurval på 
grund av begränsade tidsmässiga och ekonomiska resurser. Urvalet av respondenter 
grundar sig i Kvales (1997) forskning kring kvalitativa intervjuer som är helt i linje med 
vad Jacobsen (2002) skriver. Frågan om hur många intervjuer som bör göras kan besvaras 
såhär; ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” 
(Kvale, 1997, s. 97). Antalet respondenter är beroende av de förutsättningar som råder för 
studien. Fler respondenter kan läggas till så länge de tillför något till undersökningen. När 
det uppstår en mättnad i svaren får urvalet anses vara representativt. Jacobsen (2002) 
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anser att minst två, helst fler, källor ska användas för att ge oss en god trovärdighet. 
Urvalet av danska respondenter har gjorts genom en förstudie av vilka mäklarkedjor som 
är framträdande och jämförbara på den danska marknaden. Samtliga kontor för varje 
kedja har kontaktats via e-post med frågor bifogat, varpå svar erhållits från de 
respondenter som har ansett sig ha tid att besvara frågorna. Trots det slumpmässiga 
urvalet bedömer författarna att en god spridning har erhållits efter en bedömning av 
kontorens storlek och geografiska placering. Intervjuerna har omarbetats till löpande text 
utan att någon information har sållats bort, därav skiljer sig intervjuernas upptagna 
utrymmer i empirin. Intervjuernas omfång grundar sig i hur väl förberedda 
respondenterna var vid intervjutillfället. 

 

2.3. Praktiskt tillvägagångssätt 
 

2.3.1. Primärdata  
Den information som samlats in för första gången till den givna undersökningen benämns 
primärdata (Jacobsen, 2002). Denna typ av data kan samlas in med hjälp av intervjuer, 
observationer eller frågeformulär. Primärdata i denna undersökning utgörs av uppsatsens 
empiri. Kvalitativ primärdata har samlats in med hjälp av intervjuer av sakkunniga varvid 
båda författarna medverkat. Jacobsen (2002) anser att slarv är ett hot mot 
undersökningens trovärdighet. Detta beror på att den information som samlats in aldrig är 
bättre än forskarens förmåga att sammanfatta den, vilket innebär en hög grad av sållning 
vid insamlingen av data. Genom att, med informerat samtycke, använda en diktafon vid 
intervjutillfällena minimerar författarna mängden förlorad information samt att ett bra flyt 
i samtalet erhålls. Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte 
att samla in objektiva beskrivningar av ett ämne. Ett visst mått av subjektivitet kan 
förväntas förekomma, men författarna ämnar minimera även denna risk genom att båda 
medverka vid samtliga intervjuer. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004) 
anser att möjligheten att registrera oväntade svar, och ställa följdfrågor, utgör några av 
samtalsintervjuns fördelar. Dessa möjligheter i kombination med genomförandet av flera 
intervjuer kan leda till att resultat uppnås som inte varit möjligt med andra metoder. Till 
följd av författarnas ekonomiskt och tidsmässigt begränsade resurser måste en del 
intervjuer ske via e-postkontakt, framförallt med danska mäklare. Författarna anser dock 
att detta innebär en språkmässig fördel då svaren kan översättas i lämpligt tempo och med 
god eftertanke varvid förlusten av data blir minimal. Kompletterande frågor kommer att 
skickas ut vid behov. 
 

2.3.2. Sekundärdata 
 Jacobsen (2002) anser att sekundärdata kan bestå av både kvalitativa och kvantitativa 
 data. Kvalitativ sekundärdata består av existerande forskning som samlats in av andra, ej 
 nödvändigtvis i samma syfte. 
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I teoriavsnittet presenteras en undersökning genomförd av Synovate Temo som 
undersöker efterfrågan av kringtjänster och kundernas förtroende för mäklaren. 
Författarna ämnar använda denna undersökning som jämförelse av det resultat som denna 
studies empiriska del leder till.  

 
Följande arbetsgång har brukats vid insamlingen av den teori uppsatsen till stor del 
bygger på. Författarna började med att läsa in sig på uppsatser som tidigare behandlat 
ämnet. Dessa uppsatser söktes fram med hjälp av databasen uppsatser.se med sökorden 
fastighetsmäklare, fastighetsmäklarlagen, fastighetsmäklarbranschen, mäklarbranschen, 
kringtjänster, sidotjänster samt förtroenderubbande verksamhet. Dessa uppsatser gav 
författarna värdefulla idéer till andra källor som använts i undersökningen. Samtliga 
källor har kritiskt granskats och bedömts av författarna. 

  

2.4. Källkritik 
 

2.4.1. Diskussion kring validitet 
Enligt Esaiasson et al. (2004) är validitet ett stort och viktigt problem i empiriska 
undersökningar. Definitionerna av en god validitet är att ha en god överensstämmelse 
mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer, att inga systematiska fel 
förekommer samt att vi mäter det vi påstår att vi mäter, resultatvaliditet. För att forskaren 
ska kunna hävda hög resultatvaliditet krävs att de två första definitionerna uppfylls 
tillsammans med en hög reliabilitet. Jacobsen (2002) anser att validitet kan delas in i 
intern giltighet, att vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta, och extern validitet som 
behandlar frågan om resultatet är från ett begränsat urval och tidpunkt är giltigt i andra 
sammanhang. Författarnas uppgiftslämnare består av primära källor. Enligt Jacobsen 
(2002) finns större förtroende till källor som står närmre den beskrivna företeelsen, något 
som är det absoluta fallet för denna undersökning då det slumpmässiga urvalet sker ur en 
noga utvald population. Undersökningen genomfördes med ett antal analysenheter som är 
oberoende av varandra. Jacobsen (2002) anser att uppgifter från flera oberoende källor ger 
en giltig beskrivning av företeelsen. Författarna har kontrollerat validiteten i tre olika 
validitetskontexter, egen bedömning av validiteten, respondenternas bedömning av 
validiteten samt en bedömning utförd av arbetslivsvetenskapliga studenter som inte deltar 
i undersökningen. 
 

2.4.2. Diskussion kring reliabilitet 
Alla källors reliabilitet och kvalitet bör enligt Jacobsen (2002) bedömas efter ett antal 
kriterier. Först och främst måste en bedömning av den tillfrågades kunskap och 
kompetens genomföras. Respondenterna i de kvalitativa intervjuerna representerar ett 
företag och därför måste en trovärdighetsbedömning göras med rådande förhållanden i 
åtanke. Vid analys av den information som erhållits bör forskaren arbeta utifrån ledfrågan 
”Kan den institution som har författat källan ha ett egenintresse av att förvanska 
information?”(Jacobsen, 2002, s. 210). Författarna är av den uppfattning att de svenska 
respondenterna i de kvalitativa intervjuerna har tyngre incitament att återge så korrekt 
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information som möjligt, snarare än att förvanska densamma. Detta då undersökningen 
syftar att tillhandahålla utvecklingsunderlag som baseras på given information och således 
kan vara till nytta för respondenterna. Viktigt att bedöma är, enligt Jacobsen (2002), om 
källorna är oberoende av varandra, vilket författarna anser vara fallet för denna studie.  
Esaiasson et al. (2004) anser att en hög reliabilitet har en frånvaro av slumpmässiga eller 
osystematiska fel. Jacobsen (2002) anser att de fel som begås vid utformningen av 
frågeformuläret ger lägre tillit för de svar som erhålls. Den kvalitativa undersökningen har 
som syfte att mäta respondenternas åsikter vilket enligt Trost (2001) kan utgöra ett 
problem för reliabiliteten då något så enkelt som respondentens humör vid genomförandet 
kan ha inverkan på de svar som erhålls. Författarna anser dock att de tidsmässiga och 
ekonomiska resurser som står till förfogande inte tillåter en djupare analys av de faktorer 
som påverkar respondenternas humör.  

 
Wärneryd (1990) anser på att öppna frågor är användbara när forskaren bland annat vill 
ha exempel över hur analysenheterna uttrycker sig i ett ämne för att på så vis få mer 
känsla för vad ämnet betyder. Detta kan sedan användas som ett komplement till 
statistiska rapporter.  
 
Resultaten i den kvalitativa undersökningen kan enligt Jacobsen (2002) påverkas av en 
rad faktorer. Undersökningen kan påverka respondenten genom att den metod som 
används vid intervjutillfället riskerar att påverka respondenten. Exempel på detta är att en 
planerad intervju sannolikt inte genererar samma svar som en oplanerad intervju då 
respondenten inte fått möjlighet att förbereda sig. Undersökaren kan påverka 
respondenten med exempelvis sitt kroppsspråk, tal och utseende. På grund av detta har 
författarna valt att turas om att leda intervjuerna i enlighet med Jacobsens (2002) 
ståndpunkt att två undersökare som kommer fram till samma resultat ger hög trovärdighet. 
Detta då det anses vara osannolikt att två undersökare kan ge så lika stimuli att de erhållna 
resultaten blir lika men ändå felaktiga. Avslutningsvis ska slarv nämnas som ett hot mot 
trovärdigheten, detta beror helt enkelt på bristande intresse eller uppmärksamhet hos 
undersökaren. Oavsett kvalitet på den data som tagits fram kan den aldrig bli bättre än 
forskarens förmåga att registrera den. För att undvika slarv har författarna valt att var och 
en registrera data vid avlyssning av diktafon för att undvika eventuella brister. 
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3. Teori och tidigare forskning 
 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av vad kringtjänster innebär med 
utgångspunkt i den forskning som fram till arbetets datum har publicerats. Detta 
för att skapa en kunskapsmässiggrund hos läsaren för de diskussioner ämnet som 
förs. Denna beskrivning följs upp av en tolkning av Fastighetsmäklarlagen 
1995:400 med samma syfte. Avsnittet följs av en kort diskussion av uttrycket god 
fastighetsmäklarsed som enligt författarna är något vagt. Vidare har författarna 
valt att sammanfatta de delar av Fastighetsmäklaren och konsumenten som är 
relevanta för diskussionen. Detta för att ge en bild av den svenska marknaden, 
men även en inblick i utländska marknader och de regler som gäller där. Den 
bedömning som hämtats ur FMN:s årsbok från 2002 har som syfte att visa för 
läsaren hur praxis kan se ut för ökad förståelse för de diskussioner som förs. 
Slutligen presenteras valda teorier som kan ligga till grund för utformning och val 
av kringtjänster för framtida förmedling som åtföljs av en sammanfattning av 
teorin. 

 

3.1. Temoundersökning 
År 2006 genomförde Synovate Temo, på uppdrag av Mäklarsamfundet, en undersökning 
bland husköpande kunder hos svenska fastighetsmäklare. Totalt tillfrågades 500 respondenter 
om tilläggstjänster förmedlade av mäklare under perioden 14 - 27 augusti. Denna 
undersökning behandlar efterfrågan av kringtjänster samt kundens förtroende för mäklaren 

och visar att 83 procent av 
respondenterna ansåg sig ha fått 
den hjälp de behövde utav 
mäklaren i samband med 
affären. Bland de respondenter 
som angav att de inte var nöjda 
med mäklaren var antalet 
förtydningar av missnöjet högt 
och tre huvudkategorier av svar 
har tagits fram. Dessa är; 
bristande engagemang från 
mäklarens sida, okunnig 
mäklare/bristande eller felaktig 
information samt att mäklaren 
uppfattades som partisk med 
säljaren. 
 
I sin undersökning har Synovate 
använt sig av 13 alternativ av 

kringtjänster. Dessa redovisas i diagrammet ovan tillsammans med svarsprocenten för hur 
många som är intresserade av att få tjänsten förmedlad och hur många av dessa som skulle 
kunna tänka sig att betala för respektive tjänst. Utöver vad som visas i diagrammet är 92 
procent av respondenterna intresserade av att få någon av dessa tjänster förmedlade.  
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3.2. Fastighetsmäklarlagen 1995:400 
 

3.2.1. Bakgrund 
Den första lag som kom till att reglera fastighetsmäklarens yrkesförutsättningar infördes 
1984 (Grauers et al., 2005). Lagen infördes för att mäklarbranschen hade gått igenom en 
stor förändring, före lagen införskaffades var det branschsedvänja som rådde. Under 1995 
träddes en omarbetning, av fastighetsmäklarlagen, i kraft. Enligt Grauers et al. (2005) var 
det den stora förändringen av mäklarbranschen och samhället som ställde mer krav på 
mäklaryrket som fick en lagändring att bli aktuell. I dagsläget står fastighetsmäklarlagen 
inför en ny revidering och det är förändringen i branschen och samhället som även denna 
gång spelar in i ändringarna. 

 

3.2.2. Fastighetsmäklarlagens innehåll  
Fastighetsmäklarlagen är uppdelad i tre plan (Grauers et al., 2005). Första planet består av 
allmänna regler vad gäller vilka som får agera fastighetsmäklare och vilka objekt som får 
förmedlas. Plan två innehåller näringsrättsliga regler som tar upp hur en registrering ska 
gå tillväga samt olika formalia kring yrket. Sista planet innehåller civilrättsliga regler, 
vilket omfattar hur fastighetsmäklaren ska arbeta för de olika parterna, ersättnings- och 
skadeståndsregler. 

 

3.2.3. Allmänna regler 
”Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar 
fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, 
andelsrätter avseende lägenheter, arrenderätter eller hyresrätter” (FML, 1995:400, 1§). 
 
Denna paragraf innehåller tre rekvisit (Grauers et al., 2005), det första är att 
fastighetsmäklaren inte är en juridisk person, det är inte mäklarföretaget som förmedlar 
fastigheter utan den fysiska personen, fastighetsmäklaren. Det andra kravet är att 
mäklaren ska utöva en verksamhet som bedriver förmedling av bostäder. Tredje rekvisitet 
i denna paragraf är vilken typ av objekt en mäklare får förmedla i sin verksamhet (ibid.) 

 
”Om inte annat anges i det följande, får bestämmelser i denna lag inte frångås till 
nackdel för en konsument som köper en fastighet huvudsakligen för enskilt bruk eller som 
säljer en fastighet som han har innehaft huvudsakligen för enskilt bruk” (FML, 1995:400, 
4§). 

 
Enligt Grauers et al. (2005) kan man betrakta både köpare och säljare som konsument i en 
fastighetsaffär förutsatt att fastigheten till största del är avsedd för bostadsändamål. I 4§ 
fastställs att det är konsumentskyddet i fastighetsmäklarlagen som skyddar både köparen 
och säljaren samt att det inte går att avtal till det sämre för någon av parterna, förutom för 
mäklaren som är näringsidkare. 
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3.2.4. Civilrättsliga regler 
”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens 
intresse” (FML 1995:400, 12§, 1st). 

 
Mäklaren är den mellanhand som ska svara för sakkunnighet till både säljare och köpare 
och med sin kunskap kunna ge faktiska uppgifter om fastigheten (Grauers et al., 2005). 
Mäklaren ska, vad gäller god fastighetsmäklarsed, hänvisa till annan sakkunnig om denne 
själv inte kan behärska området det gäller.  

 
”En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter. Mäklaren får inte heller 
ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom” (FML, 
1995:400, 14§). 

 
Den som anlitar en mäklare ska vara säker på att dennes yrkesutövning faller under 
fastighetsmäklarlagen (Grauers et al., 2005). I andra stycket har tydligt framhävts hur 
viktigt det är för mäklaren att vara opartisk och inte ägna sig åt någon form av verksamhet 
som kan rubba dennes förtroende.   

        

3.3. God Fastighetsmäklarsed 
Mäklarens uppgift är att sammanföra två parter som vill sluta avtal mellan varandra och det är 
i det förhållandet som frågan om opartiskt förfarande uppkommer (Grauers et al., 2005). 
Eftersom mäklaren företräder både köparen och säljaren (SOU 2008:6) ska båda parterna 
kunna ha förtroende för honom i sakfrågor vad gäller förmedlingen.  

 
Begreppet god fastighetsmäklarsed är i dagens lagstiftning ett odefinierat begrepp (SOU 
2008:6). Fastighetsmäklaren uppdrag enligt 12§ FML är att ta vara på både köparens och 
säljarens intresse genom att följa god fastighetsmäklarsed (Grauers et al., 2005).  Med det nya 
förslaget som läggs fram om den nya fastighetsmäklarlagen ska precisera vad för krav som en 
mäklare ska följa (SOU 2008:6). Frågan som ställs är om konsumentskyddet är tillräckligt 
som det ser ut idag. Genom att detaljera i lag vad som gäller för god fastighetsmäklarsed 
skulle kunna ligga i intresse för samtliga parter. Även efter lagändringen kommer varje 
enskilt fall av tvister angående god fastighetsmäklarsed att granskas av 
Fasighetsmäklarnämnden och av domstolar. 

 
Ett förslag som läggs fram i SOU 2008:6 är att mäklaren redan före en handling ska kunna 
söka förhandsbesked hur vida ett agerande strider mot god fastighetsmäklarsed (SOU 
2008:6). Som det ser ut idag kan bara fastighetsmäklaren i efterhand genom granskning av 
FMN, förvaltningsdomstolars praxis och andra bransch relaterade nämnder (Melin & 
Kilander, 2007) få reda på vad som inte ses som god fastighetsmäklarsed. 
 
 



  

  14 

3.4. Sammanfattning av SOU 2008:6 
I detta avsnitt har författarna valt att sammanfatta det förslag till omarbetning av FML som 
regeringen påkallat i slutet av 2005. Så har gjorts för att ge läsaren en bättre bild av vad som 
diskuteras i detta arbete. Tyngdpunkten ligger på de avsnitt som rör förmedling av 
kringtjänster samt vad författarna anser vara av vikt för det diskuterade ämnesområdet. 

 

3.4.1. Syftet med förslaget 
Syftet med förslaget är att förbättra konsumentens skydd vid en affär samt att förbättra 
mäklarens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Lagen gäller alltså enbart för affärer 
mellan mäklare och konsument och har ingen giltighet vid affärer med företag. 

 

3.4.2. Synen på kringtjänster 
Som tidigare nämnt behandlas sidotjänster uteslutande som förtroenderubbande 
verksamhet i utredningens sammanfattning. Här beskrivs också hur man vill utveckla 
användandet av kringtjänster till ett sätt som tillåter dem, men samtidigt ökar kraven på 
redovisning från mäklarens sida. Detta ska enligt förslag uppnås genom en registrering 
hos FMN och vilken ersättning mäklaren får för förmedlingen av kringtjänsterna skall 
redovisas hit. Som komplement till öppnandet för förmedling av kringtjänster vill SOU 
även införa ett system som låter mäklaren få ett förhandsbesked från FMN om huruvida 
ett förfaringssätt är förenligt med god mäklarsed. Fördelen med detta är att mäklaren nu 
kan få ett förhandsbesked innan tillämpning och på så sätt slipper eventuella varningar. 

 

3.4.3. Branschens utveckling 
Förutom rent försäljningsmässiga ökningar anser SOU i sin utredning att 
fastighetsmäklarbranschen utvecklas. Denna utveckling ser enligt SOU ungefär likadan ut 
i alla nordiska länder. De tre stora förändringarna är; bankernas intågande i branschen, 
ökad försäljning till och från utlandet samt ökad fokusering på internetrelaterade tjänster. 
Bankernas ökade intresse för mäklarbranschen beror enligt SOU på de möjligheter som 
erbjuds att sälja krediter och övriga tjänster till de konsumenter som står inför köp av fast 
egendom. Utredningen pekar på en tydlig utveckling där banker står som ägare till 
franchisekedjor och därigenom förmedlar sina egna tjänster. Exempel på bankägda kedjor 
är de två största fastighetsmäklarna i Sverige, Fastighetsbyrån som ägs av svenska 
Swedbank samt Svensk Fastighetsförmedling som ägs av den norska bank-, finans- och 
försäkringskoncernen DnB NOR. 

 
SOU beskriver utvecklingen av internetrelaterade tjänster som både en förbättring av de 
fysiska mäklarkontorens tjänster samt en utbredning av internetbaserade tjänster och 
företag som alla förenklar kontakten mellan mäklare och kund samt säljare och köpare.  
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Trots den utveckling som skett i branschen anser SOU att den största delen av 
försäljningar av villor och bostadsrätter fortfarande sker genom mäklare. På grund av den 
tekniska-, ekonomiska- och juridiska kunskap som krävs för försäljning av bostäder ökar 
mängden försäljningar genom mäklare just nu. Dessutom har många mäklare stort 
förtroende hos eventuella köpare samt god kompetens om marknadens natur som kan 
bidra till att bästa möjliga pris uppnås. Slutligen anser SOU i sitt förslag att den ökade 
aktiviteten på Internet fört med sig att utbudet av mäklare och deras tjänster nu är mer 
överblickbart. 
 

3.4.4. Urval av europeiska förhållanden 
I SOU:s utredning av de förhållanden som råder i övriga Europa fastslås att tjänsten 
fastighetsmäkleri är innehållsmässigt varierande mellan länderna. Det finns vid 
tidpunkten för utredningens utgivning inte några enhetliga regler för EU och EES. Den 
svenska definitionen av en fastighetsmäklare är enligt denna utredning en opartisk person 
vars uppdrag är att föra samman två parter för ingående av avtal om fastighet eller likande 
objekt. Det anses även att denna definition kan stämma väl överens med mäklarens 
uppgift i andra länder, men i många europeiska länder agerar mäklaren ombud för sin 
uppdragsgivare som kan vara köpare eller säljare. 
 
Vid tidpunkten för utredningens utgivning har engelska och tyska mäklare i flera år 
tillåtits erbjuda andra tjänster utöver mäklartjänsten. De engelska mäklarna får exempelvis 
erbjuda finansierings- och försäkringsassistans men måste, om ersättning erhålls, tydligt redovisa 
förhållandet för sin uppdragsgivare. De tyska mäklarna regleras i huvudsak av vad som sägs i 
Makler- und Bauträgerverordnung från 1990. Mäklarna får erbjuda kringtjänster men 
måste, precis som engelska mäklare, redovisa omständigheterna kring dessa förhållanden. 
Dock med den skillnaden att endast det som anses kunna påverka kundens beslut om att 
ingå avtal behöver redovisas. 
 
I fråga om regelverken i Danmark, Norge och Finland anser SOU att det både finns 
många gemensamma riktlinjer, men även flera skillnader. Författarna har valt att fokusera 
på det regelverk som tillämpas på den danska marknaden för att avgränsa jämförelsen så 
att den blir överblickbar för läsaren. 

 

3.4.5. Danska förhållanden 
Den mäklarlag som gäller i Danmark vid utredningens utgivning antogs 1993 och har 
kompletterats av ”bekendtgørelser” (författarnas anmärkning: kungörelser) sedan dess. 
Lagen är enligt SOU av konsumentskyddande karaktär och gäller till fördel för både 
säljare och köpare. Vidare skriver SOU att den danska mäklarlagen endast gäller för ”… 
yrkesmässig förmedling av fast egendom”(SOU 2008:6, s. 79) vilket är förenligt med 
svensk mäklarlag eftersom den danska definitionen på fast egendom, till skillnad från den 
svenska dito, även innefattar andel av bostadsrättsförening. En skillnad värd att nämna är 
dansk mäklarlag till skillnad från svensk inte omfattar förmedling av hyresrätter och 
kommersiella fastigheter. Flertalet paragrafer i dansk mäklarlag tillåter även rådgivning 
och assistans av yrkesmässiga kringtjänster i samband med förmedling. 
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När en dansk mäklare åtar sig ett försäljningsuppdrag ska objektet värderas i samspråk 
med säljaren, varpå ett kontantpris bestäms. Detta kontantpris avser den summa en köpare 
kan köpa objektet för utan att överta några lån. Värderingen av huset är en uppskattning 
och anses nödvändigtvis inte felaktig om en sakkunnig lämnar en avvikande värdering. 
Dock kan ett skadeståndskrav åligga mäklaren om utförd värdering avsevärt skiljer sig 
från sakkunnigs värdering. Det avtal som sluts mellan uppdragsgivare och mäklare ska 
vara skriftlig och samtliga delar i förmedlingen ska vara inskrivna samt vilken ersättning 
mäklaren erhåller för varje prestation. Det är fritt att avtala om ersättningen mellan 
mäklaren och dess uppdragsgivare, ersättningen kan både vara provisionsbaserad eller en 
fast avgift. Om en mäklare åtar sig ett förmedlingsuppdrag där både köparens och 
säljarens intresse ska tillvaratas, ska en försäljning ske inom en viss period och till ett pris 
som är avtalat med uppdragsgivaren. Den opartiskhet som krävs av mäklaren sträcker sig 
endast så långt att mäklarens skyldigheter gentemot andre part anpassas till de behov 
uppdragsgivaren har. Denna del av lagen förutsätter att total opartiskhet är ouppnåelig och 
uppdragsgivarens intressen bör därför väga tyngre, lagen säger tydligt att mäklaren inte 
kan representera båda parter vid en affär.  
 
Krav på god mäklarsed understryks, till skillnad från svensk lagstiftning, med detaljerade 
lagregler. Gällande förmedling av kringtjänster ställs det tydliga krav för detta. Mäklarens 
rådgivning får inte påverkas av ekonomiskt eller personligt intresse i någon aspekt av en 
affär. Om ett sådant intresse skulle förekomma åligger det mäklaren att uppmärksamma 
detta för båda parter. Av mäklaren krävs det således att ”… eventuell provision, rabatt 
eller annat vederlag som följd av en förmedling av t.ex. finansiering, försäkring eller 
annonsering” (SOU, 2008:6, s. 82) uppmärksammas för båda parterna samt att de har rätt 
att få reda på ersättningens storlek. Till skillnad från vad SOU:s utredning föreslår finns 
ingen plikt, för danska mäklare, att anmäla vilka kringtjänster som erbjuds. Däremot ska 
rådande förhållanden framgå av firmateckningen, vilket även gäller ägandeförhållanden. 
Detta för att samtliga parter ska kunna avgöra om mäklaren styrs av andra intressen.  

 

3.5. Bedömning publicerad i FMN:s årsbok 2002 
Fastighetsmäklarnämnden publicerar en årsbok innehållande tillsynsärenden där en 
bedömning av inkomna fall har lämnats med eventuella påföljder för den svarande. I 2002 års 
utgåva har författarna valt ut ett ärende (ärendenummer 2002-12-11:2) som behandlar 
ansvarsfrågan vid marknadsföring av utomstående bolag. I hela avsnitt 3.5 sammanfattas vad 
författarna anser vara de, för läsarens förståelse, relevanta delarna av ärendet. 

 

3.5.1. Ärendets bakgrund 
Bakgrunden till att mäklaren blivit anmäld till FMN var som följer. I samband med en 
visning av ett objekt fick köparen en objektsbeskrivning vars baksida utgjordes av reklam 
för ett entreprenadföretaget. I denna reklam garanterades ett ”… förstklassigt arbete av 
god kvalitet till ett bra pris”(Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden, Årsbok 2002, 
2002-12-11:2, s. 239-240) om köparen anlitade företaget.  
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3.5.2. Köparens hävdande 
I den anmälan som sänts till FMN ifrågasattes ansvarsgraden för mäklaren gentemot 
köparen som anlitat entreprenadföretaget efter mäklarens rekommendationer. Enligt 
köparen bestod dessa rekommendationer av muntligt och skriftligt lovordande av 
entreprenörens kompetens vid renovering av lägenheter. Det renoveringsarbete som 
utförts ledde enligt köparen till att lägenheten och tillhandahållen utrustning förstörts. En 
besiktning av lägenheten utfördes av en oberoende besiktningsman som underkände 
entreprenörens verk på över etthundra punkter. 

 

3.5.3. Mäklarens försvar 
Mäklarens försvar låg i ett antal punkter. Först och främst menade denne att reklamen inte 
överlämnades separat utan var, som köparen också poängterat, tryckt på 
objektbeskrivningens baksida. Mäklaren menade dessutom att reklamens syfte är att 
tillgodose köpare med kontaktinformation till ett företag som utför en typ av arbete som 
många köpare efterfrågar prisinformation om och som mäklaren själv inte kan lämna 
uppgift på. Syftet med reklamen är således att kunden själv ska kunna få en ungefärlig 
prisuppgift för att underlätta beslut om eventuellt köp av det visade objektet. Vidare 
poängterar mäklaren att upphandling och bokning utförs av kunden helt utan mäklarens 
medverkan samt att kunden aldrig binder sig att anlita entreprenören till följd av att 
prisuppgift har lämnats. Slutligen påpekar mäklaren att det inte finns ”… ekonomiska 
ersättningar eller andra kopplingar mellan honom och entreprenören” 
(Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden, Årsbok 2002, 2002-12-11:2, s. 240). 

 

3.5.4. Fastighetsmäklarnämndens bedömning 
I den bedömning som gjordes av FMN ansågs det vara vanligt med avtal om utrymme i 
diverse skriftligt material mellan företag. Därför ansågs det inte strida mot god 
fastighetsmäklarsed att fastighetsmäklare erbjuder reklamutrymme. Från nämndens sida 
belystes dock vikten av att reklamen inte kan misstolkas som fakta. Vidare fastslås att ”… 
upplysningar till köpare och spekulanter om hantverkare eller andra som tillhandahåller 
tjänster av intresse i samband med överlåtelser” (Fastighetsmäklarnämndens 
tillsynsärenden, Årsbok 2002, 2002-12-11:2, s. 241) kan anses vara en del i mäklarens 
uppdrag i form av bidragande med sakkunskap. Dock skall ett visst mått av försiktighet 
tillämpas då nämnden påpekar att mäklarens upplysningar i viss mån kan uppfattas vara 
en rekommendation. Att hänvisa till ett företag som mäklaren känner till att det brister på 
något sätt i utförandet av sina uppgifter anses vara vilseledande och därmed strida mot 
god fastighetsmäklarsed. I det aktuella fallet anser nämnden inte att fallet är av sådan art. 
Vad gäller frågan om ekonomisk kompensation ska mäklaren agera som en opartisk 
mellanhand och får inte ha eget intresse riktat åt något håll. Skulle det vara fallet anser 
FMN att det skulle innebära ett ”betydande trovärdighetsproblem” 
(Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden, Årsbok 2002, 2002-12-11:2, s. 241). 
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Avslutningsvis anser FMN att reklamen i detta fall presenterats på ett sådant sätt att den 
inte inkräktar och gör objektsinformationen otydlig. Inte heller har den lämnats på ett 
separat ark, vilket i så fall hade mäklarens objektivitet i större mån kunnat ifrågasättas 
enligt FMN. 

 

3.6. Kringtjänsteutbudets utformning 
”En viktig del av tjänsteföretagets marknadsföring är att förstå hur dess erbjudande skall 
utformas och presenteras för att vara attraktivt för kunden” (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 
1998, s. 125). Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) anser att införskaffandet av detaljerad 
kunskap om kunderna är av stor betydelse, detta för att tjänsterna ska kunna anpassas efter 
kundernas behov. Denna anpassning till kunderna blir allt viktigare i takt med att 
konkurrensen blir hårdare. Då är det de företag som lyssnar och svarar bäst och mest 
uppmärksamt som vinner kunderna. Att lyssna på kunderna kan göras genom exempelvis 
marknadsundersökningar, men personalen utgör den största kommunikationskanalen 
gentemot kunden.  
 
Följande citat beskriver hur anskaffningen av god kundkännedom ska gå till; ”För att skaffa 
sig kundkännedom måste man först samla in data. Därefter omvandlar man denna till 
information och kunskap, och utifrån dessa utvecklar/anpassar man sina tjänster och sin 
marknadsföring” (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998, s. 125). När väl efterfrågan av 
kringtjänster har utretts kommer tidpunkten för genomförandet. Vid denna tidpunkt är det 
viktigt att kunden upplever att utförandet av tjänsten uppfyller de förväntningar kunden har 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Dessa förväntningar är påverkbara och ett sätt att 
underlätta för kunden i bedömningen av kvalitet är att, i så stor utsträckning som möjligt, låta 
kunden ta del av arbetsprocessen eller till och med delta i den. Genom att arbeta på detta sätt 
kan kunden få en förståelse för komplexiteten i utförandet av tjänsten. Kundens uppfattning 
av utförandet av tjänsten påverkar köpbeteendet i samvarians. 
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) skriver att tjänster kan bestå av en uppsättning 
värdeskapande aktiviteter som i samspel med varandra utgör kundens upplevelse av tjänsten. 
Kundens uppfattning av tjänsten grundar sig alltså i samtliga delmoment, som alla är viktiga 
för helhetsintrycket. Det är bara vad kunden får ta del av eller se som utgör tjänsten i kundens 
ögon, alla utelämnade delar av tjänsten existerar inte för kunden. I den process som ligger till 
grund för skapandet av en tjänst är kunden ofta direkt involverad. Dennes bidrag till 
processen är information och andra input som ligger till grund för tjänstens innehåll, utföra 
eller delta i delar av arbetet samt att sprida sina uppfattningar om tjänsten till potentiella 
kunder, en slags marknadsföring.  
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4. Empiri 
 

4.1. Intervjuer med svenska mäklare 
 

4.1.1. Hansi Robertsson, Svensk Fastighetsförmedlin g, Sölvesborg 
Svensk Fastighetsförmedling anser sig vara väl pålästa om det nyutarbetade förslaget om 
omarbetning av fastighetsmäklarlagen. Inställningen till förslaget får ett positivt 
bemötande och anser sig vara väl förberedd på de förändringar som kan tänkas följa. 
Svensk Fastighetsförmedling har redan i dag ett stort utbud av kringtjänster, kanske till 
och med störst i Sverige enligt respondenten. Vidare anser respondenten att Svensk 
Fastighetsförmedlings mäklare redan nu övar på förmedling av kringtjänster då 
försäljningen pågår för fullt. Exempel på vad de idag förmedlar är; varudeklarerat, dubbel 
boendekostnadsförsäkring samt en massa andra tilläggstjänster som måste köpas av 
säljaren, såsom ”helicopterview” (författarnas anmärkning: objektet fotograferas från 
ovan med hjälp av en zeppelinare) och Tv4-reklam. Respondenten förklarar att 
insäljningen av dessa tjänster motiveras med att de kan ge fler spekulanter som i sin tur 
kan leda till högre köpeskilling. 

 
Författarna ställde frågan om hur detta sköts i praktiken med tanke på att det idag inte är 
tillåtet enligt lag att ta betalt för kringtjänsterna. De får ta betalt, men mäklaren får inte 
tjäna pengar på dem, är respondentens svar. Om samarbetspartnerna bjuder på bowling 
eller golf anses inte det som en form av betalning utan snarare ett sätt att etablera 
kontaktnät och värna om samarbete. Ingen ”kick-back” (författarnas anmärkning: 
provision eller ersättning till mäklaren) betalas ut överhuvudtaget. Dessa tjänster som 
erbjuds kan snarare anses som ren service som det ser ut innan lagändring, men när väl 
den nya lagen börjar gälla öppnas möjligheten till ersättning upp genom samarbetsavtal. 
 
På Svensk Fastighetsförmedling ser man att det idag finns en stor efterfrågan på 
kringtjänster. Respondenten anser att ett mäklarkontor i princip är ett serviceföretag. Vid 
en försäljning skannar mäklaren av det behov som kan tänkas uppkomma, exempelvis om 
säljaren har någonstans att ta vägen, hur konkurrenssituationen ser ut samt bevakning av 
marknaden. När köparen kommer handlar det mer om lokalkännedom såsom var dagis 
ligger och vilken service som finns i området. Även kunder som är oförberedda inför 
affären kan Svensk Fastighetsförmedling erbjuda lösningar såsom banklån och 
försäkringar. Respondenten menar att en flytt är en jättestor process och de som flyttar 
från andra kommuner behöver hjälp med allting.  

 
Det finns intresse från både köpande och säljande kunder för kringtjänster. Varje affär är 
specifik och de frågor som dyker upp är olika varje gång. Enligt respondenten är det 
viktigt att vara påläst för att kunna bidra med kunskap med att hjälpa kunderna ger mer 
affärer.  
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De vanligaste kringtjänsterna som efterfrågas är, enligt respondenten, bolån vilket är 
starkt förknippat med försäljningen. Exempelvis kan det handla om att lägga om lånen vid 
försäljning, och till spekulanter erbjuds bolån från DnB NOR. För övrigt kan det vara 
trygghetspaket med doldafelförsäkring, dubbelboendekostnadsförsäkring och 
villahemförsäkring som enligt respondenten går bäst. På Svensk Fastighetsförmedling 
tränas det nu på att sälja in produkter som Tv4-reklam och ”helicopterview”. 
Respondenten förklarar att reklamannonser med sålda objekt kan vara bra reklam om det 
är något fint objekt som sålts. 

 
Svensk Fastighetsförmedling ser stora möjligheter att skapa intäkter ur tilläggstjänsterna 
så länge mäklaren inte fastnar i fällan att bjuda på dem i för stor utsträckning, då dessa 
tjänster är något utöver den vanliga mäklartjänsten. Respondenten påpekar att det är 
viktigt att redovisa för kunderna att mäklaren får ”kick-back” på försäljningen av 
tjänsterna som det fungerar i Danmark. Vidare fastslår respondenten att en lagändring kan 
få som effekt att nya aktörer letar sig in på marknaden genom att bistå med mäkleriet för 
att kunna sälja sina egna tjänster. Som exempel på tänkbara nya konkurrenter nämns 
banker och försäkringsbolag såsom IKANO-banken i samarbete med IKEA. Flertalet 
mäklarfirmor har idag köpts upp av olika banker, däribland även Svensk 
Fastighetsförmedling. Respondenten tror att betalningen av tjänster kommer att ske i form 
av ”kick-back” från företagen och inte av kunden till följd av att köparen sannolikt inte 
vill betala något extra utöver själva fastigheten. 

 
För möjligheterna att dra fördel av det nya lagförslaget ser respondenten att det, i ett 
längre perspektiv, inte spelar någon roll hur stort ett enskilt kontor är, utan mer om det 
tillhör en större ägarkrets. Ett kontor med en eller två mäklare kommer aldrig kunna 
skaffa sig den kunskap som krävs för att sälja det som ligger utanför den traditionella 
mäklartjänsten. Vidare påpekar respondenten att han tillsammans med sina 
samarbetspartners har 16 butiker och därför kan ha specialister som reser runt i butikerna 
och ägnar sig helt åt detta. De stora kontoren kan anställa någon som sköter denna typ av 
arbete, det kommer inte den lilla firman (författarnas anmärkning: exempelvis enskilt 
kontor eller tillhörande en mindre ägarkrets) ha möjlighet till. Respondenten anser sig att 
vara så pass flexibel som marknaden kräver men det kan kanske bli så att Svensk 
Fastighetsförmedling sätter en ram för hur tjänsteutbudet ska formas.  
 
Respondenten berättar att Svensk Fastighetsförmedling har ca 70 procent av marknaden 
och att man gör affärer med samtliga banker, något som bankerna kan tjäna mycket 
pengar på och därför gärna gör. Denna position på marknaden gör att Svensk 
Fastighetsförmedling får en möjlighet att påverka kundernas val av bank och genom det få 
”kick-back”. Respondenten anser inte att små kontor har samma möjlighet att styra 
kundernas val och detta påverkar möjligheterna till förtjänst. 

 
Respondenten säger sig inte kunna se mäklare som inte kan erbjuda tilläggstjänster, det är 
viktigt både ur konkurrenssynpunkt men även i lönsamhetssynpunkt. Många dumpar sin 
provision och går på sina bara knän bara för att få in objektet. Om provisionen trycks ner 
kan man ta betalt för andra tjänster i kompensation. Kommer man in i en situation där 
man konkurrerar kan man sänka provisionen om man säljer en tilläggstjänst, ungefär som 
den danska modellen. En mäklare utan tilläggstjänster har inget annat än prisvapnet att 
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falla tillbaks på, då tävlar man bara om och med arvodet och köparna är pålästa och vet 
vad en mäklare ska kunna erbjuda och kan man inte det är man inte heller intressant.  
Respondenten tror dock att det är enklare att få igång kringtjänstförsäljning i storstäder 
där människor inte är trogna sina banker och försäkringsbolag, men på landet har kunden 
ofta fötts in i sin bank. Banktjänstemannen vet vem kunden är. Får de igång försäljningen 
på landsbygden är det bra på lång sikt, efterfrågan kommer att vara lika stor oavsett var 
man bor, men respondenten tror att storstadsborna har enklare för att byta leverantör. 
 
Förmedling av kringtjänster kan även leda till merarbete för mäklaren, men respondenten 
anser att det blir ett nödvändigt arbete för att mäklaren ska få in kundens fastighet till 
försäljning. Större företag kan dock skaffa resurser för att avlasta mäklarens uppgifter, ex 
bankman eller försäkringshandläggare som jobbar med spekulantregister och mot 
kunderna direkt.  
 
Intäkterna kommer att öka enligt respondenten, dock kommer det att bli ett tryck ner på 
provisionerna. Respondenten tror att belöningsmodellen i framtiden kommer att se 
annorlunda ut jämfört med idag, han tror inte att den enskilda mäklaren kommer att tjäna 
lika mycket som idag, men dock bra. Han tror att intäkterna mer kommer att fördelas på 
hela teamet, och då kommer intäkterna från vem som helst i teamet som kan sälja 
tilläggstjänsterna. Detta innebär ett svagare band mellan enskild mäklare och objekt. 

 
Försäljningen av tilläggstjänster kommer att säljas paketvis, såsom lån och försäkring som 
kopplas till en försäljning, men marknadsföring och trygghetsförsäkring säljes separat då 
kunderna har skilda behov av sådant.  Exempel på uppbyggnad av paket är ett defensivt 
med syfte att trygga köparen med olika försäkringar och ett offensivt med marknadsföring 
och proffsfotografer. 

 
Respondenten avslutar med att välkomna den nya lagen som han ser fram emot det och 
bara ser möjligheter med. ”Man vet ju inte riktigt hur detta kommer att landa när den nya 
mäklarlagen kommer, men vi är ju jättepositiva till den för vi är ett serviceföretag, vi är 
en ren sälj- och serviceorganisation, och vi är mycket positiva till det här. Vi har jobbat 
så i många år, bara det att man inte får ta betalt för det” (Hansi Robertsson, personlig 
intervju, 2008-04-17). 

 

4.1.2. Johannes Ahlgren, Malmöhusmäklarna, Malmö 
Malmöhusmäklarna välkomnar den lagförändring som stundar och har, sedan en tid 
tillbaka, börjat förbereda inför en lagförändring. Respondenten känner redan i dagsläget 
att det finns en efterfrågan av kringtjänster och det från både köpande och säljande 
kunder. Vad respondenten märker störst efterfrågan av är enklare tjänster såsom städning 
samt flytthjälp. 
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Respondenten tror att det kan finnas en risk vid införandet av den nya mäklarlagen att 
fastighetsmäklare blir mer som en försäljare av olika typer av ”abonnemang” och att 
själva förmedlingsuppdraget av boendet kommer i skymundan. I och med den hårda 
konkurrensen som råder kan det finnas risk att firmor dumpar mäklararvodet för att sedan 
väga upp det med intäkter från kringtjänster. Respondenten hoppas dock det kan bli som i 
Danmark där kringtjänster är en bisak vid förmedlingen och bidrar till att intäkterna ökar. 
Som mindre aktör i mäklarbranschen anser respondenten att de har ett litet handikapp 
gentemot de större mäklarkedjorna, som har bättre förhandlingsläge med tanke på deras 
storlek. Risken för de stora mäklarkedjorna kan vara att de fastnar i ett industritänk utan 
möjligheter att anpassa sina tjänster till varje enskild kund. Där kan de mindre företagen, 
anser respondenten, ha fördelar eftersom de inte sitter fast i samma byråkrati som de 
större kan göra. Respondenten tror att samtliga aktörer måste hänga på förmedlingen av 
kringtjänster, då det är stor konkurrensfördel att tillhandahålla.  
 
Redan idag det är stor skillnad på de tjänster som mäklare i Sverige erbjuder beroende på 
vart i landet man arbetar, detta är något som respondenten tror sig fortsätta även efter 
lagändringen. Förmedlingen av kringtjänster kommer att medföra mer arbete för 
mäklaren, dock både hoppas och tror respondenten att det kommer att öka mäklarens 
totala arvode. När det gäller hur man ska förmedla kringtjänsterna anser respondenten att 
det är viktigt att anpassa sig till kunden och utforma tjänsten utefter dennes behov, det kan 
både vara paketlösningar eller enskilt sålda tjänster.    
 

4.1.3. Lars Rane, Fastighetsbyrån, Halmstad 
På Fastighetsbyrån i Halmstad är man bekanta med det lagförslag som tagits fram och 
ställer sig positiva till en förändring. Respondenten berättar att de känner en efterfrågan 
av kringtjänster, både från köpande och säljande kunder. En bostadsaffär är väldigt 
komplex för många eftersom gemene man inte säljer eller köper bostad så ofta. Många 
vänder sig därför till mäklaren för att få tips eller råd om vad man kan göra i olika 
situationer. 

 
Efterfrågan av kringtjänster är lika stor från både köpande och säljande kund anser 
respondenten. De kringtjänster som respondenten känner mest efterfråga är idag tjänster 
som besiktning, lån, försäkring, flytthjälp, städning, hantverkare och energibesparing. 
Respondenten ser goda möjligheter att med den nya lagen kunna får ersättning vid 
förmedling av kringtjänsterna.  

 
Mäklarkontor som har flera mäklarassistenter, tror respondenten, kommer ha större 
möjlighet att administrera kringtjänster. Om inte mäklaren blir avlastad av en 
mäklarassistent, kan det tänkas att det kommer bli mer arbete för den enskilde mäklaren 
anser respondenten. På sikt kommer det vara viktigt att rent konkurrensmässigt förmedla 
kringtjänster. Respondenten tror inte att det har någon betydelse geografiskt vilka 
kringtjänster som efterfrågas.    
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Respondenten tror att intäkterna kommer att öka med kringtjänsterna, då på bekostnad av 
att mäklararvodet kommer att minskas. De totala intäkterna tror han att kommer att bli de 
samma. Förmedlingen av kringtjänster tror respondenten kommer att paketeras och säljas 
paketvis.  Den största vinsten på sikt kan respondenten tänka sig komma ligga i hur de 
kan råda kunden angående lån vid köp av bostad samt placeringar av en eventuell vinst 
vid försäljning. 
 

4.2. Intervjuer med danska mäklare 
 

4.2.1. Jan Nordmann, EDC, Köpenhamn 
EDC gruppen i Köpenhamn har arbetat med, vad som i Sverige kallas, kringtjänster sedan 
1989. Respondenten berättar att inte alla danska mäklare förmedlar kringtjänster och tror 
inte heller att företagens storlek ger några fördelar vid förmedling av kringtjänsterna. 

  
Enligt respondenten efterfrågas olika tjänster beroende om mäklaren jobbar för den 
köpande eller säljande kunden. En köpande kund ska kunna finansiera köpet och har 
därför användning för lån och försäkringar som är de vanligast efterfrågade tjänsterna. 
Utöver detta tillkommer fastställande av affären genom avtalsskrivning. Detta kan skötas 
på både köpare och säljares vägnar (författarnas anmärkning: ingår i det svenska 
mäklaruppdraget enligt FML, 1995:400, 11§).  
 
I Danmark förekommer tydliga geografiska skillnader för hur efterfrågan på kringtjänster 
artar sig. Respondenten kan se tydliga skillnader mellan Jylland och Sjælland. Skillnaden 
beskrivs som att kunderna på Jylland i större utsträckning är mer fokuserade på lokala 
förhållanden och relationer medan sjælländare lägger större vikt vid bekvämligheten i att 
mäklarna ombesörjer kringtjänsterna. 
 
Arbetet med förmedling av kringtjänster har föranlett mer arbete för danska mäklare, 
framför allt när finansiering förmedlas, men detta har respondenten fört med sig att 
relationer till nya kunder skapats. Utöver bättre kontakter med kunderna har danska 
mäklare även fått en intäktsökning tack vare kringtjänsterna. På det kontor respondenten 
verkar har en ökning setts av de totala intäkterna med cirka 20 procent sedan 
försäljningen av kringtjänster startade. Respondenten tillägger att låneförmedling är den 
lönsammaste kringtjänsten att förmedla. 
 
Förmedling av kringtjänster har enligt respondenten inte bidragit till sammanslagningar 
eller utslagningar, dessa är sannolikt en naturlig utveckling av marknaden. Respondenten 
tror inte heller att förmedling av kringtjänster har påverkat mäklarnas rykte eller givit 
negativa konsekvenser för kunderna.  
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4.2.2. Jan Persson, DanBolig, Allerød 
DanBolig i Allerød har arbetat med kringtjänster sedan 2005. Enligt respondenten 
förmedlar nästan alla danska mäklare kringtjänster. På frågan vilka företag, 
storleksmässigt, som gynnas av förmedlingen av kringtjänster svarar respondenten att 
oavsett mäklarfirmans storlek är det alltid bankerna som gynnas. 
 
På DanBolig i Allerød är det alternativa bankerbjudanden som är den vanligast 
efterfrågade kringtjänsten, något som efterfrågas av köpande kunder. Enligt respondenten 
är det förmedling av försäkringar som är det mest lönsamma.  

 
 

Respondenten anser inte att förmedlingen av kringtjänster innebär mer arbete för 
mäklarna, men anser inte heller att det har lett till ökade intäkter. Förmedlingen av 
kringtjänster utgör under fem procent av firmans intäkter, men utgör 30 procent av den 
enskilde mäklarens arvode. Dock anses förmedlingen av kringtjänster till viss del vara 
nödvändig för att bibehålla firmans konkurrenskraft.  
 
Respondenten känner inte till några geografiska skillnader av efterfrågan på kringtjänster 
och inte heller några förändringar i branschen såsom sammanslagningar eller 
utslagningar. På DanBolig i Allerød anser de att mäklarens rykte har påverkats negativt 
sedan förmedling av kringtjänster påbörjades, dock tror de inte att det har fått några 
negativa konsekvenser för varken köpande eller säljande kunder.  
 

4.2.3. Peter Løndal, NyBolig, Rysskov 
På NyBolig i Rysskov har kringtjänster förmedlats sedan kontoret etablerades 1989. 
Respondenten säger att alla danska mäklare förmedlar kringtjänster, men att det är de 
största kedjorna som gynnas mest av detta. Förutom de kedjor författarna valt att 
presentera omnämns även Estate som en av de mäklarkedjor som gynnas av 
kringtjänstförmedlingen. 
 
Efterfrågan av kringtjänster kommer från både köpande och säljande kunder och det är 
förmedling av försäkring och finansiering som efterfrågan är störst på. Respondenten 
känner dock inte till om det finns några geografiska skillnader för efterfrågan av 
kringtjänster. 
 
Respondenten anser inte att förmedlingen av kringtjänster blivit viktig för förmedling av 
egendom, men försäljning av finansiering och försäkring gynnas av att andra tjänster kan 
erbjudas. Vidare anser respondenten att de extra intäkter förmedlingen av kringtjänster 
inbringar väger upp för det extra arbete som tillkommit. Tio procent av kontorets intäkter 
kommer från förmedling av kringtjänster, där förmedling av lån anges vara den 
lönsammaste tjänsten att sälja. För mäklarna gäller klara regler för vad som gäller för 
arvodet i förhållande till intäkterna för kringtjänsteförmedlingen. 
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Sedan införandet av kringtjänster har branschen utvecklats till starkare samarbetsband 
mellan stora kedjor och att de flesta stora mäklarkedjor nu ägs av banker eller 
realkreditinstitut (författarnas anmärkning: kreditinstitut som ger lån mot pant i fast 
egendom enligt www.realkreditraadet.dk). Respondenten anser dock att utvecklingen fått 
negativa konsekvenser för kunderna som ibland kan känna sig pressade att köpa 
kringtjänster då mäklarna vid vissa tillfällen kan fokusera mer på att sälja lån än bostad. 
Detta leder i förlängningen till att mäklarnas rykte försämras. 

 

4.2.4. Louise Kjems, Home, Søndersø 
På Home i Søndersø har kringtjänster förmedlats i tre år. Respondenten anger att inte alla 
mäklare förmedlar kringtjänster men känner inte till vilka, storleksmässigt, som gynnas 
mest av detta. 
 
Det är både köpande och säljande kunder som efterfrågar kringtjänster och finansiering 
anges vara den lönsammaste tjänsten att förmedla för mäklaren. Vidare anser 
respondenten inte att det finns några geografiska skillnader för hur efterfrågan på 
kringtjänster ser ut i Danmark. 
 
På Home i Søndersø anser man inte att förmedlingen av kringtjänster har gett mäklarna 
mer arbete eller att den blivit viktig för konkurrenskraften gentemot andra mäklare, men 
intäkterna har ökat och står nu för tio procent av kontorets totala omsättning. Det är 
förmedlingen av finansiering, vilket i realiteten innebär en hänvisning till en specifik 
bank, som är den lönsammaste tjänsten att förmedla. 
 
Respondenten känner inte till hur branschen utvecklats sedan förmedling av kringtjänster 
tilläts förutom att mäklarnas rykte blivit sämre. Detta har dock enligt respondenten inte 
lett till några negativa konsekvenser för kunderna. 
 

4.2.5. Helle Nordlund Jensen, Home, Kolding 
På Home i Kolding har man förmedlat kringtjänster i nästan tjugo år, i början var det 
främst lån man förmedlade. Idag förmedlar nästan alla danska mäklarkontor någon form 
av kringtjänster, dock finns det fortfarande några mäklare som inte har kringtjänster i sitt 
utbud. De företag som tjänar mest på förmedlingen av kringtjänster är enligt respondenten 
banker och realkreditinstitut.  
 
Efterfrågan av kringtjänster tror respondenten vara lika stort i hela landet och de 
kringtjänster som är vanligast efterfrågade är bostadslån och försäkringar. I frågan om 
förmedlingen av kringtjänster tycker respondenten att det inte medfört mer arbete. Som 
mäklare förmedlar man enbart kontakten, sen är det sekreterare, bank- och 
försäkringshandläggare som får mer arbete. 

 
Enligt respondenten är det ur konkurrenssynpunkt viktigt att förmedla kringtjänster men 
intäktsökningen framhålls även som en viktig anledning. Kringtjänsterna står för tio 
procent av de totala intäkterna där förmedling av lån utgör den lönsammaste tjänsten att 



  

  26 

sälja. Rent intäktsmässigt är förmedling av kringtjänster en viktig del av verksamheten 
men respondenten framhåller även att relationen till kunderna förbättrats.     
 
Utvecklingen i branschen har blivit att fler mäklarkedjor samarbetar med, eller har blivit 
uppköpta av, banker. Respondenten anser att mäklarnas rykte har påverkats både positivt 
och negativt sedan kringtjänster börjat förmedlas i Danmark. Flera av kunderna anser det 
vara positivt att mäklaren kan hjälpa till med allt som tillkommer runt köpet, såsom lån 
och försäkring m.m. Vissa kunder är mer negativa till att mäklaren förmedlar kringtjänster 
då det anser att mäklaren inte är lojal gentemot kunden, eftersom mäklaren vill förmedla 
produkter från våra samarbetsparter. Detta problem drabbar inte säljande kunder men 
köpande kunder riskerar att inte få den bästa rådgivningen i förhållande till marknadens 
utbud. 
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5. Analys 
 

5.1. Danmark jämfört med Sverige 
Enligt den Temounderökning (Synnovate Temo, 2006) som genomfördes på uppdrag av 
Mäklarsamfundet finns en stor efterfrågan av förmedling av kringtjänster bland husköpande 
kunder hos svenska fastighetsmäklare. Utav de 500 tillfrågade respondenterna sade sig 92 
procent vara intresserade av att få någon kringtjänst förmedlad. Samtliga svenska 
respondenter bekräftar Temoundersökningens resultat om en stor efterfrågan. Idag förmedlar 
nästan alla danska mäklare någon form av kringtjänster enligt en klar majoritet av danska 
respondenter. Hur lång tid arbetet har pågått varierar geografiskt och mellan kontor. 
 
Den omarbetning som gjordes av FML 1995:400 bygger på den första fastighetsmäklarlag 
som infördes 1984 (Grauers et al., 2005). Branschens och samhällets förändringar har 
föranlett en ny revidering av fastighetsmäklarlagen. Lagen välkomnas av uteslutande positiva 
kommentarer från undersökningens svenska respondenter. I sin nuvarande utformning vilar 
lagen till stor del på praxis. I den nya lag som utarbetas i skrivande stund ska kraven på 
mäklarna preciseras. Varje enskilt tvistefall kommer dock att, precis som tidigare, granskas av 
Fastighetsmäklarnämnden och berörda domstolar. Enligt Melin och Kjellander (2007) kan 
fastighetsmäklaren idag bara i efterhand, av FMN och praxis, få reda på om ett förfarande 
följer god fastighetsmäklarsed. SOU:s undersökning (2008:6) har som delsyfte att förbättra 
mäklarens förutsättningar att bedriva sin verksamhet, exempelvis genom att ge mäklaren 
möjligheten att i förhand få en bedömning om huruvida ett agerande strider mot god 
fastighetsmäklarsed. Dessa förändringar eliminerar behovet av det förfarande som presenteras 
i författarnas valda utdrag ur FMN:s årsbok (2002). Detta gör att mäklaren själv kan 
kontrollera ett förfarande istället för att ärendet ska anmälas av en kund. 
 
I förslaget (SOU, 2008:6) görs också tydligt att danskt och svenskt regelverk har många 
likheter men även skillnader, varpå en redogörelse av danska förhållanden görs. Ifråga om 
god fastighetsmäklarsed understryks krav på detta med detaljerade lagregler i den danska 
fastighetsmäklarlagen från 1993. Samtliga svenska respondenter arbetar aktivt med att 
förbereda sig för en kommande lagändring och de möjligheter den ger. Centralt i detta är att 
ersättningsförhållanden som har inverkan på kundens beslut tydligt skall redovisas (SOU, 
2008:6), något som respondenterna är välbekanta med. 
 
Enligt tre av de fyra danska respondenter som kunnat besvara frågan gör det ingen större 
skillnad om det är ett stort eller ett litet kontor som förmedlar tjänsten. Två av 
undersökningens svenska respondenter representerar större kedjor som anser att större kedjor 
har en fördel av sin bemanning vid förmedling av kringtjänster. Den respondent som 
representerar en mindre svensk aktör tror att de stora kedjornas fördel ligger i 
förhandlingsläget med grund i deras storlek. Den mindre aktören tror dock att deras fördel är 
större flexibilitet och anser sig därför kunna bemöta kunderna efter behov. Denna flexibilitet 
är enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) av stor betydelse, detta för att tjänsterna ska 
kunna anpassas efter kundernas behov. 
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Beroende på om mäklaren arbetar för köpande eller säljande kund skiljer sig efterfrågan på 
kringtjänster hos undersökningens danska respondenter. De vanligaste efterfrågade tjänsterna 
är alternativa bankerbjudande och försäkringar som efterfrågas av köpande kund som ska 
finansiera köpet. Till skillnad från undersökningens danska respondenter identifierar svenska 
mäklare en jämnare fördelning av intresset för kringtjänster mellan köpande och säljande 
kunder. Undersökningens svenska respondenter, som representerar både köpande och 
säljande kund, har idag en bredare beredskap för förmedling av kringtjänster än det utbud 
som danska mäklare anger som nödvändigt. Denna beredskap omfattar alternativa 
bankerbjudanden och försäkringar men även städning, flytthjälp, fotografering, reklam och 
besiktning med mera. Dessa kringtjänstealternativ står i paritet med de alternativ som använts 
i tidigare omnämnd Temoundersökning (Synnovate Temo, 2006). 
 
Danska respondenters uppfattning om geografiska skillnader för efterfrågan av kringtjänster 
skiljer sig. En Köpenhamnsbaserad respondent kan se skillnad på hur efterfrågan på 
kringtjänster skiljer sig mellan Jylland och Sjælland. Respondenten anser att kunder på 
Jylland är mer fokuserade på lokala förhållanden och relationer medan kunder på Sjælland 
efterfrågar bekvämligheten i att mäklaren ombesörjer kringtjänsterna. Denna typ av 
motsatsförhållande vittnar två svenska respondenter om som gällande för svenska städer i 
förhållande till landsbyggd. En respondent från Allerød och en från Rysskov säger sig inte 
känna till några geografiska skillnader. De två resterande respondenterna säger att det inte 
förekommer några geografiska skillnader. Inte heller svenska respondenter lämnar något 
enhälligt svar. 
 
För uppfattningen om kringtjänster medfört mer arbete för danska mäklare skiljer sig även här 
uppfattningen mellan respondenterna. Hos undersökningens Köpenhamnsbaserade respondent 
anses kringtjänsterna har föranlett mer arbete för mäklaren, men har fört med sig nya 
kundrelationer som en positiv följdeffekt. Förutom nya kundkontakter har kringtjänsterna 
även bidragit till en total intäktsökning om cirka 20 procent. Hos den Allerødsbaserade 
respondenten har inte förmedling av kringtjänster bidragit till något mer arbete för mäklaren, 
det har heller inte bidragit till någon större inkomstökning för kontoret. Dock utgör 
inkomsterna från förmedlingen av kringtjänster nästan 30 procent av den enskilda mäklarens 
totala arvode. Respondenten i Allerød anser att förmedling av kringtjänster till viss del är 
nödvändig för att bibehålla firmans konkurrenskraft. Resterande danska respondenter 
redovisar en intäktsökning om cirka tio procent tack vare kringtjänsterna. Samtliga svenska 
respondenter ser förmedlingen av kringtjänster som en blivande nödvändighet ur 
konkurrenssynpunkt och detta kommer att medföra mer arbete för mäklaren. Vidare tror 
respondenterna även att de totala intäkterna och det totala arvodet kommer att vara oförändrat 
men med en annan intäktsfördelning där provisionen för bostadsförsäljningen minskar. 
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5.2. Val av kringtjänster   
I den Temoundersökning (Synnovate Temo, 2006) som tidigare omnämnts i denna uppsats 
har Synovate använt sig av 13 alternativ till kringtjänster för att mäta efterfrågan. De mest 
efterfrågade kringtjänsterna, i storleksordning störst till minst med över 30 procent 
efterfrågan, är följande; besiktning av bostadens skick, energirådgivning, försäkringar, avtal 
med elleverantör, flytthjälp, finansiering, bostadslån och städhjälp. Detta bekräftas framförallt 
av en av de svenska respondenterna som nämner ett flertal av dessa tjänster som vanligast 
efterfrågade. Övriga två respondenter instämmer endast delvis, spridningen av efterfrågade 
kringtjänster är stor mellan dessa två kontor. Samtliga danska respondenter identifierar 
banklån och/eller försäkringar som de vanligast efterfrågade kringtjänsterna. Arnerup-Cooper 
och Edvardsson (1998) skriver att tjänsteföretag måste anpassa sig efter kundernas behov. För 
att förstå kundernas behov måste data samlas in, som omvandlas till information och kunskap. 
Denna information och kunskap utgör grunden för anpassningen av företagets tjänster och 
marknadsföring. Utav de svenska respondenterna är det bara det minsta kontoret som 
uttryckligen fört en diskussion kring detta under intervjun.  
 
Branschens utveckling har enligt SOU (2008:6) inverkan på vilka kringtjänster som 
förmedlas idag och vilka som kommer att förmedlas i framtiden. Flera av de stora 
franchisekedjorna ägs, vid undersökningens genomförande, av banker. Bankernas intresse för 
mäklarbranschen grundas i möjligheten att förmedla krediter och övriga tjänster till mäklarnas 
kunder. Två av undersökningens svenska respondenter representerar denna typ av kedjor. 
Synen på vad som är de vanligast efterfrågade kringtjänsterna skiljer sig mellan dessa två 
respondenter i förhållande till den respondent som representerar ett mindre företag. Den 
konkreta skillnaden är att det mindre kontoret inte nämnt finansiering eller försäkringar som 
vanligt efterfrågade kringtjänster under genomförd intervju. 
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6. Avslutning 
 

I detta avslutande kapitel vill författarna i huvudsak presentera de slutsatser som 
undersökningen lett fram till. Uppsatsen problemformuleringar har till stor del visat 
sig överlappa varandra på ett sådant sätt att varje delfråga på ett eller annat sätt 
berör en eller båda andra delfrågorna. Författarna har därför valt att strukturera 
upp slutsatserna under respektive delfråga för att på så sätt underlätta för läsaren. 
Författarna vill även ta tillfället i akt, att med väl valda avslutande ord, presentera 
några tankar och idéer som dykt upp under arbetets gång. Dessa tankar och idéer har 
nödvändigtvis inte någon avgörande inverkan på de svar som denna slutsats 
presenterar, men har ändå funnits vara av sådant intresse för författarna att det 
berättigats en plats i uppsatsen. 

 

6.1. Slutsats 
 

6.1.1. Hur kan man som fastighetsmäklare utforma si tt utbud av     
kringtjänster för att få ett vinstgivande tillägg i  sin verksamhet?  

Utformningen av utbudet av kringtjänster bör grunda sig i en extensiv undersökning med 
syfte att skapa en informationsbas om vad kunderna efterfrågar. Utifrån denna bas kan det 
enskilda kontoret eller kedjan utforma sitt utbud så att det passar den lokala kundkretsen. 
Att titta på befintlig statistik, såsom tidigare nämnd Temoundersökning, anser författarna 
vara vanskligt. Anledningen till detta är att i Temoundersökningen har urvalet av 
respondenter valts ut för att vara representativt för landets befolkning, något författarna 
inte anser vara helt applicerbart för de svenska respondenternas kundkretsar. Lokala 
skillnader förekommer helt klart, något som syns i spridningen av vad respondenterna 
säger sig känna efterfrågan av. Detta påstående görs med viss reservation mot den 
möjlighet att kontorens samtliga kunder inte är lokalt förankrade vilket kan föranleda ett 
mer landsrepresentativt klientel.  
 
Vad Temoundersökningen har bidragit med till denna uppsats är att den har presenterat 
intressant information om efterfrågan av kringtjänster samt en tydlig bild av att svenska 
kunder idag efterfrågar mycket mer än vad som hittills ingått i den traditionella svenska 
mäklartjänsten. 
 
Ett visst mått av flexibilitet kommer sannolikt att gynna de mäklare som inte arbetar allt 
för strikt efter riktlinjer om utbud och förfaranden. Detta då varje affär är unik och kan 
erbjuda nya hinder eller möjligheter varje gång, vilket bekräftas av undersökningens 
respondenter. Författarna är av åsikten att kringtjänster lättare kan förmedlas i städer. 
Detta grundas i påpekade skillnader i mottagandet av kringtjänster mellan stadsbor och 
landsortsbor. 
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I Danmark arbetar, enligt undersökningens danska respondenter, en stor del av 
mäklarkontoren med förmedling av kringtjänster. Alla har inte arbetat lika länge med 
förmedlingen så erfarenheterna skiljer sig åt mellan respondenterna. Författarna kan se 
tydliga likheter i den bild som förmedlas av den danska marknaden och den bild som 
förmedlas av de svenska respondenter som företräder de bankägda franchisekedjorna i 
denna undersökning. Trots att mäklaren i Danmark arbetar för köpande eller säljande 
kund, och inte som i Sverige där mäklaren representerar både köpande och säljande kund, 
ser författarna ett tydligt mönster i efterfrågan av vissa tjänster. I Danmark är alternativa 
bankerbjudanden och försäkringar de två största posterna, något som de svenska mäklarna 
redan kan urskilja på den svenska marknaden. De svenska mäklare som författarna 
kontaktat under denna undersökning har dock diskuterat andra tjänster såsom; flytthjälp, 
städning och besiktning med mera. Det är möjligt att definitionen eller sinnesbilden av 
vad som är en kringtjänst skiljer sig mellan Danmark och Sverige. En tänkbar anledning 
till detta skulle kunna vara det faktum att de kringtjänster som är störst i Danmark ingår 
som service i de svenska mäklarnas tjänst. 
 
För att få ett vinstgivande tillägg i sin verksamhet anser författarna att mäklare i Sverige 
bör ta hänsyn till vad som, av de danska respondenterna, anses vara de lönsammaste 
kringtjänsterna att förmedla. Bostadslån och försäkringar bör därför vara en given grund i 
varje mäklares utbud av kringtjänster. Denna del i mäklarens utbud kan komma att bli 
väldigt viktig för framtida konkurrenskraft då vinsten ger utrymme för prispressning. 
 

6.1.2. Vilken uppfattning har svenska mäklare om de  nya 
möjligheterna till ekonomisk lönsamhet genom förmed ling av 
kringtjänster? 

Mäklarnas inställning till gällande delfråga är att öppnandet för försäljning av 
kringtjänster sannolikt kommer att ge intäkter för något som tidigare ingått i företagets 
service. Dessa intäkter kommer troligtvis att medföra en sänkning av arvodet för 
mäklartjänsten., detta som ett konkurrensmedel. Resultatet blir då sannolikt att den vinst 
som inbringas blir samma, totalt sett, som den nuvarande vinsten. 
 
Undersökningens danska respondenters åsikter går isär i fråga om hur förmedlingen av 
kringtjänster påverkat mängden arbete för mäklarna samt dess inverkan på intäkterna. 
Författarna anser dock att ett större utbud av tjänster riskerar att medföra ökade kostnader 
för kontoren. Dessa kostnader måste kontras med ökade intäkter. Valet av kringtjänster är 
därför en central del för varje kontor både ur ett konkurrensmässigt och ekonomiskt 
perspektiv. 
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6.1.3. Vilka kringtjänster efterfrågas av svenska k öpande kunder? 
Författarna har kommit fram till att flertalet kringtjänster är tillämpliga för majoriteten av 
svenska mäklarkontor. En bas i varje mäklares utbud bör utgöras av alternativa 
finansierings- och försäkringslösningar. Detta då dessa tjänster båda är starkt 
inkomstbringande i Danmark anser författarna att det finns goda möjligheter att profitera 
av dessa på den svenska marknaden. 
 
Utifrån den kunskap denna undersökning har bidragit med anser författarna inte att ett 
komplett utbud av kringtjänster kan göras gällande för hela populationen och således kan 
inte en fullständig slutsats dras för denna delfråga. Utbudet bör istället anpassas efter 
lokala förhållanden och kundernas unika behov. 

 

6.2. Avslutande ord 
Författarna har under denna undersöknings genomförande kommit till insikt att 
Fastighetsmäklarlagen, som den ser ut i skrivande stund, i stor utsträckning är beroende av 
kompletteringar för att vara brukbar i branschutvecklingen. Dessa kompletteringar består av 
praxis; olika branschåtgärder, Konsumentverkets riktlinjearbete, tillsynsmyndigheternas 
bedömningar samt avgöranden i både allmän domstol och förvaltningsdomstol. Författarna är 
överens om att dessa kompletteringar utgör ett hinder för svenska mäklare att utöva sin 
verksamhet, varför en revidering av lagen är högst aktuell. 
 
Vidare är författarna av uppfattningen att undersökningens resultat kommer att vara aktuellt 
efter en lagändring då det är troligast att mäklarna i större utsträckning kommer att gå in på 
bankers och försäkringsbolags arbetsuppgifter än vice versa. 

 

6.3. Förslag till vidare studier 
I detta avsnitt har författarna valt att redogöra för frågor som uppkommit dels före arbetets 
inledande, men även för de frågor som uppkommit under arbetsprocessen. Förhoppningen är 
att dessa frågor ska bidra med intressanta problemställningar för framtida undersökningar. 
 

• En studie som närmre studerar geografiska skillnader för efterfrågan av kringtjänster i 
Sverige. 

 
• En studie för att se effekten av en lagändring när den väl är genomförd och gärna fått 

mogna lite för bäst genomslag. Denna studie skulle kunna vara en jämförelse mellan 
före och efter lagändring alternativt jämförelse mellan Sverige och Danmark efter 
lagändring. 

 
• En studie efter ett genomförande av lagen; hur har den nya lagen tagits emot av 

mäklarna? Vad tycker kunderna om det nya regelverket? Känner kunderna mer eller 
mindre förtroende för mäklarnas opartiskhet? 

 
• Hur har den deduktiva ansatsen påverkat resultatet i denna studie? Genomförande av 

en liknande undersökning med induktiv ansats vore intressant, om genomförbart. 
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• Vilka skattemässiga konsekvenser får den nya mäklarlagen för konsumenten? När 

kostnaden för mäklararvodet riskerar att minska och ersättas av kostnader för 
kringtjänster kan detta få inverkan på reavinstbeskattningen då det finns en risk att 
kringtjänsterna inte kan dras av som kostnad för försäljning. 

 
• En studie om geografiska skillnader i efterfrågan av kringtjänster i Sverige och 

Danmark vore intressant då denna undersökning inte lyckats finna ett samband. 
Existera detta samband och vilka orsaker kan detta tänkas bero på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  34 

7. Referenser 
 

7.1. Intervjuer med svenska respondenter 
Ahlgren Johannes, mäklare Malmöhusmäklarna, Malmö, 080422 
Rane Lars, franchisetagare, Fastighetsbyrån, Halmstad, 080422 
Robertsson Hansi, franchisetagare, Svensk Fastighetsförmedling, Sölvesborg, 080417 
 

7.2. Intervjuer med danska respondenter 
Kjems Louise, mäklare, Home, Søndersø, 080509 
Løndal Peter, mäklare, NyBolig, Rysskov, 080509 
Nordlund Jensen Helle, mäklare, Home, Kolding, 080509 
Nordmann Jan, mäklare, EDC, Köpenhamn, 080421 
Persson Jan, mäklare, DanBolig, Allerød, 080429 
 

7.3. Offentliga tryck  
Fastighetsmäklaren och konsumenten SOU 2008:6 
Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2002 

 

7.3.1. Lagtext 
Fastighetsmäklarlag (1995:400) 
 

7.4. Litteratur 
Arnerup-Cooper, B., Edvardsson, B. (1998) Tjänstemarknadsföring i teori och praktik Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2004) Metodpraktikan (Upplaga 
2). Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 
 
Grauers, P. H., Katzin, J., Rosén, M., & Tegelberg, L. (2005) Fastighetsmäklaren – En 
vägledning (Upplaga 2:1). Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 
 
Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Melin, M., Kilander, L. (2007) Fastighetsmäklarlagen – En kommentar (Upplaga 2). 
Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 
 
Trost, J. (2001) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
 



  

  35 

Wärneryd, B, m.fl. (1990). Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och 
postenkäter. Örebro: Statistiska centralbyrån. 
 

7.5. Internetsidor 
Europaparlamentet: Faktabladen. (2000) 6.3.2. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES). Uppladdad 21 februari, 2008, från 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_3_2_sv.htm 
 
Olsson, L-E. (2006, 23 maj). Villfarelser om nya mäklarlagen. Aktiv Mäklare, 3. Uppladdad 
12 februari, 2008, från http://www.fmf.net/aktivmaklare/pdf/aktivmaklare200603.pdf  
 
Realkreditrådet: Ordbok om realkredit. Uppladdad 9 maj, 2008, från 
http://www.realkreditraadet.dk/Branchen/Ordbog_om_realkredit/R.aspx 
 
Synovate Temo: Tilläggstjänster hos mäklare. Uppladdad 20 februari, 2008, från 
http://www.maklarsamfundet.se/upload/Start/Pdf/Fakta%20&%20Publikationer/Kringtjänster
2006SynnovateTEMO.pdf 


