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EXAMENSARBETE 

Utveckling av fastighetsmäklartjänsten 
Anna Ericsson 
Emma Werner 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad kunden vill få ut av mäklartjänsten i 
framtiden och hur fastighetsmäklarens olika tjänster kan erbjudas. Syftet är också att se 
om behov finns för att utveckla mäklartjänsten och anpassa den till kundens krav.  

Följande huvudfrågor har valts ut för fördjupning: 

 Vill köpare, säljare och spekulanter få ut mer av mäklartjänsten?  

 Kommer mäklartjänsten i framtiden att behöva förändras för att tillfredställa 
kundens krav? 

 Krävs lagändring för att kunna utveckla fastighetsmäklarens arbetsuppgifter? 

Vi har avgränsat oss genom att enbart undersöka ett mindre antal privatpersoner i 
Sverige, oberoende av om de varit eller inte varit i kontakt med fastighetsmäklare.  

För att genomföra detta arbete har vi studerat litteratur, tidningsartiklar och 
propositionstext som bland annat behandlar frågor kring mäklaryrket, 
förtroenderubbande verksamhet, kringtjänster och utveckling och krav på utbildning. 
Den empiriska studien bygger på en enkätundersökning.  

Slutsatser som vi kommit fram till: 

Intresset för att mäklaren ska kunna erbjuda fler tjänster i samband med 
fastighetsförvärvet är inte så stort. Vissa tjänster finns det dock ett större intresse för och 
dessa är besiktning, aktiv uppsökning av objekt och miljöutredningar. Mäklarens 
specialkompetens är det som kunden anser vara det viktigaste. Att kunna dela upp 
mäklartjänsten och bara köpa vissa är däremot intressant. Det som kunden vill köpa av 
mäklaren är främst värdering, annonsering och kontraktsskrivning. Viktigt för kunden är 
bra marknadsföring, att mäklaren förmedlar en trygghetskänsla och utövar god 
yrkesskicklighet samt att mäklaren är påläst och tar sig tid. Trots att intresset inte är så 
stort för det totala kringtjänstkonceptet är en lagändring ändå av betydelse för att 
frånkomma otydligheter vad gäller förtroenderubbade verksamhet.
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Progress of estate agent service 
Anna Ericsson 
Emma Werner 

Summary 
The purpose with this essay is to research what clients want to get out  of estate agent 
service in the future, and also how the estate agents different services can be offered and 
to look into the clients future needs and suit the service after their wishes. 

The following areas has been chosen for deeper studies: 

 Will the participant be able to get more out of the estate agent service? 

 Will the estate agent service have to change to satisfy the clients demand? 

 Is review of the law necessary to develop the estate agents assignments? 

We have limited ourselves to only investigate a smaller number of private persons in 
Sweden independent of if they have or not have been in touch with an estate agent. 

To make this essay we have studied literature, newspaper articles and legislation that 
consider questions around estate agent profession, activity around reliance, complement 
services and development and demands upon education. The empirical study is built on 
inquiries. 

Our conclusions are: 

There is no bigger interest about estate agents possibility to offer more services relate 
with estate acquire. Some complement services has the client however a bigger interest 
in. This services is inspection, property searcher and environment investigation. The 
client is most interested in the estate agents special qualifications. To split up the 
services and buy just some of them from the estate agent is interesting. Valuation, 
advertising and conclude a contract is what clients think is most interesting. Good 
marketing, confident feeling, professional skill and take one’s time is important things 
to think about for the estate agent. Despite that interest about complement service is 
small, a review of the law is necessary especially to clear up the conception about 
activity around reliance.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det har skett stora förändringar på fastighetsmarknaden de senaste åren. I takt med att 
förhållandena ändras så förändras även kundens förväntningar på fastighetsmäklarens 
arbete. Den ökande användningen av Internet har bland annat påverkat tjänstens 
innehåll och även internationaliseringen inom EU har en viss inverkan på 
mäklartjänsten. Fastighetsmäklarföretagen i Sverige har alla samma kärnverksamhet, 
vilken är att förmedla och sammanföra två parter. Det som skiljer dem åt är att de 
arbetar med olika metoder, tillvägagångssätt och erbjuder olika kringtjänster. Vilken 
metod som används och vilka koncept som erbjuds kan vara avgörande för att 
tillfredställa kundens krav i framtiden.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med rapporten är att undersöka vad kunden vill få ut av mäklartjänsten i 
framtiden och hur fastighetsmäklarens olika tjänster kan erbjudas. Det är också att 
kartlägga vilka uppfattningar, förväntningar och krav som finns på mäklaren och 
mäklartjänsten och hur dessa krav kan tillgodoses enligt dagens lagstiftning. Vilka 
kriterier som privatpersoner anser är viktiga för att tillfredställa deras behov och vilken 
kombination av tjänster som ger bästa förutsättningarna för en framgångsrik 
fastighetsmäklare också ett syfte med rapporten. 

 

1.3 Problemformulering 
Med hjälp av dessa frågeställningar som ligger till grund för vårt arbete ska vi 
undersöka hur framtidens mäklartjänst ska erbjudas för att tillfredställa kundens krav så 
bra som möjligt. 

 Vill köpare, säljare och spekulanter få ut mer av mäklartjänsten?  

 Kommer mäklartjänsten i framtiden att behöva förändras för att tillfredställa 
kundens krav? 

 Krävs lagändring för att kunna utveckla fastighetsmäklarens arbetsuppgifter? 
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1.4 Avgränsning 
Avgränsningar görs genom att enbart undersöka ett mindre antal privatpersoner i 
Sverige, oberoende av om de varit eller inte varit i kontakt med fastighetsmäklare. 
Undersökningen inkluderar totalt cirka 90 personer, bosatta runt om i landet. Vi har vid 
avgränsningen haft för avsikt att få en bred spridning och ett representativt urval.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Rapporten är uppdelad i sex avsnitt. Det inledande avsnittet berättar om rapportens 
bakgrund, huvudsakliga problemformulering, syfte och dess avgränsningar. Det andra 
avsnittet är ett sammanfattande metodavsnitt där fakta om metod och vald metod för 
undersökningen i rapporten läggs fram. Nästföljande avsnitt består av teori där material 
som behandlar frågeställningen presenteras utifrån olika perspektiv. Avsnitt fyra är ett 
resultatavsnitt. Här tas undersökningen upp och vad som kom fram vid 
enkätundersökningen och ur övrig insamlad information, för att sedan analyseras i 
avsnitt fem. Analysen av resultatet följs av slutsatser och rekommendationer. 
Källförteckningar och bilagor återfinns i slutet av rapporten.  
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2 Metod 

2.1 Datainsamling 
Primärdata kallas data man själv samlar in till ett bestämt ändamål. Sekundärdata är data 
som redan finns och som har samlats in till ett annat ändamål. Eftersom sekundärdata är 
enklare och billigare att använda sig av är det sådana man använder sig av först. 
Primärdata ska alltså komplettera den redan befintliga informationen. [1] 

Datainsamling kan ske på många olika sätt beroende på typ av information och ändamål 
som behövs för undersökningen. För en snabb utredning används ofta litteratur som 
man har själv, kursböcker, egen kunskap och personliga kontakter. För en djupare 
undersökning krävs större ansträngningar. Då kan det vara bra att använda Internet, 
större bibliotek, tidningar och tidskrifter, databaser, statistiska källor och offentliga 
källor som till exempel Statens offentliga utredningar (SOU). Dessa former är så kallade 
sekundärdata. Vid behov av information som inte redan finns i skrift (primärdata) finns 
det flera sätt att gå tillväga. Man kan använda sig av enkäter, intervjuer, observationer 
eller olika dokumentstudier. [1]  

Rapporten har främst fått sitt material från Internet och tidningsartiklar samt genom en 
enkätundersökning som genomförts. Enkätunderökningen har sedan legat till grund för 
vårt resultat De databaser som användes vid artikelsökningen var följande: PressText, 
Mediearkivet, och ArtikelSök. 

Till grund för utformning av enkäten låg förstudier inom ämnet samt 
problembeskrivningen. Enkäten skickades ut både via e-mail och genom personlig 
utdelning. Totalt inkom 90 besvarade enkäter, varav en plockades bort på grund av att 
större delen av frågorna inte var besvarade.                                                                                                     

2.1.1 Intervjuer och enkäter 

Frågeundersökningar i form av enkäter eller intervjuer är de vanligaste teknikerna för 
insamling av information. Skillnaden mellan en enkät och en intervju ligger i hur svaren 
från respondenterna samlas in. Vid en intervju ställer intervjuaren frågor till 
respondenterna och svaren på frågorna registreras av intervjuaren. Intervjuer kan 
genomföras genom personliga möten med direktkontakt eller via telefon. Vid en 
enkätundersökning får respondenterna ett frågeformulär som de själva fyller i. [2] 

Intervju- och enkätformulär bör innehålla frågor som är lätta att förstå och inte tar för 
lång tid att svara på. Det är viktigt att frågeformuläret har en bra struktur och att det inte 
är slarvigt och oseriöst utformat. I alltför omfattande frågeformulär finns en ökad risk 
för bortfall och oseriösa svar och intresset hos respondenterna kan i dessa fall vara svårt 
att hålla vid liv. I tyngre enkäter kan det även vara bra att motivera undersökningen på 
något sätt så att respondenterna övertygas om att deras svar är viktiga att få in. [2]  
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2.1.2 Metodproblem 

När det gäller tillförlitligheten av en studie finns det två viktiga begrepp, vilka är 
validitet (giltighet) och reliabilitet (pålitlighet). Giltighet handlar om att titta på i vilken 
utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka och hur representativ 
informationen är. Detta är väldigt viktigt vid kvantitativa undersökningar men har inte 
samma centrala plats vid kvalitativa undersökningar. Pålitlighet bestäms av hur 
mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen av informationen är. Dessutom 
måste det betonas att undersökningsresultat aldrig är det samma som verkligheten. [2]  

Pålitlighet betyder i detta sammanhang frånvaro av slumpmässiga fel. Vad gäller 
pålitligheten kan ett problem vara att respondenterna vid enkätundersökningen 
missuppfattat eller misstolkat någon av frågeställningarna. Det har vi försökt att lösa 
genom att låta två oberoende personer, som inte har något med uppsatsen att göra, samt 
vår handledare granska enkäten innan den skickades ut. Svåra begrepp har vi försökt 
förklara så tydligt som möjligt. Respondenterna har haft möjlighet att kontakta oss för 
eventuella frågor och de hade även möjlighet att fylla i faktorer de ansåg vara viktiga 
men som ej fanns med i enkäten. Andra problem kan vara om respondenten missar att 
fylla i något svar i enkäten, hur många svar som kommer in och hur stort bortfallet är. 
Hur noggrann bearbetningen av informationen är och hur informationen tolkas är också 
mycket betydelsefulla faktorer som påverkar pålitligheten. Hög pålitlighet har uppnåtts 
om två oberoende undersökningar med samma syfte och samma metod ger samma eller 
ungefär samma resultat. Vi har eftersträvat att få en så hög pålitlighet som möjligt, inom 
ramen för vårt arbete, eftersom det är nödvändigt för att man ska kunna pröva 
frågeställningen på ett sakligt sätt. [2]  

 Det är inte tillräckligt att ha pålitlig information. Den måste även vara giltig. Problem 
som skulle kunna uppstå i form av bristande giltighet kan alltså vara att vi missat att ta 
med någon fråga i enkäten eller att det förekommit irrelevanta frågor. För att försöka att 
minimera detta problem har vi gjort en del förarbeten genom att fördjupa oss i ämnet 
och verkligen fundera över vad vi vill få ut av undersökningen samt ställa det i relation 
till vår frågeställning. Vi har försökt att utforma vårt undersökningsformulär så att det 
stämmer så bra som möjligt med de teoretiska utgångspunkterna och resonemangen som 
ligger till grund för arbetet. För att uppnå god giltighet ska så konkreta frågor som 
möjligt försöka ställas och intervjuaren ska inte på något sätt, genom till exempel sina 
egna värderingar, försöka påverka den som blir intervjuad. Det handlar om att ställa 
frågorna till rätt grupp av människor och att använda rätt mätinstrument. [2] [3]  

2.1.3 Urval 

Vi har gjort ett urval av respondenter över ett stort geografiskt område, över olika 
åldrar, yrkeskategorier, boenden, social status och över båda kön. Undersökningen har 
riktat sig till privatpersoner runt om i Sverige. För att få en så bra spridning som möjligt 
har vi bland annat frågat personer i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö 
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men även medelstora städer som Örebro, Borlänge, Trollhättan och småstäder som 
Lerum, Strömstad och Kumla. Undersökningsmaterialet delades ut både via e-mail och 
till några kända kontakter som sedan skickade vidare enkäten till för oss okända 
respondenter. Samtidigt vill vi poängtera att vi vid urvalet varit noga med att inte välja 
personer för deras specifika åsikter, vi har därför ingen mer speciell avsikt med urvalet 
än att få en bred spridning och ett representativt urval. I fortsättningen kommer vi därför 
inte att ifrågasätta kvalitén på undersökningens utfall.  

 

2.2 Kvantitativa och kvalitativa undersökningar  
Det finns ingen absolut skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Både den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden syftar till att ge en bättre förståelse av det 
samhälle vi lever i och hur enskilda människor och grupper handlar och påverkar 
varandra. [2] 

Den grundläggande skillnaden mellan metoderna är att kvantitativa metoder omvandlar 
informationen till siffror och mängder. Utifrån detta kan sedan statistiska analyser 
genomföras. Information från kvalitativa metoder och undersökningar kan eller bör 
däremot ej omvandlas till siffror. Valet av metod beror på vad som ska undersökas. [2] 

Den kvantitativa metoden karaktäriseras av att visa hur starka vissa samband är eller 
vilken omfattning en viss företeelse har. Information införskaffas genom att gå på 
bredden med många undersökningar och med systematiska och strukturerade 
observationer till exempel enkäter med fasta svarsalternativ. Resultatet av informationen 
kan sedan beskrivas med siffror och en viss generalisering kan även göras. En 
kvantitativ undersökning blir ofta färdigstrukturerad redan i problemformuleringsfasen. 
De frågor som ska ställas har bestämts i förväg utan att lägga så stor vikt på vilka frågor 
informatören tycker är viktiga. Det gör att bearbetningen av informationen är mycket 
enklare än vid en kvalitativ undersökning. Ett huvudsakligt problem med den 
kvantitativa metoden är den stora tilltron människor har till allt som kan redovisas och 
beskrivas i siffror. Det gör att det blir lättare att missbruka och feltolka den information 
som finns tillgänglig. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att något kan beskrivas i 
siffror blir det inte sannare och riktigare för det. [2] 

Den kvalitativa metoden syftar i första hand till att få förståelse för något, att fånga 
egenarten hos den enskilda individen och dennes speciella livssituation. Det handlar om 
att gå på djupet istället för på bredden och skapa en fullständig uppfattning om det som 
ska studeras. Metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar informationen 
från. För att få säregna, unika och eventuellt avvikande svar krävs rikligt med 
information och få undersökningar. Detta nås vid t ex djupintervjuer där osystematiska 
och ostrukturerade studier görs. Uppläggning och planering av metoden kan 
vidareutvecklas under själva undersökningsfasen vilket gör att den kvalitativa metoden 
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blir mer flexibel än den kvantitativa. Ett av de största problemen med den kvalitativa 
metoden är förhållandet mellan forskare och undersökningsperson. Vid en intervju som 
bygger på fysisk närhet kan speciella förväntningar skapas. Undersökningspersonen kan 
lätt skapa sig en uppfattning av vad forskaren kräver och försöker leva upp till de 
förväntningar som denne tror att forskaren har på dem istället för att ge uttryck för de 
uppfattningar som de egentligen har. Det är därför viktigt att forskaren uppträder så 
objektivt som möjligt och försöker lyssna på personens egna uppfattningar, så att den 
svarande ej påverkas av forskarens egna åsikter och värderingar. [2] 

I vår frågeundersökning har vi valt att främst använda oss av den kvantitativa metoden. 
Vissa av de frågor som är utformade med öppna svarsalternativ kan dock tänkas vara av 
kvalitativ karaktär på grund av att respondenterna här haft möjlighet att uttrycka sina 
åsikter mer specifikt. Så många som 89 personer har svarat på enkäten. Undersökningen 
och den information som samlats in är upplagd för att man ska kunna göra en viss 
statistisk generalisering och på så sätt kunna presentera en del av den insamlade 
informationen i siffror. Vid utformningen av enkäten har vi valt att, på vissa frågor, 
använda oss av en femgradig skala vilken börjar med ”ointressant/inte viktigt” och 
slutar med ”mycket intressant/mycket viktigt”. Vi valde att använda det vid vissa 
svarsalternativ för att få en större spridning av svaren. På så sätt blir det lättare att 
urskilja skillnaden i betydelse som respondenten lade på de olika kriterierna.  
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3 Teori 
Innan vi startar med själva undersökningen ska vi försöka utveckla en teoretisk 
förståelse för problemet.  Det finns inte så mycket litteratur som behandlar utvecklingen 
och framtiden för fastighetsmäklartjänsten. Dock finns det material bland annat från 
tidningsartiklar, utredningar, lagtexter, Fastighetsmäklarnämnden1 och 
Mäklarsamfundet2 som behandlar frågor kring vår problembeskrivning som vi till viss 
del har byggt vårt teoretiska resonemang kring. Med utgångspunkt från det material vi 
har, presenterar vi vissa perspektiv av teori. Genom vår undersökning vill vi sedan 
vidareutveckla dessa teorier.  

 

3.1 Historia 
För ungefär 60 år sedan infördes en statlig auktorisation av fastighetsmäklare med 
handelskammaren som kontrollmyndighet. Innan dess fanns inga krav på utbildning för 
att hjälpa privatpersoner att sälja och köpa fastigheter. 1984 infördes den första lagen 
för fastighetsmäklare. I och med detta krävdes viss utbildning för att bli registrerad och 
det blev obligatoriskt att vara registrerad hos en tillsynsmyndighet. Det blev olagligt att 
förmedla fast egendom utan att vara registrerad. Tio år senare införde branschen en 
auktorisation där vidareutbildning och yrkeserfarenhet krävdes. 1995 infördes den nya, 
nu gällande fastighetsmäklarlagen och en ny tillsynsmyndighet, 
Fastighetsmäklarnämnden FMN, inrättades. I och med det blev det straffbart att 
förmedla fastigheter utan att vara registrerad. Så småningom, 1998, bestämdes även att 
kravet på teoretisk utbildning skulle skärpas till 80 poäng högskoleutbildning. [4] 

 

3.2 Lagar och bestämmelser idag 
Den nu gällande Fastighetsmäklarlagen trädde i kraft i oktober 1995 och bygger till 
stora delar på 1984 års lag. Enligt lagen är det centrala i fastighetsmäklartjänsten att 
sammanföra två parter och mäklarens roll är att vara en opartisk mellanman som både 
köpare och säljare kan förlita sig på. Enligt Fastighetsmäklarnämnden har kunden idag 
förväntningar om att få hjälp med mycket mer än så. Det finns en stor skillnad mellan 
vad den som kommer i kontakt med en fastighetsmäklare förväntar sig av mäklaren och 
de krav som lagen ställer på fastighetsmäklaren. [5] 

 

 

                                                 
1    FMN, central förvaltningsmyndighet som sköter registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. 
2 Mäklarsamfundet, branschorganisation som arbetar för att utveckla och förbättra 

mäklartjänsten. 
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Utdrag ur Fastighetsmäklarlagen: 
1 § Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar 
fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, 
andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. 

16 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och 
säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra 
förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren före 
överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för 
köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten. 

17 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och 
vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. 

18 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för 
enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av 
fastigheten. Beskrivningen skall innehålla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 § 
samt uppgift om fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall 
också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. 
   Vid förmedling som avses i första stycket skall mäklaren innan fastigheten överlåts 
tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader. [6] 

Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet anser att lagen inte är anpassad till de 
förhållanden som råder på marknaden idag och hävdar därför att det finns ett behov av 
översyn av fastighetsmäklarlagen. Lagen behöver ses över inom många områden. Bland 
annat på grund av den ökade användningen av IT som har förändrat fastighetsmäklarens 
arbete och tjänstens innehåll, den ökade internationaliseringen inom EU som innebär 
mer konkurrens från nya aktörer med nya koncept, och ökningen av 
bostadsrättsöverlåtelser. [5] [7] 

3.2.1 Kringtjänster 

Ett annat stort område, som det har varit mycket diskussioner kring, är de så kallade 
kringtjänsterna, då fastighetsmäklaren har möjlighet att förmedla och ta betalt för 
sidouppdrag och eventuellt samarbeta med andra näringsidkare. Det handlar om att 
erbjuda mer service i samband med förmedling av ett objekt. Många mäklare vill idag 
sälja fler tjänster till sina kunder i samband med fastighetsförmedlingen. De vill även 
kunna förmedla och ta betalt för dessa sidouppdrag. Det kan till exempel gälla 
bostadslån, flyttransport, flyttstädning och försäkring. Det finns flera olika alternativ för 
hur dessa tjänster skulle kunna erbjudas. Mäklaren skulle kunna erbjuda tjänsterna i 
egen regi eller genom att kunna köpa in tjänsten hos olika underentreprenörer. En annan 
lösning kan vara att mäklaren samarbetar med olika leverantörer och fungerar som en 
försäljare. Kunden skulle på så sätt kunna få all service i samband med fastighetsaffären 
på ett och samma ställe. [8] [10] 

Enligt nuvarande fastighetsmäklarlag finns en bestämmelsen i 14 § om förbud mot 
förtroenderubbande verksamhet, vilket innebär att det i Sverige är förbjudet att 
kombinera fastighetsförmedlig med andra tjänster. [5] [7] 
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14 § 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. [11] 

 

Denna bestämmelse handlar om förbudet mot att fastighetsmäklaren vid sidan av eller i 
förening med mäklarverksamheten ägnar sig åt annan verksamhet. Enligt 
Fastighetsmäklarnämnden behövs en lagregel som är tydligare och mer konkret än 
nuvarande bestämmelse och nämnden ifrågasätter även om förbudet i 14 § verkligen är 
meningsfullt. Fastighetsmäklarnämnden anser också att en analys bör göras av i vilken 
utsträckning dessa tjänster och formerna för dem äventyrar mäklarens opartiska 
ställning. [5] [7] 

3.2.2 Förtroenderubbande verksamhet 

Förtroenderubbande verksamhet betyder alltså verksamhet som skulle kunna rubba 
förtroendet för mäklarens opartiskhet. Fastighetsmäklaren ska inte kunna påverkas av 
ovidkommande intressen. I lagen finns ingen beskrivning på vad en sådan verksamhet 
kan vara. I propositionen till nu gällande lag hänvisas istället till praxis för att bestämma 
ramarna för regelns tillämpning. Enligt lagrådet kan en typ av situation som faller under 
förbudet vara när en mäklare av olika skäl försatt sig i en situation där denne har att 
tillgodose även andra intressen än uppdragsgivarens och dennes motparts.  Det enda 
exempel som lagstiftaren anger är då mäklaren är agent eller försäljare för en 
typhusvillatillverkare. [8] [9] 

Idag är det många mäklare i Sverige som samarbetar med någon kreditgivare. Detta 
samarbete betyder inte att fastighetsmäklaren tar betalt för att utföra tjänsten, men enligt 
Mäklarsamfundet kan det påvisas att konsumenten kan få bättre villkor hos banken om 
mäklaren är med och förhandlar och företräder konsumenten. Detta är bra både för den 
enskilde konsumenten och för konsumenterna i allmänhet då det skapar en större 
konkurrens mellan kreditgivarna på marknaden. Mäklarsamfundet anser att mäklaren 
genom sitt samarbete med kreditgivaren kan skapa bättre förutsättningar för 
konsumenten än vad konsumenten själv kan uppnå. Fastighetsmäklaren bidrar till att 
kredithanteringen går snabbare, säkrare och till en lägre kostnad vilket gör att 
kreditgivaren kan erbjuda kunden förmånligare villkor som kan leda till ökande 
konkurrensfördelar för banken. Eftersom konkurrensfördelarna för banken till stor del 
skapas av mäklarens arbetsinsatser anser banken att en ersättning till mäklaren för utfört 
arbete kan vara rimligt.  Detta resonemang kan även tillämpas på fler av de kringtjänster 
som mäklaren skulle kunna erbjuda utöver själva fastighetsförmedlingen. Systemet 
finns redan på andra områden där mäklare eller förmedlare får betalt från leverantören 
för de tjänster eller produkter som förmedlas. Detta gäller till exempel 
försäkringsmäkleri, där mäklaren får ersättning från försäkringsbolaget, vilket är helt 
accepterat enligt lag. [8] 
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3.2.3 Övriga Europa 

Den svenska lagens förbud mot förtroenderubbande verksamhet saknas i de flesta andra 
europeiska länder däribland Danmark och Norge. Principen säger att det är lagen i det 
land där en tjänstutövare har etablerat sin verksamhet som gäller oavsett om hans tjänst 
också utförs i andra EU-länder. Detta kan leda till att svenska mäklare får svårt att 
konkurrera med utländska franchisekedjor som säljer sina tjänster i Sverige och som 
tillhandahåller såväl försäkringsprodukter som olika finansiella tjänster, både vad gäller 
krediter och investeringar. De svenska fastighetsmäklarna konkurrerar alltså inte på 
samma villkor då många av de europeiska kollegorna får hälften av sin inkomst genom 
att de erbjuder kringtjänster av olika slag. En naturlig utveckling för de svenska 
fastighetsmäklarna är att bredda sin tjänst och själv tillhandahålla, eller med hjälp av 
andra samarbetande företag, allt vad kunden efterfrågar i samband med byte av bostad. 
[8] 

Som nämnts ovan finns det i Danmark inget förbud mot förtroenderubbande 
sidoverksamhet och danska mäklare hålls i sammanhanget fram som ett föredöme. I den 
danska lagen ”Lov om omsaetning av fast ejendom” som motsvarar 
Fastighetsmäklarlagen i Sverige har frågan lösts på följande sätt. (Detta är en fri 
översättning från Mäklarsamfundet.) [8] 

 
7 § Har mäklaren ett särskilt ekonomiskt eller personligt intresse av konsumentens val av 
finansiering eller andra betalningsåtaganden med anknytning till omsättning av fast 
egendom skall mäklaren upplysa konsumenten om detta förhållande. 

Mottager mäklaren provision eller annat vederlag på grund av förmedling eller framtagande 
av finansiering, försäkring eller andra betalningsålägganden med anknytning till omsättning 
av fast egendom, skall mäklaren upplysa konsumenten om detta. Mäklaren skall dessutom 
upplysa konsumenten om att denne har rätt att få upplysning om provisionens storlek och 
på begäran upplysa om detta. [11] 

 

I Danmark erbjuder 85 procent av mäklarna dessa sidotjänster på något sätt. Där är det 
mest lån och försäkringar som köparen vill ha hjälp med, men även då man köpt sin 
bostad och vill låna mer pengar så går man till sin fastighetsmäklare för att få hjälp. 
Fastighetsmäklarna tar inte betalt för att förmedla dessa tjänster av kunden, utan de 
företag som säljer tjänsterna står för denna kostnad och använder mäklaren som en 
försäljningskanal. Enligt Charlotte Hoier, fastighetsmäklare på danska EDC Mäklarna, 
innebär detta ofta bättre villkor och lägre kostnader för kunden. Kringtjänsterna har 
blivit något av en huvudsyssla som svarar för mer än hälften av den totala omsättningen. 
[10] 
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3.3 Anlita fastighetsmäklare eller sälja själv 
Varje år sker över 100 000 bostadsaffärer i Sverige. Siffror från Mäklarsamfundet visar 
att 84 procent av alla småhusförsäljningar sköttes av fastighetsmäklare år 2003, vilket är 
en ökning i jämförelse med 2001 års undersökning då 80 procent valde att anlita 
mäklare istället för att sälja själv. [12] 

 

Tid och pengar är två viktiga aspekter och kan sammanfatta de två största skälen för att 
anlita mäklare eller för att låta bli menar Astrid Reichwald på Dagens Nyheter. Det 
handlar om hur säljaren värdesätter mäklarens förmåga att hitta rätt kund och få ut 
högsta tänkbara pris. Hur mycket tid säljaren själv kan tänka sig att avvara för att sälja 
sin bostad och hur mycket pengar säljaren är villig att betala för mäklartjänsten är också 
en anledning. Enligt mäklarbranschen får säljaren ut cirka 20 procent mer i pengar vid 
försäljningen om en fastighetsmäklare anlitas istället för att sälja själv. De menar också 
att mäklarens yrkeskunnande och trygghet för både säljare och köpare är viktiga skäl till 
att anlita fastighetsmäklare. Det finns många fallgropar och ibland obehagliga påföljder 
för den som inte är insatt i processen. De så kallade Internetmäklarna hävdar däremot att 
säljare med lite kunskap och is i magen kan tjäna tiotusentals kronor på att sälja 
bostaden själv utan att gå via fastighetsmäklare på grund av att de då slipper betala 
mäklararvoden.  [13] [14] 

3.3.1 Bara köpa vissa enstaka delar av mäklartjänsten 

Säljaren behöver inte välja mellan att göra allt själv eller låta mäklare ta hand om hela 
försäljningen. Det finns mellanformer som gör att säljare kan anlita mäklare för att få 
hjälp med vissa delar av försäljningsuppdraget. De olika delar som ingår i ett normalt 
förmedlingsuppdrag idag, t ex värdering, annonsering, visning, budgivning och 
kontraktsskrivning, kan istället delas upp så att säljaren tar hand om vissa delar och 
resterande köps hos en fastighetsmäklare. Det behöver inte heller enbart vara 
fastighetsmäklare som erbjuder dessa tjänster. Det kan även vara en jurist eller en någon 
på banken med tillfredställande kunskap. Idag finns även mäklartjänster på Internet, så 
kallade Internetmäklare, som erbjuder tjänster som sträcker sig från gratis annonsering 
till mer eller mindre kompletta mäklartjänster. Det finns bland annat ett koncept där 
säljaren utformar själva annonsen, tar hand om visningen och sköter budgivningen. När 
köpare finns tar säljaren kontakt med fastighetsmäklaren som sedan sköter all juridik 
och administration kring kontraktsskrivning och försäljning. Detta tillvägagångssätt är 
inte så utbrett idag, men kan vara ett alternativ vid försäljning på mindre orter med en 
lokal marknad då behovet av att synas på stora välbesökta bostadssajter inte är så stort.  
[15] 
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3.4 Husletare hittar rätta boendet 
I dagens samhälle, där tiden kan vara knapp för många människor, kan det vara av 
intresse att anlita en så kallad husletare som hjälper till att hitta drömbostaden. Många 
hus och lägenhetsspekulanter har varken tid eller lust att springa på visningar och hela 
tiden uppdatera sig på fastighetsmarknaden. Istället anlitas en husletare, vanligtvis en 
före detta fastighetsmäklare, som sköter allt från att hitta det rätta huset genom 
budgivningsprocessen till själva pappersarbetet med kontraktsskrivning. Yrket som 
husletare eller property searcher är än så länge vanligast i större städer. I London tar en 
professionell husletare 500 pund i startavgift och cirka 1,5 till 3 procent av köpesumman 
i provision när affären är klar. Spekulanten listar alla sina krav på allt från hur huset 
eller lägenheten ska se ut till pris och läge. Sedan söker husletaren upp alla sina 
mäklarkontakter och går på visningar, ibland upp emot 25 visningar på en enda dag. I 
många fall hinner objektet aldrig komma ut på marknaden innan husletaren hittar det. 
När denne har hittat ett antal objekt som skulle kunna passa, visas objekten upp för 
kunden och då kunden väl har bestämt sig tar husletaren hand om besiktning och 
kontraktsskrivning. När affären har gått i lås är det bara för husletaren att lämna över 
nycklarna till den nya ägaren och inkassera arvodet.  [16] 

3.4.1 Bevakar köparens intressen 

Husletaren kan med andra ord beskrivas som en fastighetsmäklare som betalas av 
köparen för att bevaka köparens intressen i fastighetsaffären. Detta är ett koncept som 
gör att köparen kan få hjälp från en egen agent, utan att enbart vara beroende av den 
mäklare som säljaren anlitat. På dagens bostadsmarknad är det säljaren som har makten. 
Det råder bostadsbrist i många svenska kommuner och försäljningspriser på villor och 
bostadsrätter når ständigt nya rekordnivåer. En bristmarknad med få objekt och många 
spekulanter gör att fastighetsägare kan sätta sina priser lite som de vill. Det har blivit ett 
hetsigare tempo och snabbare affärer. Enligt lagen ska mäklaren som förmedlar en 
fastighetsaffär tillgodose både köpare och säljare och i och med det relativt nya 
konceptet med husletare kan köparen få hjälp med att bevaka sina intressen även från 
annat håll. [16] [17] 

 

3.5 Utbildning och framtid 
För länge sedan krävdes ingen utbildning för att förmedla fastigheter, men kraven på 
utbildning har med åren blivit hårdare. För att bli registrerad fastighetsmäklare idag 
krävs enligt lag en högskoleutbildning på minst 80 poäng, det vill säga 2 års 
heltidsstudier inom ämnet.  I utbildningen ingår bland annat civilrätt med familjerätt och 
fastighetsrätt, byggnadsteknik med fastighetsvärdering, ekonomi, skatterätt och 
fastighetsförmedling. Härtill kommer krav på 10 veckors praktik innan registrering kan 
ske. I Australien och vissa andra länder är kraven på utbildning av fastighetsmäklare 
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ännu hårdare. Där utbildas fastighetsmäklare tillsammans med civilingenjörer. Ett 
bostadsköp är en stor affär och kompetens är viktigt. [18] [19] 

Intresset för att utbilda sig till fastighetsmäklare har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt 
Dagens Eko är fastighetsmäklarutbildningen den svåraste att komma in på efter 
läkarlinjen. En av orsakerna till detta är att statusen höjts. Konkurrensen om platserna 
på landets fastighetsmäklarprogram i Gävle, Malmö, Trollhättan, Karlstad och Borås är 
hård. När utbildningen startade i Borås 2002 var det 331 förstahandssökande till 20 
platser och till höstens antagning 2003 var det så många som 1500 personer som sökte. 
Birgitta Påhlsson på Borås Högskola menar att ”det är en utbildning som ligger i tiden 
och att det är bra att den blivit akademisk, då blir seriositeten i rollen tydligare”. [18] 
[19] 

Stora pensionsavgångar gör att branschen är väldigt intresserad av att utbilda fler 
fastighetsmäklare för att fylla luckorna efter de många mäklare som går i pension. Man 
tror att drygt 500 nya fastighetsmäklare behöver utbildas varje år de kommande 5 till 10 
åren. Stellan Sundström professor i fastighetsekonomi vid KTH ser på saken från ett 
annat perspektiv. Han tror att det kommer ut betydligt fler nyutbildade mäklare på 
marknaden än de som går i pension. Konkurrensen kommer därför att bli hårdare och 
priserna kommer att gå ner inom fastighetsmäklarbranschen. Han säger även att den 
ökande konkurrensen kommer att leda till nya idéer och sätt att erbjuda och 
marknadsföra förmedlingstjänsten, bland annat fler möjligheter att bara köpa vissa delar 
av tjänsten. Viktigt är också att hela tiden öka marknadsföringen och förmågan att 
erbjuda bra tjänster över Internet. [16] 

År 2003 fanns 4 724 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Åtta av dessa fick sin 
registrering återkallad och trettiosju varnades av Fastighetsmäklarnämnden. [20] 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas de 89 erhållna svaren från enkätundersökningen. Resultatet 
som följer i detta kapitel är utifrån en total sammanställning. Varje frågeställning med 
svar redovisas för sig. 
Vissa av frågorna i enkäten, nummer 7, 12b, 15, 17, 18 och 19, var möjliga att besvara 
med egentext. Dessa är redovisade i sammanfattande ord. Alla skrivna svar finns att 
läsa i sin helhet i Bilaga C. 
Vi har även gjort andra sammanställningar genom att sortera enkäterna i olika 
kategorier och därefter jämföra svarsalternativen med den totala sammanställningen.  
Eventuella skillnader analyseras och redovisas närmare i kapitel 5 ”Analys av 
resultat”.  
 
 

4.1 Resultat från enkätundersökning 
 

1. Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare? 

 

 

 

 

 

 

Nej 
29%

Ja
71%

Spekulant
28%

Säljare
27%

Köpare
45%

Ej köpt/sålt
54% Sålt ändå

38%
38%

Köpt ändå
8%
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2. Hur gammal är du? 

 

46-55 år
18%

56-65 år
6%

25-35 år
67%

36-45 år
9%

 
 

 

3. Är du kvinna eller man? 

      

Man
52%

Kvinna
48%

 
 

 

4.Var bor du? 

 

     

Storstad 
37%

Medelstor 
stad
42%

 Småstad
21%
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5. I vilken typ av bostad bor du i idag? 

  

Villa 
42%

Radhus/ 
Kedjehus

6%

Bostadsrätt
24%

Hyresrätt
28%

 
 

6a. Känner du till några av dessa Internet/annonseringsplatser? 

       

Hemnet
28%

Bovision
24%

GP Bostad
16%

DN Bostad
20%

Bytbostad
8% Hose4Sale

4%

 
 

 6b. Hur ofta besöker du någon av dessa Internet/annonseringsplatser? 

Dagligen
8% 1-2 ggr i 

veckan
18%

Mer 
sällan/aldrig

34%

Några ggr/år 
20%

1-2 ggr i 
månaden

20%

 
Många känner till de olika Internet/annonseringsplatserna men största delen besöker 
dem endast några gånger per år eller aldrig. 
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 7.  Har du upplevt något negativt under kontakten med fastighetsmäklare? 

Av de 89 svarande har 63 stycken använt sig av mäklare. De som svarade på frågan var 
både säljare och köpare, eftersom de som aldrig varit i kontakt med mäklare inte skulle 
svara på denna fråga enligt instruktionen i enkäten. Av de 63 svarande har 39 stycken 
inte upplevt något negativt. I procent tal är det ca 62 %. 

Resterande, 24 stycken, ca 38 %, har något negativt att säga om deras kontakt med 
fastighetsmäklaren. 

Några svarar endast ja, utan närmare förklaring, medan största delen, nästan 88 % 
beskriver i ord vad som var negativt vid mäklarkontakten.  

Det som flest svarande tycker lika om (33 %), är att mäklaren är dåligt påläst om 
objekten och att mäklaren är dålig på att ta reda på information som köparen ber om. 

Det finns ett antal som tycker att mäklaren har för bråttom, att de är nonchalanta och 
beter sig som besserwissrar. Mäklaren är oseriös och förringar allvarliga fel. 

Somliga anser att mäklaren favoriserar vissa intressenter och har dålig uppföljning 
genom att inte bry sig om kunderna, så snart kontrakten är påskrivna. 

Även vid budgivning finns oklarheter och otydlighet från mäklarens sida. Någon tror att 
”luftbud” har funnits under budgivningen. 

Mäklaren tar för mycket betalt och någon tycker det är dåligt att muntliga avtal inte 
gäller enligt lag vid fastighetsförsäljning/köp. 

De som aldrig varit i kontakt med mäklare fick egentligen inte besvara denna fråga, men 
några valde att svara ändå. Dessa svar innehöll liksom ovan om mäklarens okunskap 
och att de försökte ”sälja på information” som egentligen inte var sann. 

 

8. Varför anlitades ingen fastighetsmäklare? 

Av de 26 respondenter som inte anlitat fastighetsmäklare har 12 stycken gjort 
fastighetsaffär. Vanligaste anledningen till att ingen mäklare anlitats i affären, är 
”släkt/kompisköp”. 

Två stycken tycker att mäklartjänsten är för dyr och ytterligare två har fyllt i alternativet 
”annat”. Av dessa ”annat” var endast ett svar beskrivet och det var att säljaren hade en 
god man till hjälp.  
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9. Vad anser du är de viktigaste/största orsakerna till att en säljare anlitar en         
fastighetsmäklare istället för att göra jobbet själv? 

Säljaren får ut mer pengar för sin fastighet om mäklare anlitas. 
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Trygghet för köpare (kan leda till att köparen är villig att betala mer). 
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Mäklarens bankkontakter (köparens möjlighet att få bättre lånevillkor vilket kan leda 
till att han kan betala mer). 
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4 7 10

26

43

Inte
viktigt

Mycket
viktigt

 

19 



 Utveckling av fastighetsmäklartjänsten 
 

Marknadsföring av objektet. 
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Hitta rätt köpare. 
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Annat som du tycker borde vara med: 

Tre stycken tycker att hjälp med deklarationen kan vara ytterligare ett alternativ till 
varför mäklare anlitas. 

Andra saker som också nämns är att kommunikationen mellan säljare och köpare kan 
vara känslig och att det är bra att ha en mäklare som kan skapa distans mellan säljare 
och köpare.  

Ytterligare några viktiga saker som kommer fram, är råd om renovering och besiktning, 
tillgång till Internet och ansvarsförsäkring. 

 

10. Tycker du att det är intressant eller ointressant att bara köpa vissa enstaka 
delar av mäklartjänsten vid försäljning? 
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11. Vilka mäklartjänster skulle du i så fall vara intresserad av att köpa och vilka 
skulle du kunna tänka dig att sköta själv? 
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På denna fråga fanns även möjlighet att skriva fler alternativ. Någon tycker att 
budgivningsprocessen skulle kunna vara en intressant tjänst att köpa. En annan person 
vill sköta fotograferingen till annonseringen själv. 

 

12a. Hur intresserad eller ointresserad skulle du vara av att mäklaren erbjöd fler 
tjänster/kringtjänster och mer service i samband med förmedlingen? 
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31
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12b. Kan du motivera varför du är intresserad eller ointresserad?  

Knappt hälften 48 % (eller 43 stycken) av alla svarande kan motivera varför de är 
intresserade eller ointresserade. Av dessa 43 ger 63 % positiva svar, även om intresset 
är utspritt på skalan från mitten och uppåt och faktiskt även någon under mitten. Några 
av dessa tycker att det är en kostnads- och kvalité fråga, men är intresserade från mitten 
och uppåt på skalan. 37 % är negativa till att mäklaren ska kunna erbjuda fler 
tjänster/kringtjänster i samband med förmedlingen.  
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Av de positiva svaren tycker många att det är praktiskt att få hjälp med dessa saker vid 
flytt, vilket underlättar, eftersom det är mycket man ska tänka på. Det är tidsbesparande 
och förenklar processen kring bostadsbytet. Någon tycker att det kanske främst är 
smidigt för äldre människor och om fastigheten säljs på annan ort. 
Kringtjänsterna är också en kostnadsfråga om vad som lönar sig rent ekonomiskt men 
också trygghetsmässigt. Bra med valmöjlighet att man kan plocka vad som passar, men 
också att det är smidigt att en gör allt. Önskemål finns om att mäklaren ska ta mer totalt 
ansvar vid köp och försäljning av fastighet. 

Av dem som inte var intresserade eller de som var mindre intresserade, anser några att 
behovet av mäklare främst ligger i annonseringen och marknadsföringen och att det som 
erbjuds idag är fullt tillräckligt. Mäklarens specialkompetens är det man är intresserad 
av, resten sköter man helst själv. De anser sig vara nöjda med den hjälp de fick vid 
senaste kontakten och saknar ingenting vid kontakten med mäklaren. Kostnadsmässigt 
tycker ett par stycken att eventuella tjänster ska ingå i redan hög provision medan någon 
inte kan komma på vilka typer av tjänster det kan röra sig om. 

 

13. Om fastighetsmäklaren skulle erbjuda dig fler tjänster/tilläggstjänster hur 
intresserad eller ointresserad skulle du i så fall vara av dessa tjänster? 
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Bostadslån 
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Bygg- och renoveringstjänster 
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Säkerhetstjänster (t ex larminstallationer) 
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Aktiv uppsökning av objekt (”husletare”) 
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Miljöutredning/sanering/radonmätning etc. 
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På det öppna svarsalternativet tycker en person att båtplats är en intressant tilläggstjänst. 
Någon tycker även att uppföljningstjänster med huset efter ett år skulle vara mycket 
intressant. 

 

14. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för att få dessa tilläggstjänster? 

 

                            Som säljare            Som köpare 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vet ej
24%

Ja
56%Nej

20%Nej
30%

Vet ej
32%

Ja 
38%
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15. Hur tycker du att dessa tilläggstjänster ska erbjudas? 

Vare sig man var intresserad eller ointresserad av kringtjänsterna tillfrågades alla hur 
tjänsterna skulle erbjudas. Närmare 60 % har förslag på detta. Tilläggstjänsterna ska 
enligt svaren presenteras både muntligt, skriftligt och genom reklamblad och 
annonsering, även via Internet på mäklarens hemsida.  

15 % har i ord skrivit att tjänsterna ska presenteras vid första kontakten medan 11 % 
tycker att det räcker att få reda på tjänsterna vid köpetillfället eller kontraktstillfället.  

Resterande av de svarande har inte skrivit när mäklaren bör presentera tilläggstjänsterna 
utan hur. Ungefär lika många tycker att tjänsterna ska ligga som rena tillägg (19 %) 
respektive paketlösningar (18 %). Några tycker att de ska presenteras med styckepris, 
men att det också ska finnas paketerbjudanden som ”känns som billiga”. Förslag är även 
att tjänsterna ska ligga som samarbetsavtal med andra professionella aktörer och genom 
rådgivning om var det är bäst att vända sig, med rekommendationer från mäklaren. 

 
16. Tror du att det är säljaren eller köparen som har mest nytta av 
tilläggstjänsterna? 

Båda
54%

Vet ej
3%

Köpare
39%

Säljare
4%

 
17.  Har du mer förtroende för mäklarkåren idag jämfört med förr? 

45% av de tillfrågade svarar ”vet inte” på denna fråga.  

25% tycker att de har mer förtroende idag än förut. Störst del av dessa skriver att det har 
med utbildning att göra. 

30% anser sig inte ha mer förtroende för mäklarkåren idag, varav flest tycker att 
mäklaren har för stort pengaintresse. 

Som ovan nämnts har mäklarens krav på utbildning förbättrat förtroendet för 
mäklarkåren hos de tillfrågade med positiv inställning till frågan. Även ökad 
kompetens/kunskap/erfarenhet och konkurrens har ökat förtroendet samt krav från bland 
annat FMN (Fastighetsmäklarnämnden). 

För de som inte tycker sig ha mer förtroende, finns förutom pengaintresse även 
nonchalans, oseriositet och dålig uppföljning med som anledningar. Det finns mäklare i 
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branschen utan utbildning och vissa beter sig som ”hästhandlare”. Några tycker att just 
förtroende och även pålitlighet saknats vid deras kontakt med mäklare. Dock anser 
någon att även om man inte har förtroende för mäklarbranschen kan man känna stort 
förtroende för en mäklare. 

 

18. Vet du vad som krävs för att bli fastighetsmäklare idag? 

45 % vet inte vad som krävs för att bli fastighetsmäklare. De flesta av dessa svarar bara 
nej, medan några tycker att någon sorts utbildning vore lämplig såsom ingenjör eller 
historiker inom bygg och även kunskap inom juridik och ekonomi. Två tror inte att 
någon utbildning krävs över huvud taget. 

Resten 55 % tror sig veta. Det är endast fem stycken, av de tillfrågade, som svarar i ord 
det som faktiskt krävs. Däremot finns det ett flertal (närmare 20%) som skriver ja, utan 
beskrivning.  

Några, ca 8 %, är tveksamma och antar att de vet, men skriver inte vad de tror eller 
antar. 

Många är medvetna om att det idag krävs bland annat utbildning. Drygt 22 % skriver, 
med blandade förslag, om att just utbildning behövs. Att den ska göras på högskola eller 
universitet är många medvetna om (60 % av dem som vet att utbildning krävs). Svaren 
från dessa är att utbildningen är två- eller treårig. Resten svarar att det krävs utbildning 
och några av dem jämför också dagens utbildningskrav mot förr, då ingen utbildning 
krävdes. 

 

19. Vet du vilka konsekvenser som följer när en mäklare inte uppfyller kraven som 
ställs på henne/honom enlig fastighetsmäklarlagen? 

58 % svarar nej, de vet inte konsekvenserna som följer. 

8 % svarar enbart ja, men skriver inte i ord. Resten 34 % har förslag på vad som följer. 
Av dessa är det endast ett fåtal som tar med alla konsekvenserna. 

Varning, prickning, av med sin licens eller registrering är svaren som är vanligast       
(46 %), bland dem som svarar att de vet om konsekvenserna. 

Skadestånd och uteslutning ur förbund och att mäklaren blir av med sitt arbete är också 
svarsalternativen som de tillfrågade beskriver ca (35 %). 
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5 Analys av resultat/empiri 
I detta kapitel analyseras de erhållna svaren från enkäterna och jämförs med varandra 
och med teorierna. Utifrån frågeställningen och den teoretiska grunden ska vi här 
försöka belysa de resultat vi fått från vår undersökning. Teorin ska vara en hjälp att ge 
perspektiv och att få tag i intressanta relationer mellan olika faktorer från 
undersökningen. Det empiriska underlaget ska också kunna bekräfta eller ifrågasätta 
dessa perspektiv. 

Som nämnts tidigare i inledningen till kapitel 4 har vi även undersökt om det finns 
några skillnader i svarsresultatet mellan olika kategorier. Dessa kategorier, utöver den 
totala sammanställningen, är: 

- Kontakt / ej kontakt men sålt-köpt ändå / ingen kontakt med mäklare. 
- Kvinna / man 

       -     Småstaden / staden / storstaden  
                  -     Ålder 
Fördelningen mellan man och kvinna, de som haft kontakt eller inte haft kontakt med 
mäklare och var i landet de bor var bra, medan åldersfördelningen var något ojämn. 
Fler än hälften var mellan 18 till 35 år. Hänsyn har tagits till detta och därför har vi i 
analysen inte jämfört de olika ålderskategorierna med varandra på samma sätt som vi 
gjort med de andra jämförelsekategorierna. 
 

5.1 Intresset för att bara köpa vissa enstaka tjänster 
Intresset hos de tillfrågande för hur intressant eller ointressant de tycker det skulle vara 
att köpa vissa delar av mäklartjänsten var ganska utspritt över hela svarsskalan, men 
med lite tyngd åt intressant. 

Kvinnorna är direkt mer ointresserade än männen men kvinnorna svarar även i båda 
riktningarna. Männen har ett mycket större intresse av att bara köpa vissa enstaka delar 
av mäklartjänsten jämfört med vad kvinnorna har. Enligt vår undersökning kan man se 
en viss tendens till att kvinnor hellre betalar lite extra och köper de flesta tjänster, 
medan många män vill sköta flera delar i försäljningen själva. Av dem som sålt/köpt 
utan mäklare, är hälften av de tillfrågade mycket intresserade av att kunna köpa vissa 
delar, medan de andra kategorierna är mer utspridda över hela skalan.  

När vi tittar närmare på vilka tjänster som de svarande vill köpa och sköta själva, så är 
värdering, kontraktsskrivning och annonsering de tjänster som önskas köpas, medan de 
flesta vill sköta visning och finansiering/kontakt med banken själva. Vad gäller 
kontraktsskrivning är det de i småstaden som är mest intresserade av att köpa tjänsten, 
medan de i storstaden har en liten tendens att vilja sköta det på egen hand. I teorikapitlet 
nämns bland annat Internetmäklare som enbart säljer vissa delar där de t ex erbjuder sig 
att sköta kontraktsskrivning, juridik och administration. Detta koncept stämmer ganska 
bra överens med vad kunden enligt vår undersökning är intresserad av att köpa. Enligt 
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informationskällan i teorin är tillvägagångssättet inte så utbrett idag. Detta kan vi även 
kan se en antydan till i undersökningen av den orsaken att det inte är så många av 
respondenterna som känner till denna typ av Internetplatser som erbjuder uppdelade 
tjänster. 

Hälften vill köpa tjänsten visning och hälften vill sköta den själv. Det är tydligt att 
många fler män själva vill hålla i visningen jämfört med vad kvinnorna vill. Samma 
gäller för dem som sålt/köpt utan mäklare, de vill också sköta visningen själva. 

Andra alternativ som tas upp är att en man i storstaden som haft kontakt med mäklare 
vill att budgivning ska ligga som friliggande tjänst och den vill han köpa.  

Även fotografering till annonsering vill en man i storstaden ska finnas som friliggande 
tjänst och den vill han sköta själv.  

 

5.2 Intresset för kringtjänster och mer service i samband med 
förmedlingen 

När det handlar om att mäklaren ska kunna erbjuda fler tjänster/kringtjänster och mer 
service i samband med förmedlingen så valde de flesta att placera sig i mitten på skalan, 
men en tendens att vara ointresserade. Det finns inget starkt intresse från de tillfrågade 
att mäklaren ska kunna erbjuda detta. De som sålt/köpt utan mäklare var dock lite mer 
intresserade än de andra och samma gäller också för dem som bor i storstaden. Enligt 
teorin vill många mäklare kunna sälja fler tjänster i samband med 
fastighetsförmedlingen och även FMN och branschorganisationer är intresserade av att 
utveckla mäklartjänsten. Det finns alltså en viss skillnad mellan vad 
branschorganisationerna vill och vad vår undersökning visar utifrån just det 
perspektivet.  

Vid djupare analys av varje kringtjänst för sig, kan dock ett något större intresse 
urskiljas. När kringtjänsterna presenteras var och en, visar det sig att ett antal av dem i 
alla fall är av intresse och till och med av mycket stort intresse för de tillfrågade, trots 
antydan till ointresse i huvudfrågan. Detta kan bero på att respondenterna i vissa fall 
inte tyckts ha uppfattat vad vi menat med ”kringtjänster och mer service”. På 
följdfrågan där de tillfrågades om de kunde motivera varför de var intresserade eller 
ointresserade, var det ett antal respondenter som svarade att de inte visste vilka dessa 
kringtjänster skulle kunna vara.  
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För att lättare kunna åskådliggöra hur de tillfrågade rangordnade dessa kringtjänster har 
ett värde satts på varje svarsalternativ från 1-5 där 1 är ointressant och 5 mycket 
intressant. Efter det har ett medelvärde tagits fram för varje kringtjänst, vilket 
presenteras i figuren nedan. Lägsta värde är 17,8 och högsta är 98,0. 

 

69,2
65,2

59,4

52,6
51,2

49
47,8 47 46,6

42,6
40,4

35,2
33,2

Bes
ikt

ning

Flyt
tra

nsp
ort

El-a
vta

l

Byg
g och

 re
nove

rin
g

 
 

Besiktning är tjänsten som är mest intressant. Främst finns ett intresse hos dem som 
sålt/köpt utan mäklare och de i medelstora staden, men det är i allmänhet en intressant 
tjänst. Att få hjälp med att uppsöka objekt är också en intressant tjänst, vilket stämmer 
väl överens med teorin. Den kommer så högt upp som på andra plats i rangordningen. 
Enligt vår undersökning verkar kvinnor vara mer intresserade än männen. De i 
storstaden har en tendens att vara lite mindre intresserade än de som bor i småstaden 
och de i medelstora staden. Enligt teorin är husletare idag vanligare i större städer som 
till exempel London. I Sverige har tjänsten inte blivit lika utbredd ännu, men det verkar 
ändå som att intresset hos de tillfrågade är stort.  

Att kunna köpa tjänsten om miljöutredning/sanering/radon är också relativt intressant. 
Det finns ett större intresse för de i medelstora staden jämfört med de i småstaden och i 
storstaden. 

Fastighetsförsäkringstjänsten är tjänsten som är mest spridd över skalan. Kvinnorna har 
mer spridda svar än männen och har svarat både ointressant och mycket intressant. De i 
storstaden är minst intresserade av denna tjänst. 

Säkerhetstjänster, bostadslån och flyttstädning har alla fått ett jämt fördelat intresse. 
Männen verkar dock lite mer intresserade av flyttstädningstjänsten än vad kvinnorna är.  
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Inte heller el-avtal och flyttransport är tjänster som de tillfrågade är direkt intresserade 
av. De i småstaden verkar minst intresserade av flyttransport jämfört med storstaden och 
medelstora staden. Bygg- och renoveringstjänster, IT-tjänster, inredningstjänster och 
trädgårdstjänster verkar vara ointressanta tjänster enligt de tillfrågade. 

Tjänster som inte fanns med, men som några av de tillfrågade skrev att de ville skulle 
finnas, var uppföljningstjänster. Mäklaren borde göra en uppföljning av husaffären efter 
till exempel ett år tycker en man som varit i kontakt med mäklare och bor i småstaden. 
Båtplats skulle kunna vara en tjänst som skulle vara intressant att köpa om man är bosatt 
så att det skulle finnas möjlighet till det, tycker en kvinna som aldrig varit i kontakt med 
mäklare och bor i storstaden. 

Nästan hälften av de tillfrågade har kunnat motivera varför de är intresserade eller 
ointresserade av kringtjänster. Lika stor del kvinnor som män kunde motivera sin åsikt. 
De som har varit i kontakt med mäklare hade mer negativa motiveringar jämfört med 
dem som sålt/köpt. Av dem som aldrig varit i kontakt med mäklare var motiveringarna 
enbart positiva och alla i den kategorin tyckte att det verkade intressant. Enligt 
undersökningen kan denna jämförelse mellan kategorierna visa på en viss tendens till att 
de tillfrågade som haft kontakt med mäklare har ett mindre intresse för kringtjänster än 
vad de som aldrig gjort en fastighetsaffär har.  

Enligt Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet kan det påvisas att konsumenten 
får bättre villkor hos till exempel banken om mäklaren är med och förhandlar. De menar 
även att det skapar en större konkurrens mellan kreditgivare på marknaden vilket gynnar 
inte enbart den enskilda konsumenten utan även konsumenterna i allmänhet. Vår studie 
visar inte att denna faktor har så stor betydelse för de tillfrågade, då ingen av dem har 
motiverat sitt intresse med just bättre villkor och mer konkurrens som ett positivt 
argument. Finansieringen var den tjänst som de flesta enligt undersökningen valde att 
sköta själva. På frågan om hur stort intresset var för bostadslån som en tilläggstjänst 
rangordnades tjänsten på en åttondeplats av de tretton tjänster som var med.  

Vad gäller den ekonomiska delen av tilläggstjänsterna så verkar det som om de 
tillfrågade är mer intresserad att betala för tjänsten som köpare än som säljare. Trots det 
är de flesta överens om att det är både köpare och säljare som har mest nytta av 
tilläggstjänsterna. Däremot finns det fler kvinnor än män och även fler av dem som bor i 
storstaden som tycker att det enbart är köparen som har mest nytta av detta. Mellan de 
olika kategorierna är det jämnt fördelat när det handlar om att betala för tjänsten som 
säljare. Något fler av dem som varit i kontakt med mäklare, jämfört med de övriga, kan 
tänka sig att betala mer för att få dessa tjänster. Som köpare kan över hälften tänka sig 
att betala för dessa kringtjänster. Här är männen något mer intresserade och något fler 
kvinnor svarar vet ej.  

Det är många av dem som aldrig varit i kontakt med mäklare som svarar vet ej. I övrigt 
är de som sålt/köpt utan mäklare något mer intresserade av att kunna tänka sig betala för 
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kringtjänsterna än de övriga. Även de i medelstora staden har något fler som svarar ja än 
de andra.  

Hur dessa tjänster och kringtjänster ska erbjudas har över hälften skrivit förslag till. Fler 
förslag inkom från dem som bor i småstaden jämförd med de i medelstora staden och 
storstaden. De flesta tycker att tjänsterna ska ligga som rena tillägg eller som 
paketlösningar. Här stämmer respondenternas önskemål väl in med de alternativ som 
anges i teorin. Många respondenter vill att tjänsterna erbjuds som paketlösningar där allt 
går att få, från ett och samma ställe, medan andra tycker att tjänsterna ska erbjudas som 
rena tillägg och eventuellt genom samarbete mellan mäklare och professionella aktörer 
och leverantörer.  

 

5.3 Behov av lagändring 
Enligt lagen är det centrala i fastighetsmäklartjänsten att sammanföra två parter och 
mäklarens roll är att vara en opartisk mellanman. Enligt Fastighetsmäklarnämnden har 
kunden idag förväntningar om att få hjälp med mycket mer än så. De anser att det finns 
en stor skillnad mellan vad den som kommer i kontakt med en fastighetsmäklare 
förväntar sig av mäklaren och de krav som lagen ställer på fastighetsmäklaren. Detta 
stämmer inte helt överens med vår studie där de flesta av de tillfrågade svarar att 
intresset för kringtjänster och mer service i samband med förmedlingen varken är mer 
eller mindre intressant. Trots det visar undersökningen ändå att det finns ett stort 
intresse för besiktningstjänsten, aktiv uppsökning av hus och miljöutredningar och att 
dessa skulle vara intressanta att få hjälp med av fastighetsmäklaren.  

Enligt svensk lagstiftning finns förbud mot förtroenderubbande verksamhet, men vad 
som menas med förtroenderubbande verksamhet är inte helt definierat. 
Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet anser att lagen inte är anpassad till de 
förhållanden som råder på marknaden idag och hävdar att ett behov av översyn av 
fastighetsmäklarlagen finns. Behovet av översyn gäller bland annat 14 § om 
förtroenderubbande verksamhet. Utifrån ett perspektiv stämmer denna teori överens 
med vår undersökning, om fokus till stor del görs på de tre högst rangordnade 
tilläggstjänsterna, som var mycket populära. Ur det perspektivet skulle en lagändring 
kunna vara viktig för att få utföra dessa tjänster. Från en annan synvinkel kanske det kan 
räcka med att definiera vad som är förtroenderubbande verksamhet mer konkret. Från 
ett bredare perspektiv, där helheten av intresset från alla kringtjänster bedöms, så känns 
lagändring inte lika aktuell vad gäller förtroenderubbande verksamhet. Detta på grund 
av att förväntningarna och kraven i stort inte är så starka från de tillfrågade vad gäller att 
bredda mäklartjänsten med fler kringtjänster. 
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5.4 Orsaker till att anlita mäklare 
Enligt siffror hämtade från Mäklarsamfundet sköts cirka 84 % av alla småhusaffärer 
idag av fastighetsmäklare. Från vår undersökning har vi gjort en jämförelse mellan hur 
många som sålt eller köpt med mäklare inblandade och hur många som sålt eller köpt 
utan mäklare. Det visar sig att vi får samma siffror som Mäklarsamfundet uppgivit. Av 
de som gjort en bostadsaffär har alltså 84 % sålt/köpt med mäklare anlitad och 16 % har 
gjort affär utan mäklare. Vid sammanställningen av dem som varit i kontakt med 
mäklare/ ej kontakt men sålt eller köpt ändå/ ingen kontakt med mäklare, finns det fler 
män som gjort affär utan mäklare. Vanligaste orsaken till affär utan mäklare, är släkt- 
eller kompisköp. Det visar sig också att dessa affärer gjorts i den medelstora staden. 

Vare sig man anlitat mäklare eller inte, hade alla möjlighet att svara på frågan om vad 
de ansåg vara de viktigaste/största orsakerna till att en säljare anlitar en 
fastighetsmäklare, istället för att göra jobbet själv. För att lättare kunna åskådliggöra hur 
de tillfrågade rangordnade de olika kriterierna, har vi även här valt att sätta ett värde på 
varje svarsalternativ från 1 till 5, där 1 är ”inte viktigt” och 5 är ”mycket viktigt”. Sedan 
har ett medelvärde räknats fram för de olika kriterierna vilket presenteras i figuren 
nedan. Lägsta värde är 17,8 och högsta värde är 98,0. 
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Enligt Astrid Reichwald är tid och pengar de två viktigaste aspekterna och skälen till att 
anlita mäklare. Mäklarbranschen tar även upp yrkeskunnande och trygghet för både 
säljare och köpare som två viktiga skäl. Vi kan varken förkasta eller bekräfta någon av 
teorierna. Figuren visar ett ganska jämnt resultat. De tre viktigaste kriterierna till varför 
en säljare anlitar en mäklare tycks vara markandsföring av objektet, trygghet för säljare 
och den juridiska processen. Yrkesskicklighet, tidsbrist för säljare och trygghet för 
köpare kommer något längre ner i rangordningen, men det är som sagt ganska jämt 
fördelat resultat. Mäklarens möjlighet till att marknadsföra objektet framstår som den 
viktigaste/största orsaken till att säljaren anlitar mäklare. Till viss del kan väl bra 
marknadsföring göra att säljaren får ut mer pengar för sitt hus, så på så sätt skulle teorin 
om att pengar är en viktig faktor stämma. Kvinnorna anser att det är något viktigare än 
männen med bra marknadsföring och även de som aldrig varit i kontakt med mäklare 
anser att detta är viktigare jämfört med dem som varit i kontakt och de som sålt/köpt 
ändå. De som bor i storstaden och även i medelstora staden anser att marknadsföringen 
är mer viktigt jämfört med de i småstaden.  

Som nämnts ovan är tryggheten för säljaren också viktig enligt de svarande. Kvinnor, 
storstadsbor och de som varit i kontakt med mäklare värderar detta lite högre än de 
andra.  

Mäklarens yrkesskicklighet är framför allt hos kvinnorna och de som haft kontakt med 
mäklare en viktig orsak till varför mäklare anlitas. 

Trygghet för köpare och tidsbrist hos säljare är saker som anses vara ganska viktiga. 
Dock anser kvinnorna att tryggheten för köpare är viktigare än vad männen tycker. 
Även de i storstaden anser att trygghet för köpare är viktigare än vad de i medelstora 
staden och småstaden tycker.  

Att säljaren får ut mer pengar för sin fastighet kommer på sjätte plats av de tio olika 
kriterierna. Enligt mäklarbranschen får säljaren ut cirka 20 procent mer i pengar vid 
försäljningen om en fastighetsmäklare anlitas istället för att sälja själv. De som varit i 
kontakt med mäklare tycker att det är viktigare än vad dem som sålt/köpt ändå och inte 
haft kontakt med mäklare tycker. 

De saker som är mindre viktiga är att hitta rätt köpare, mäklarens lokalkännedom och 
det som betyder absolut minst för de tillfrågade är mäklaren bankkontakter. Gemensamt 
för dessa tre är dock att kvinnorna tycker det är något mer viktigt jämfört med männen. 

Annat som de tillfrågade tycker är viktigt till varför en mäklare anlitas, är bland annat 
ansvarsförsäkring, deklarationshjälp, råd om besiktning och renovering, samt tillgång 
till Internet och att det är viktigt att skapa distans mellan köpare och säljare. Dessa 
förslag kommer från de som varit i kontakt med mäklare och är bosatta i den medelstora 
staden och storstaden. 
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5.5 Förtroendet  för mäklare 
Nästan 40 % av de tillfrågade har upplevt något negativt under kontakten med 
fastighetsmäklaren. Vid analysering och jämförelse mellan kvinnor och män visar det 
sig att det finns en viss skillnad på männen och kvinnornas svar, 46 % av männen har 
något negativt att säga och 30 % av kvinnorna. I fördelningen över städerna så är det 
ganska jämt mellan storstaden och småstaden, där cirka hälften har upplevt något 
negativt. I medelstora staden är siffran något lägre, 24 %. Totalt sett, bland alla 
tillfrågade i undersökningen, tycker de flesta att okunskap och bristfällig information är 
de största anledningarna till lågt förtroende.  

Trots krav på högskoleutbildning tillsammans med praktik och registrering visar vår 
undersökning att det är fler som inte har mer förtroende för mäklarkåren idag jämfört 
med förr. 

De flesta av de tillfrågade säger att de inte vet om de har mer förtroende eller inte till 
mäklarkåren. Enligt Birgitta Påhlsson på Borås Högskola bidrar den akademiska 
utbildningen till att seriositeten i mäklarrollen blir tydligare. Vår undersökning pekar åt 
samma håll som teorin, av dem som tycker att förtroendet är stärkt, drygt 25 % av alla 
tillfrågade, så nämns just utbildning som anledning. Fler män än kvinnor har mindre 
förtroende och det är fler kvinnor som svarar vet ej. Det är också fler av dem som varit i 
kontakt med mäklare, som svarar att de inte har mer förtroende för mäklare idag jämfört 
med förr. En tendens finns också att de i storstaden har något mer förtroende för 
mäklarkåren än de övriga. 

Många är medvetna om att någon sorts utbildning krävs för att bli fastighetsmäklare 
idag. Framför allt har de som sålt/köpt ändå svarat att de vet. Det är dock inte många av 
de tillfrågade som kan redovisa alla krav och det finns några som inte tror att mäklare 
behöver utbildning över huvud taget. Det är i storstaden som flest vet vad som krävs och 
i medelstora staden som flest inte vet vad som krävs.  

Största delen av de tillfrågade vet inte vilka konsekvenser som följer om en mäklare inte 
uppfyller kraven som ställs på honom/henne enligt fastighetsmäklarlagen. Nästan 60 % 
vet inte och resten vet allt eller något som kan hända. De i storstaden är något mer 
insatta än de i medelstora staden medan de i småstaden är klart minst insatta i detta. 
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6 Slutsats 
 I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till med utgångspunkt 
från problemformuleringen. 

 

 Vill köpare, säljare och spekulanter få ut mer av mäklartjänsten?  

Det finns inget större intresse hos kunden för att mäklaren ska kunna erbjuda fler 
tjänster i samband med fastighetsförvärv. Vissa kringtjänster finns det dock ett stort 
intresse för och dessa är besiktning, aktiv uppsökning av objekt och 
miljöutredningar. Många är egentligen enbart intresserade av det som mäklaren kan 
erbjuda idag och tycker att det är viktigare att fokusera på mäklarens 
specialkunskaper. Kunden känner även ett behov av att mäklaren bör ta mer ansvar 
under processen.  Intresse för att bara köpa enstaka tjänster av mäklaren finns, och 
intresset för detta är större bland männen än bland kvinnorna. De mest intressanta 
tjänsterna att köpa är värdering, kontraktsskrivning och annonsering, medan visning 
och finansiering tillhör tjänster som kunden helst sköter själv. Detta koncept verkar 
något mer intressant än att fler kringtjänster kopplas till förmedlingen.  

 

 Kommer mäklartjänsten i framtiden att behöva förändras för att tillfredställa 
kundens krav? 

De flesta väljer att anlita fastighetsmäklare när de säljer fastigheter och siffran stiger 
något för varje år. Uppfattningar som framkommit angående mäklartjänsten är till 
största delen positiv men till viss del negativ. Förtroendet för mäklarbranschen 
måste förbättras. Det är på senare tid som mäklarutbildning har blivit ett krav för att 
få vara registrerad mäklare. Vi tror utbildningen är viktig för branschen så att 
förtroendet för den på sikt kommer att förbättras. För att kunna tillfredställa kundens 
behov borde mäklaren lägga mer tid på att hjälpa kunden att ta reda på den 
information som verkligen är av intresse. Mäklaren ska satsa på att ha en bra 
marknadsföring av objektet. Det är även viktigt att mäklaren förmedlar en 
trygghetskänsla för säljaren och köparen. Att genom sin yrkesskicklighet bidra till 
att bland annat den juridiska processen förenklas är också betydelsefullt. 
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 Krävs lagändring för att kunna utveckla fastighetsmäklarens arbetsuppgifter? 

För att frånkomma otydlighet gällande formuleringen i lagtexten angående 
förtroenderubbande verksamhet, behövs ett förtydligande framförallt om vad som är 
förtroenderubbande verksamhet. Idag gäller praxis och genom ett klargörande i 
lagtexten skulle det bli lättare för Fastighetsmäklarnämnden att bedriva sin 
tillsynsverksamhet. Det är även viktigt att komma ihåg att mäklarens roll och 
ställning i förhållande till sin uppdragsgivare och till dennes motpart kan påverkas 
vid en eventuell lagändring angående förtroenderubbande verksamhet. Mäklarens 
opartiska ställning är ifrågasatt. Har mäklaren ett särskilt ekonomiskt eller personligt 
intresse av konsumentens val av tilläggstjänster borde krav riktas mot mäklaren att 
denna ska upplysa konsumenterna om detta förhållande. Kunden får på så sätt 
inblick i mäklarens provisionsintäkt från gällande samarbetspartner. Trots att 
intresset inte är så stort för det totala kringtjänstkonceptet, bör tillåtligheten ökas för 
dessa typer av tjänster eftersom visst intresse ändå finns. Om kunden får mer 
information om vad kringtjänster handlar om, är det inte omöjligt att intresset ökar i 
framtiden.  

 

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
 Det finns för lite kunskap om kringtjänster. För att kunna sälja dessa tjänster 

krävs mer information till kunden och ett förtydligande om hur de ska finnas 
tillgängliga. Viktigt är också att valfrihet finns kvar, så att inte 
förmedlingstjänsten kommer i skymundan av kringtjänsterna.  

 Det som mäklaren måste vara riktigt bra på är marknadsföring. Att ge en seriös 
och korrekt information och att hänga med i utvecklingen och uppdatera både 
hemsidor och sig själv är viktigt för framtidens mäklare. 

 Lika viktigt som att marknadsföra ett objekt, lika viktigt är att påvisa 
fastighetsmäklarens kunskap, krav och skyldigheter enligt lag. Det finns många 
som inte vet vilket ansvar som mäklaren har. Trots ökad utbildning så finns 
samma yrkestitel kvar, som till viss del har en negativ klang. Folk vet inte vad 
som ligger bakom fastighetsmäklaryrket i utbildningsväg. Därför är det viktigt 
att på något sätt marknadsföra och upplysa om den utvecklingen som skett inom 
detta yrke. Även att informera om de krav och skyldigheter som ställs på 
mäklaren är väsentligt.  
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Introduktionsbrev till respondenterna          Bilaga A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
       Trollhättan den 7 april 2004                               

 
 

Hej!                                                              
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Trollhättan som läser på Lantmäteriprogrammet 
med inriktning mot fastighetsmäklare. Just nu skriver vi vårt examensarbete och söker 
svar på ett antal frågor som ska ligga till grund för vårt arbete.  
 
Vår uppsats handlar om att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten, 
mäklartjänstens utveckling mot att fler tjänster kopplas till förmedlingen och framtiden 
inom mäklarbranschen. För att vårt arbete ska bli så bra som möjligt är det viktigt för 
oss att vi får veta vad ni tycker. Så snälla, hjälp oss! Naturligtvis är enkäten anonym och 
inga namn kommer att publiceras i uppsatsen. Ni får gärna kontakta oss om det finns 
behov av att fråga något. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Ericsson         Emma Werner 
031- 13 19 06, 070-765 88 22                                    0520-480 905, 070-54 78 166 
tillannaericsson@hotmail.com                                      emmawerner@hotmail.com   
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Enkätundersökningen                            Bilaga B 
 

 
1.  Har du varit i kontakt med någon fastighetsmäklare?  

             JA   Som säljare        (hoppa över fråga 8) 
   Som köpare        (hoppa över fråga 8) 
                         Som spekulant   (hoppa över fråga 8) 
 

             NEJ              Har köpt ändå             (hoppa över fråga 7och 8) 
                        Har sålt ändå               (hoppa över fråga 7)      
   Har ej köpt/ sålt ändå  (hoppa över fråga 7 och 8) 
 
 

       2.  Hur gammal är du? 
             18- 35 år 
             36- 45 år 
             46- 55 år 
             56- 65 år 
             66- 75 år 
             75- 
 
 

3. Är du 
       Kvinna 
       Man 

 
 

    4.  Var bor du? 
             
 
 

5. I vilken typ av bostad bor du i idag? 
       Villa 
       Radhus/kedjehus 
       Bostadsrätt 

             Hyresrätt  
       
 

       6a.Känner du till några av dessa internet/annonseringsplatser? 
        Hemnet 

 Bovision 
 House4sale 
 Bytbostad 
 DN bostad 
 GP bostad 
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      6b. Hur ofta besöker du någon av dessa internet/annonseringsplatser? 
             Dagligen 
             1-2 gånger/vecka 

 1-2 gånger/månad 
 Några gånger per år 
 Mer sällan, aldrig 

 
 

      7.   Har du upplevt något negativt under kontakten med fastighetsmäklare? 
             JA      Vad                                              

      
 
       NEJ 

 
      8.   Varför anlitades ingen fastighetsmäklare? 
             Släkt/kompisköp 
             Mäklartjänsten är för dyr 
             Mäklare har dåligt rykte 
             Kan bättre själv 
             Annat 
 
 
      9.  Vad anser du är de viktigaste/största orsakerna till att en säljare anlitar en             

fastighetsmäklare istället för att göra jobbet själv? 
 

Säljaren får ut mer pengar för sin fastighet om mäklare anlitas 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       
 
Mäklarens lokalkännedom 
Inte viktigt                                                        Mycket viktigt 
                                                                                                       
 
Trygghet för säljare 
Inte viktigt                                                        Mycket viktigt 
                                                                                                       

       
Trygghet för köpare (kan leda till att köparen är villig att betala mer) 
Inte viktigt                                                        Mycket viktigt 
                                                                                                       
     
       
Mäklarens bankkontakter (köparens möjlighet att få bättre lånevillkor vilket 
kan leda till att han kan betala mer) 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
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Mäklarens yrkesskicklighet 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       

 
Marknadsföring av objektet 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       
 
 
Juridiska processen 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       
 
 
Tidsbrist hos säljare 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       

      
Hitta rätt köpare 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       
 
 
 Annat som du tycker borde vara med: 
___________________________________________________ 
Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
                                                                                                       
 

 
 

10. Tycker du att det är intressant eller ointressant att bara köpa vissa enstaka 
delar av  mäklartjänsten vid försäljning? 

                
               Inte viktigt                                                       Mycket viktigt 
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11. Vilka mäklartjänster skulle du i så fall vara intresserad av att köpa och 

vilka skulle du kunna tänka dig att sköta själv? 
 
Köpa tjänsten Sköta själv 

Värdering                                          
Annonsering                                                            
Visning                                                         
Kontraktsskrivning                                                                
Finansiering/bankkontakt                                                                                                                

            Fler alt.                                                                               
                                                                              
 
 
 
 
   12a. Hur intresserad eller ointresserad skulle du vara av att mäklaren erbjöd  

fler tjänster/kringtjänster och mer service i samband med förmedlingen?                
              Ointressant                   Mycket intressant 
                        
 
 
   12b.  Kan du motivera varför du är intresserad eller ointresserad? 

                 
 
       
 

    13.  Om fastighetsmäklaren skulle erbjuda dig fler tjänster/tilläggstjänster hur   
intresserad eller ointresserad skulle du i så fall vara av dessa tjänster? 

 
            Flyttstädning 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                            
             
 
    Flyttransport 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
  
            Bostadslån 
 Ointressant                                                       Mycket intressant 
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            IT- tjänster (data/bredband, tele/nätverk, tv/parabol) 
           Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
 
 Fastighetsförsäkring 
 Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
  
 Bygg- och renoveringstjänster 
 Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
 
 Trädgårdstjänster 
            Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
  
            Inredningstjänster 
            Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
                        
 Säkerhetstjänster (t ex larminstallationer) 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
  
            Besiktning 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
  
            El avtal 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
  
            Aktiv uppsökning av objekt (”husletare”) 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
            Miljöutredning/sanering/radonmätning etc. 
              Ointressant                                                       Mycket intressant 
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 Annat 
            Ointressant                                                       Mycket intressant 
                                                                                                                     
 
 
     14.  Skulle du kunna tänka dig att betala mer för att få dessa tilläggstjänster? 
 
            Som säljare   JA  
                                  NEJ 
                                  Vet ej 
       
            Som köpare   JA 
                                  NEJ 
                                  Vet ej 

 
     15.  Hur tycker du att dessa tilläggstjänster ska erbjudas? 
             
            
 
 
    16. Tror du att det är säljaren eller köparen som har mest nytta av         

tilläggstjänsterna? 
             Säljaren 
             Köparen 
             Båda 
             Vet ej 

 
    17.   Har du mer förtroende för mäklarkåren idag jämfört med förr? 
             JA, varför? 
             NEJ, varför? 
             Vet ej 

 
     18.  Vet du vad som krävs för att bli fastighetsmäklare idag? 
 
 

 
      19. Vet du vilka konsekvenser som följer när en mäklare inte uppfyller kraven 

som  ställs på henne/honom enlig fastighetsmäklarlagen? 

 
 

       Tack för hjälpen!       Anna & Emma 
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Svar i ord på öppna frågor i enkät                       Bilaga C 
 
 
7. Har du upplevt något negativt under kontakten med fastighetsmäklare.     
- JA, ….ingen text 3 
- Stressiga mäklare, oklart med tid för visning av fastigheten  
- Mäklaren har för bråttom, man hinner inte med att tänka… 
- Översitteri, Besserwisser 
- De vänder seglen efter vinden! 
- Oseriös, förringade allvarliga fel! 
 
- Mäklaren kunde vända sig till säljaren för att meddela oss saker istället för att vända 
sig till oss. (DÅLIGT) Vi hade problem med när vi skulle få flytta in. Viktig att göra 
klart sådant i tid och att informera ordentligt, vilket inte gjordes. Det kändes lite som att 
när köpet väl var avklarat och papper påskrivna var inte mäklaren så intresserad av att 
hjälpa oss.      
- Kan ibland bli behandlad med mindre sämre, som om man vore mindre värd bara för 
att man är ung.  
- Kände under visning att mäklaren favoriserade vissa intressenter 
                                           
- Bristande återrapportering 
- Okunniga och ej pålästa i många frågor. Saknar priskonkurrens i mäklarbranschen. 
- Inkompetens 
- Dåligt pålästa 
- Nonchalans, ej tillräcklig kunskap 
- Ja, bristande kunskap om objekten 
- Ja, han hade ingen koll på vad räntan var på det befintliga bostadslånet. 
- Svårt att få den information man ber om och den information man får kan vara på  
gränsen till felaktig. Det gäller även den information som står i annonserna 
 
- Vi fick inte klara regler vid budgivningen. Helt plötsligt var bostadsrätten såld utan att 
vi kunde lägga ett högre bud. 
- Ja, för säljande! Otydlig! 
- Ja, risken med ”luftbud” i mina spekulationer var överhängande eftersom de två jag 
bjöd mot plötsligt lade sig efter jag lagt mig. Då återkom mäklaren till  mig och ville att 
jag skulle ta köpet….suck! 
- De tar för mycket betalt 
- Att ”fastighetslagen” är den enda lag där inte muntligt avtal gäller. 
 
(-De pratar mer än vad de vet om hus) får egentligen inte svara 
(-”Havsa objekt… visa siffror för driftskostnader och påvisa att de är låga fast de inte är 
det i själva verket.) får egentligen inte svara. 
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8. Varför anlitades ingen fastighetsmäklare? 
Släktköp/kompisköp                           8st 
Mäklartjänsten för dyr               2st 
Mäklare har dåligt rykte               0st 
Kan bättre själv                           0st 
”Annat”:        - God man fanns till säljaren    1st 

- Annat, ej beskrivet              1st 
 
 

12b. Kan du motivera varför du är intresserad eller ointresserad?  
(Angående fråga 12a om att mäklaren skulle erbjuda fler tjänster/kringtjänster och 
mer service i samband med förmedling). 
 
- Kan vara bra med dessa tjänster för dem som inte har tid eller kan ordna själva 
- Mer hjälp innan försäljning. Vid flytt och efter som köpare. 
- Allt som gör en flytt lättare är av intresse 
- När man ska flytta är det så mycket som ska göras och många saker att tänka på. Det 
kanske är skönt att slippa ifrån en del av de sakerna. Själv vill jag gärna vara med och 
röra i det mesta, men för andra kan det vara bra att åka på semester från det gamla 
hemmet och komma tillbaka till det nya utan att behöva bekymra sig för varken 
städning eller flytt.    
- Då man köper en fastighet är det mkt praktiska saker som man måste fixa, t ex 
inträden i samfällighetsföreningar. I de fallen skulle det vara bra om man fick hjälp med 
sådana praktiska saker som måste lösas som annars skulle ligga på en själv.  
- Kryss 4, valmöjlighet är oftast bra. 
- Mycket intresserad, bekvämt sparar tid. 
- Mycket intressant.Allt som ger ett stöd för att förenkla sak processen. 
- Mycket intresseras, Jag tror att det kan vara mycket intressant för t ex äldre människor 
eller släktingar som säljer fastighet på annan ort. 
- Kryss 4, om det är mer annat som man inte tänkt på, som kan vara nyttiga för en. Men 
vet inte vad det skulle vara…. Men kanske typ ”båtplats” i närheten om man flyttar till 
sånt ställe…och liknande. 
- Kryss 4. Förenkla processen kring bostadsbyte. 
- Kryss 4, smidigare att ”en gör allt”. 
- Kryss 4, kan underlätta för mig som säljare om jag ej har tid. 
- Kryss 4, mäklaren bör/skall ta ett större totalt ansvar vid köp/sälj av fastighet. 
- Kryss 4, det kan finnas saker man inte själv tänkt på men som man har behov av. 
- Mycket intresserad, eftersom vissa saker ändå måste fixas/ordnas vid flytt skulle tid 
kunna sparas om ev. fler kringtjänster kunde erbjudas. 
 
- Rätt tjänster kan såklart vara intressant, men om man får en känsla av att ”mäklaren 
fixar allt och tar överpriser” så kanske man bör använda mäklaren så lite som möjligt. 
- Kryss 4, eftersom mäklararvodet för hela tjänsten är relativt hg kan det vara bra att 
göra vissa delar själv. 
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- Har inte varit i kontakt med mäklare. Däremot tycker jag spontant att kringtjänster 
låter intressant eftersom alla individer har olika behov, vilka då kanske skulle kunna 
tillfredsställas på ett bättre vis. 
- Kryss 2, positivt, bra. 
- Kryss 2, bekvämt och smidigt. 
- Kryss 2, hus är lätta att sälja i dag läget. Viker marknaden och det blir svårare blir det 
mer intressant. 
 
- Mitten, det hela beror på vad det kostar. 
- Mitten, det beror på vad det kostar och om det är professionellt utförda tjänster. 
- Mitten, Beror på erbjudandet. 
- Mitten, bekvämt att mäklaren kan erbjuda flera tjänster om man ändå behöver köpa 
tjänsterna, i annat fall är det mest ekonomiskt att bara ta med det allra nödvändigaste. 
- Mitten, det är intressant att titta på och jämföra med att plocka ihop de olika delarna 
själv. Det handlar alltid om var du kan spara slantar emot vad du kan tjäna i form av 
trygghet. 
- Jag är som köpare nöjd med den hjälp jag fått.  Skulle jag ha sålt min bostadsrätt kan 
det hända att det finns andra tjänster som skulle vara av intresse.      
 
- Jag är bara intresserad av hus köp och försäljning.  Jobbigt med en massa andra   
tjänster som man inte är intresserad av då. 
- Det fungerade bra när vi sålde vårt hus, därför behövs inget mer.    
- Behov mäklare främst annonsering och visning av objekten, såsom opartisk person. 
Tveksamt om mäklaren kan konkurrera prismässigt och kvalitetsmässigt med andra 
inarbetade aktörer. 
- Det som jag tycker är allra viktigast med mäklaren är det denna gör idag, t ex   
marknadsföring  
- Ointressant, fullt tillräckligt med de som finns. 
- Ointressant, tillräcklig service i dags läget. 
och kontraktsskrivning, resten kan jag sköta själv.  
- Ointresserad, vill bara ha mäklarens specialkompetens. 
–Ointresserad, tror att vissa kunder mycket väl vill ha hjälp med flytt, städning mm, 
men jag vill inte ha hjälp. 
- Känns mycket omfattande redan idag      
- Jag vill inte betala extra arvoden till mäklare p.g.a ”kringtjänster” 
- Vid lite större affärer avgår ganska mkt i provision (beroende på var man bor) och då 
tycker jag det är rimligt att man kan baka in andra tjänster i det priset 
- Känns som att man kan fixa de flesta tjänster på egen hand    
- Kryss 2, jag var mycket nöjd med min mäklare så jag tror de gör ett jobb hela tiden så 
att kunden blir nöjd. 
- Tycker att jag fick hjälp med allt jag ville, vet inte vilka fler tjänster som finns     
- Vet ej vilka tjänster det kan vara     
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15. Hur tycker du att dessa tjänster ska erbjudas? 
- I samband med första kontakt med kund samt via annonsering. Förslagsvis har 
mäklaren all kontakt med de som utför t ex städningen, så säljaren och köparen slipper. 
- Vid första kontakt med mäklaren 
- När man kontaktar mäklaren. 
- Bra information från mäklaren från början. Få ett formulär med alla tjänster och priser 
- Vid första besök som köpare. 
- I samband med första möte med mäklare. Eventuellt en mindre/generell notis i 
samband med marknadsföringen. 
- Som en förfrågan från mäklaren vid kontakt. 
- I presentationserbjudandet, dvs vid första kontakten med mäklaren. Både muntligt oh 
skriftligt. 
 
- Muntlig och skriftlig info från mäklaren. 
- Som frivilliga tilläggstjänster som köparen kan köpa. 
- Muntligt i samband med köp/sälj process. 
 
- Som tilläggstjänst vid intagningen. 
- Som frivilliga tillval. 
- Tillval 
- Som frivilliga tillägg med tydlig kostnadsuppfattning. Att jag svarar ”vet ej” beror ju 
på hur jämförelsen med kostnaden om jag gör det själv eller köper tjänsterna på annat 
håll ser ut. 
- Som det står rena tillägg. 
- Som en buffé där var och en plockar det den vill ha 
- Att fritt välja 
 
- På hemsidan 
- Genom nätet, via mäklarens hemsida. 
- På hemsidorna kanske?  
- På deras hemsidor, genom reklam, vid kontakt med mäklaren ang. köp/sälj. 
- Tillsammans med övrig info dvs internet och kontoret. 
- De ska marknadsföras tillsammans med tjänsten, i en annons t ex 
-I kontakten mellan mäklare och kund i annonser skriva att dessa tillägg finns. 
 
-I en broschyr, eller vid samtal med mäklaren 
- Väldigt välspecificerat i en lättförståelig prislista, inga gråzoner. Tydligt! 
 
- Mäklaren ska kunna erbjuda vid eventuellt köp eller försäljning. 
- Kundkontakt per tillfälle. 
- Upplysa kunden om tjänsten 
 
- Reklamblad med samtliga kostnader/priser angivna. För att få större trovärdighet så 
kan/bör också förmedlaren förtydliga att det finns fler aktörer på marknaden. 
- Som samarbetsavtal med andra professionella leverantörer. 
- Som rådgivning vart det är bäst att vända sig. 
- Genom att mäklaren kanske har avtal med andra entreprenörer. När det gäller 
besiktning tycker jag absolut inte att man skall samarbeta med en entreprenör. Det kan 
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få ”tråkiga” konsekvenser för både köpare och mäklare att besiktningsmannen 
godkänner ett hus även om det ej är ok, bara för att huset skall bli sålt. 
- Genom information om vilka företag Ni kan rekommendera och att man själv   kan 
kontakta dem för pris. Sedan blir det ju mäklarens sak att ta ut kostnad för denna 
rekommendation. 
 
- Vissa tjänster bör vara gjorda innan visning, andra kan erbjudas vid kontaktskrivning 
- Som vid köp av en annan vara eller tjänst, att man får tilläggsval. Typ som att köpa en 
bil, vill man ha med vinterdäck och sportpaket eller inte. 
 
- Vid avtalsskrivningen inför försäljningen 
- Muntligt, då köparen accepterats av säljaren. Vid möte med mäklaren ej per telefon. 
- Genom muntlig presentation i samband med kontraktsskrivning med hjälp av 
”trycksak”. 
- När jag är klar köpare vill jag kunna utnyttja tjänsterna. Kännedom om tjänsterna vill 
jag dock ha tidigare i marknadsföringen. 
- Som tillägg i samband med köpet. 
 
- Man ska få välja mellan alla mäklartjänsterna, inte bara tilläggstjänsterna och betala 
enskilt för tjänsterna. 
- Var och en för sig styckepris och även paket som känns som billiga. T ex flyttstäd och 
transport ihop blir billigare. 
- Både som paketlösning och offert inom respektive område. 
-I paket former. 
-I en paketlösning. 
- Kanske som ett paketpris 
- Som ett paket som ingår som ett fast pris vid mäklartjänsten. 
- Paketlösningar/offert. Jag tycker säljaren ska få provision på detta ifall köparen 
beställer tjänster. Kan mäklaren tjäna mer pengar på mitt hus bör även jag få del av det. 
- Beror på paketering. 
- De tjänster som har med husköpet att göra ska ingå i priset 
- Svårt att säga       
- Borde ingå i redan hög provision. 
- Gör mäklaren ett bra jobb får de fler kunder 
 
 
17. Har du mer förtroende för mäklarkåren idag jämfört med förr? 
 
       JA, varför?  
- Pga. att fler utbildar sig 
- Pga. att fler utbildar sig 
- Ja, längre utbildning, större krav. 
- Ja, bättre utbildningar. 
- Ja, mera utbildad. 
- Ja, det verkar finnas en seriös utbildning.  
- Ja, högre utbildning plus mer kontroll krav. 
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- Ja, de har en bättre utbildning (i alla fall de yngre). Högre krav ställs på mäklaren. De 
har mer ”koll” på sig från FMN. Tyvärr tror jag dock att många fortfarande väljer yrket 
enbart för att tjäna pengar. 
- Ja, de utbildas något mer, men många är ute efter att enbart tjäna pengar. 
- Ja, högre krav, mäklarnämnden, utbildning mm 
 
- Ja, pga. systemet med auktorisation. 
- Ja, större krav, mer i fokus, juridiken blivit viktigare 
- Ja, jag tror att konkurrensen kräver seriösa mäklare. 
- Ja, kvalitetskrav, ökad konkurrens i dåliga tider. 
- Ja, mer kompetens. 
- Ja, de har bred kunskap/erfarenhet. 
- Ja, erfarenhet. 
- Det ställs krav på mäklare idag, man vet att de har lagar att följa men jag tycker man 
märker att många eller de flesta är mkt duktiga och tar sitt arbete på allvar. Det är hög 
kvalitet på tjänsten idag. 
- Ja, verkar inte fullt så slarviga. 
- Ja, har köpt hus utan mäklare och vet hur mycket det är att tänka på och vad det 
underlättar att få professionell hjälp. 
- Ja, professionellare. 
- Ja, den nya typen av pris vad det nu heter, garantipris eller lägsta pris, typ. 
- Ja, …..ingen text. 
 
       NEJ, varför?  
- Har alltid haft förtroende för dem. 
- Nej, lika bra som förr. 
- Samma förtroende som vid tidigare affär 
- Nej, ingen förändring.  
- Nej, ingen skillnad. 
- Nej, skeptisk. 
- Nej, de vill sälja. 
- Nej, girighet för försäljning. 
- Nej, dålig utbildning på gamla mäklare, ”hästhandlare”. 
- Nej, mindre kompetenta, mer pengaintresse. 
- Nej, snabba pengar, inget ansvar. 
- Nej, har alltid ansett att det är en onödig kår som tjänar massor på minimalt arbete. 
- Nej, alla vill ju tjäna pengar, men det betyder inte att mitt förtroende är dåligt. Många 
låter och är så falska i sitt beteende. 
- Nej, i Stockholm är marknaden så intensiv att de inte bryr sig vidare mycket om 
varken köpare eller säljare. 
- Nej, förfarande många mindre seriösa mäklare. Tom reklamen anv dessa. 
- Nej, nonchalans, uppföljningen dålig. 
- Nej, man kan inte lita på dem ändå. 
- Jag har haft kontakt med mäklare vid två tillfällen. Den första kände jag inget som 
helst förtroende för och den andra tycker inte jag riktigt skötte sitt jobb (även om han 
gjorde bra saker också). 
- Fick dåligt intryck av mäklaren. Kändes inte pålitbar. 
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- Nej, jag har inget förtroende för mäklarbranschen. Däremot kan jag ha stort förtoende 
för en mäklare, eftersom det alltid handlar om människor. Intryck, ärlighet, förtroende, 
intresse…mm 
- Gamla människor (män) ingen utbildning skulle jag tro. 
- Nej…ingen text.4st 
- Nej! 
- Vet ej 40 

 
18. Vet du vad som krävs för att bli fastighetsmäklare idag? 
 
- Utbildning 80p högskola + registrering + årlig avgift 
- En mäklare ska vara registrerad och för att bli detta krävs bl a  80p 
högskoleutbildning, man ska vara myndig och ej försatt i konkurs, ansvarsförsäkring 
skall vara tecknad mm. 
- Ja, det krävs utbildning, 10 v praktik samt registrering hos FMN 
- Bland annat tillfredsställande utbildning, lämplig och registrerad hos FMN. 
 
- En utbildning som är fastighetsmäklar inriktad och praktik för att bli auktoriserad 
mäklare. 
 
- Ja 10 st 
- Ja, det vet jag. 
- Japp det vet jag alldeles säkert. 
- Jepp! 
- Jag vet, men det är inte så svårt!! 
- Ja, det vet jag eftersom min kompis läser till det. 
- Ja, lite inte mycket. 
- Ja, en del. Det är väl som lärarutbildningen idag. Du måste ha kompetens att undervisa 
på gymnasiet fast du ska arbeta på lågstadiet. 
 
- Tror jag vet. 
- Tror det, kanske 2-4 år på universitetsnivå 
 
- Inte direkt. 
- Inte exakt.  
- Ungefär. 
- På ett ungefär, inte helt säkert. 
- Inte direkt. Mäklarutbildning, men vad som exakt måste ingå vet jag inte. Om det ens 
är ett krav. Inom de flesta yrken finns det de som är mer eller mindre kvalificerade. 
 
- Inte i detalj, men jag tror att det krävs spec. utbildning på eftergymnasial nivå, samt 
viss praktik hos auktoriserad mäklare. Utbildning förmodligen 2 år, 80p typ ”mellan 
ingenjör”. 
- Jag tror någon sorts utbildning men inte precist. 
 
- Utbildningskrav på minst ? idag mot förr 0. 
- Utbildning jämfört med tidigare då ingen utbildning krävdes, 120p?? 
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 Utveckling av fastighetsmäklartjänsten 
 

- Högskola 
- Högskoleutbildning 
- Högskoleutbildning 2 eller 3 år (sannolikt tre) 
- Ja, 80p högksoleutbildning 
- Ja, två års högskola. 
- Två årig utbildning i Gävle tror jag alltså inte speciellt mycket. 
- Två års högskoleutbildning och praktik/assistent. 
- Ja, 3 årig högskoleutbildning 
- Ja, tre års ingenjörutbildning. Eller två års ren mäklarutbildning 
- Tre årig högskoleutbildning. 
- Treårig lantmäteriutbildning eller liknande. Juridisk kurs, en termin. 
- Tre års skola. 
- Tre år på högskola eller universitet, mäklarexamen för licens. 
 
- Utbildning+någon slags auktorisation. Mäklarsamfundet.  
- Utblidning inom juridik mm 
- Utbildning, det har Anna sagt. 
 
- Nej 34 st. 
 
- Nej, det är tyvärr inte helt klart. Ekonomi och juridik bla. 
- Nej, men någon slags mäklarutbildning bör väl krävas. 
- Nej,  men jag har fått för mig att man måste ha någon typ av licens 
- Nej, men ingenjör och historiker inom byggsidan är lämpligt. Det ekonomiska kan 
annan personal sköta. 
 
- Nej, men jag tror inte att någon utbildning krävs. 
- Krävs ingen utbildning 
 
 
19. Vet du vilka konsekvenser som följer när en mäklare inte uppfyller kraven som 
ställs på henne/honom enligt fastighetsmäklarlagen? 
 
- Nej 48 st 
-  Har läst det när vi köpte kåken för nio år sedan men kommer inte ihåg. 
- Nej, inte direkt. 
- Nej, men känslan är att de vet precis hur man ska friskriva sig allt ansvar. 
- Nope. 
 
- Ja! 5 
- Jajamensan, det vet jag. 
- Tror jag vet. 
 
- Registrering som mäklare hos FMN kan återkallas alternativt meddelas varning. 
- Ja, varning, avregistrering. 
- Varning från FMN eller skadestånd, avregistrering. 
- Kan få varningar, registrering återkallad. 
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 Utveckling av fastighetsmäklartjänsten 
 

-  Man kan bli varnad om det är ett ”mindre” allvarligt fel, i värre fall ryker 
registreringen och möjligheten att arbeta som mäklare 
- Anmärkning i värsta fall bli av med auktorisationen. 
 
- Vet ej, förmodar att man kanske får en varning och sedan om man fortfarande inte 
sköter sig får man inte arbeta som mäklare. 
- Kanske inte allt, men att han eller hon blir prickad som i sin tur kan leda till att 
mäklaren blir av med sin licens. 
- Prickning och sedan uteslutning kanske? 
 
- Inte helt säker, jag tror att han/hon kan mista licensen. 
- De blir av med licensen. 
- De blir av med mäklarlicensen. 
- Nej eller ja förlora certet eller så. 
- Troligen blir han/hon av med licensen. 
- Blir av med sin legitimation. 
- Hon/han kan bli av med licensen. Kan bli ställd inför domstolen. Det är inte enbart 
dessa straff. 
- Nej, men man blir kanske av med legitimationen. 
 
- Han blir av med sitt jobb som mäklare. 
- Att de avstängs som mäklare.  
- Näringsförbud 
 
- Utesluten ur förbundet, får ej syssla med fastighetsmäkleri. 
- Blir utesluten? 
- Ja, mäklarsamfundet mm 
- Kan uteslutas ur förbundet och därmed inte få sälja/arbeta mer. 
 
- Påföljd genom böter eller fängelse vid lagbrott annars uteslutning ur förbund? 
- Kan förmodligen kosta pengar i form av skadestånd och i värsta fall återtagen 
auktorisation. 
- Skadestånd. 
- Kunden kan ställa ett skadeståndskrav på mäklarfirman 
- Tungt ansvar som kan ge betalningsansvar. 
- Han/hon kan bli skadeståndsskyldig. Köp/ sälj kan gå tillbaka. 
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