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EXAMENSARBETE 

 i 

Fastighetsmäklares användning av boendekostnadskalkyler 
idag och efter föreslagen lagändring. 

Sammanfattning 

Bakgrund: Idag finns det i Fastighetsmäklarlagen ett krav på att en fastighetsmäklare ska 

upprätta en skriftlig beräkning av köparens boendekostnader. Detta krav får endast 

åsidosättas då köparen uttryckligen avstår sin rätt. Det har upprättats ett förslag till en ny 

fastighetsmäklarlag i vilket kravet på att upprätta boendekostnadskalkyler tagits bort och 

ersatts med att mäklaren endast är skyldig att upprätta en boendekostnadskalkyl då köparen 

efterfrågar en sådan. 

Mål: Målet med denna rapport är att ge en aktuell bild av vad fastighetsmäklare har för 

uppfattning om boendekostnadskalkyler idag och huruvida de fördelar som fastighets-

mäklarna ser kring boendekostnadskalkyler är anledning nog för att kontinuerligt upprätta 

dessa även efter att lagkravet försvinner. 

Metod: Rapporten bygger på en kvantitativ enkätundersökning, fem öppna djupintervjuer 

med kvalitativ forskningsansats samt litteraturstudier. Urvalet av deltagare gjordes slump-

mässigt utifrån fastighetsmäklarnämndens register över registrerade fastighetsmäklare. 

Analys: Att boendekostnadskalkyler upprättande av fastighetsmäklare är av liten betydelse 

har framkommit som åsikter i undersökningen. Detta beror till stor del på att kunderna 

idag avsäger sig sin rätt till en boendekostnadskalkyl då de ofta får en upprättad av banken i 

samband med låneansökan varför de ej anser sig behöva en kalkyl från fastighetsmäklaren. 

Att det finns fördelar för fastighetsmäklare med att upprätta boendekostnadskalkyler anser 

drygt hälften av undersökningens deltagare. Trots detta anser majoriteten att fördelarna ej 

är anledning nog för att de ska fortsätta upprätta kalkylerna efter lagändringen. Den stora 

förändring som lagförslaget medför är att fastighetsmäklare slipper att upprätta avståenden 

i alla de affärer där de inte upprättar en boendekostnadskalkyl. 

Datum: 2010-06-07  
Författare: Sandra Vokstrup, Jessica Wennerdahl 
Examinator: Jonas Hansson 
Handledare: Ann-Sofie Andersson 
Program:    Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling 
Huvudområde: Fastighetsutveckling Utbildningsnivå: grundnivå 
Poäng: 15 högskolepoäng  
Nyckelord: Fastighetsmäklare, boendekostnadskalkyl, fastighetsmäklarlagen, enkätundersökning, 

lagändring.  
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



Fastighetsmäklares användning av boendekostnadskalkyler idag och efter föreslagen lagändring. 

 ii 

Real Estate agents use of housing cost calculations today and 
after the proposed alteration in act. 

Summary 

Background : The Real Estate Agent Act requires that a real estate agent shall establish a 

written calculation of the buyer's housing costs. This demand may be neglected only when 

the buyer expressly declines his right to get a housing cost calculation made for him. A bill 

for a new Real Estate Agent Act has been drawn up. In this bill the current demand to 

make a calculation of the buyers housing cost has been removed and replaced with a reg-

ulation saying that a real estate agent only has to establish a calculation when a buyer asks 

for one. 

Object: The aim with this report is to give a current picture of real estate agents opinion of 

housing cost calculations and whether advantages perceived by the real estate agents are 

enough for them to continue to establish housing cost calculations even after the legal 

requirement has disappeared.  

Method: The report is based on a quantitative survey, five open in-depth interviews with a 

qualitative research approach and literary studies. The selection of participants was made 

randomly from The Board of Supervision of Estate Agents’ (FMN) record of registered 

real estate agents.  

Analysis: This investigation shows that that a housing cost calculation made by a real 

estate agent is of little importance. This is due to the fact that customers often declines 

their right to a housing cost calculation owing to that they often get one established by the 

bank in connection with a loan application. Consequently the customers don’t think they 

need a calculation made by the real estate agent. Approximately half of the participants in 

the investigation think that real estate agents get benefits by making housing cost 

calculations. Nevertheless, the majority doesn’t think that the benefits with the housing 

cost calculation is reason enough for them to continue to establish these after the alteration 

of the act. The big change in the new act will be that the real estate agents don’t have to 

establish a renunciation in the deals where they don’t establish a calculation of the housing 

costs. 
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Förord 

Som en del i vår utbildning på fastighetsmäklarprogrammet (180hp.) vid Högskolan Väst 

ingår det att genomföra ett examensarbete om 15hp. Vi har valt att skriva om 

fastighetsmäklares syn på och användning av boendekostnadskalkyler idag och efter 

föreslagen lagändring. Som en del i arbetet har vi genomfört en enkätundersökning samt 

djupintervjuer med fastighetsmäklare i Göteborgsområdet.  

Vi vill nu rikta vårt varma tack till alla Er som deltagit i undersökningen och i genomförda 

intervjuer. Utan Er hade det här arbetet aldrig kunnat genomföras!  

Ett stort tack riktar vi också till vår handledare Ann-Sofie Andersson för stöttning och 

hjälp samt vår examinator Jonas Hansson för vägledning och värdefulla åsikter. 

 

TACK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trollhättan, juni 2010 

 
Sandra Vokstrup  Jessica Wennerdahl
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till det ämne vi valt att skriva om. Vi förevisar 

också den problembeskrivning som ligger till grund för arbetet samt målet med själva undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Den i Sverige idag gällande Fastighetsmäklarlagen trädde i kraft 1995 och har sin 

grund i Lag om fastighetsmäklare från 1984 (Melin, 2007). Idag finns det enligt 18§ 2 

st. FML ett uttryckligt krav på att en fastighetsmäklare, i de fall en konsument köper 

en fastighet för enskilt bruk, skall upprätta en skriftlig beräkning av köparens 

boendekostnader, en så kallad boendekostnadskalkyl (SFS 1995:400). Syftet med 

boendekostnadskalkylen är att ge en bild av vilka kostnader som är förknippade med 

fastigheten och på så vis ge köparen en rimlig chans att bedöma om han har 

ekonomisk möjlighet att fullfölja köpet. Exakt vilka kostnader som skall medräknas 

nämns inte i lagtexten utan kalkylen skall anpassas utifrån de förhållanden som gäller i 

varje enskilt fall (Jingryd och Segergren, 2009). Enligt 4§ FML är kravet på att 

upprätta boendekostnadskalkyler tvingande i konsumentförhållanden (SFS 1995:400). 

I praxis har det dock accepterats att fastighetsmäklare inte behöver upprätta och 

tillhandahålla en boendekostnadskalkyl om köparen frivilligt avstår från sin rätt till en 

kalkyl. I praktiken innebär detta att köparen undertecknar ett dokument där han väljer 

att avsäga sig rätten till en boendekostnadskalkyl från fastighetsmäklaren (Fastighets-

mäklarnämnden, 2007). 

År 2005 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för översyn av Fastighets-

mäklarlagen. År 2008 utgavs ett betänkande av fastighetsmäklarutredningen under 

namnet ”Fastighetsmäklaren och konsumenten” (SOU 2008:6). Här publicerades ett 

utkast till en ny fastighetsmäklarlag där kravet på att upprätta en boendekostnads-

kalkyl har tagits bort. Fastighetsmäklaren behöver enligt 4 kap. 7 § 3 i nya lagförslaget 

bara upprätta en boendekostnadskalkyl i de fall där köparen begär det. Skälet till 

denna lagändring bedöms enligt den offentliga utredningen vara att köpare idag får 

hjälp med att upprätta kostnadskalkyler från annat håll varför boendekostnadskalkyler 

från mäklare inte längre fyller samma centrala roll (SOU 2008:6). Ikraftträdandet av 

detta lagförslag har fått flera preliminära beslutsdatum, alla har dock blivit fram-

flyttade i tiden. I dagsläget är signalerna enligt Jeanette Gustafsdotter (2010 nr 2), vd 

för Mäklarsamfundet, tydliga gällande att den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft 

2011, målet är 1 januari men även 1 juli 2011 kan bli aktuellt. 
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1.2 Problembeskrivning 

Genomförs den föreslagna lagändringen så innebär det att mäklare inte längre är 

skyldiga att upprätta boendekostnadskalkyler i alla affärer. Vi ställer oss frågan om 

detta förslag kommer att medföra att fastighetsmäklare ändrar sitt sätt att använda och 

arbeta med individuella boendekostnadskalkyler. Ur denna frågeställning uppkommer 

flera frågor som ligger till grund för denna undersökning. Hur många fastighets-

mäklare upprättar idag kontinuerligt boendekostnadskalkyler respektive upprättar 

avståenden från boendekostnadskalkyler? Hur många av de fastighetsmäklare som 

idag kontinuerligt upprättar boendekostnadskalkyler kommer att fortsätta göra detta 

även efter att lagkravet försvinner? Hur motiverar mäklare sitt ställningstagande för 

eller emot kontinuerligt upprättande av boendekostnadskalkyler idag och efter lag-

ändringen? Vilka för- och nackdelar ser de med de olika alternativen? Och slutligen, 

vad ger debatten inom branschen för indikationer på hur användandet av 

boendekostnadskalkyler kommer att se ut efter en lagändring? 

1.3 Mål   

Målet är att ge en aktuell bild av vad fastighetsmäklare har för uppfattning om 

boendekostnadskalkyler idag och huruvida de fördelar som fastighetsmäklarna ser 

kring boendekostnadskalkyler är anledning nog för att kontinuerligt upprätta dessa 

även efter att lagkravet försvinner. 

1.4 Avgränsningar 

Utgångspunkten för undersökningen är att den föreslagna lagändringen kommer att 

vinna laga kraft. För att kunna genomföra arbetet, inom för kursen föreskriven tids-

ram, har avgränsningar gällande uppsatsens omfattning gjorts. Huruvida lagändringen, 

att ta bort kravet på att upprätta en boendekostnadskalkyl, är bra eller dålig kommer 

inte att diskuteras. Vidare berörs enbart de individuella boendekostnadskalkyler som 

mäklare i dagsläget är skyldiga att upprätta till en köpare. Schabloniserade boende-

kostnadskalkyler som ofta utgör en del av visningsmaterialet kommer inte att 

behandlas. 

Fokus ligger på fastighetsmäklarens synvinkel, diskussionen kommer därför inte 

närmare beröra de fördelar köpare anser sig erhålla genom att fastighetsmäklare 

upprättar en boendekostnadskalkyl.  

Den geografiska avgränsningen är bestämd till Stor-Göteborg. 

2 Metod/tillvägagångssätt 

I detta avsnitt vill vi ge läsaren en bild av de metoder och tillvägagångssätt vi har valt att använda för 

att uppnå hög validitet och reliabilitet. 
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Studien bygger på en enkätundersökning med kvantitativ forskningsansats samt 

kvalitativa djupintervjuer med fem fastighetsmäklare. Metodvalet gjordes med fokus 

på att få en aktuell bild av fastighetsmäklares syn på och användning av boende-

kostnadskalkyler. Urvalet av deltagare i enkäten samt intervjuerna gjordes enligt ett 

bundet slumpmässigt urval utifrån Fastighetsmäklarnämndens register över 

registrerade fastighetsmäklare (Trost, 2007). I det register som finns på fastighets-

mäklarnämndens hemsida har idag cirka 87 procent av alla registrerade mäklare valt 

att vara sökbara (Fastighetsmäklarnämnden, 2010). Enkätundersökningen omfattar 40 

stycken fastighetsmäklare verksamma i Stor-Göteborg.  I det slumpmässiga urvalet 

togs hänsyn till huruvida fastighetsmäklarna arbetar på en rikstäckande kedja eller ej. 

Därefter skedde urvalet med hänsyn till ett bundet numeriskt samband. Detta 

samband berörs inte närmare då anonymiteten för de deltagande fastighetsmäklarna 

annars inte kan garanteras. De utvalda fastighetsmäklarna blev därefter tillfrågade via 

telefon om de ville ställa upp på en enkätundersökning respektive intervju. I de fall en 

fastighetsmäklare valde att inte delta kontaktades nästa person, med hänsyn till det 

numeriska sambandet, i registret. Enkäten skickades sedan ut via e-post till deltagarna.  

För ökad validitet utformades enkäten med fokus på attityd och åsiktsfrågor där 

mycket inspiration hämtades ifrån Enkätboken av Jan Trost (2007). Även 

missivbrevet utarbetades med ett exempel i Enkätboken som utgångspunkt (Trost, 

2007). Från början utformades enkäten med tanken att alla enkätsvar skulle samlas in 

via telefon, detta tillvägagångssätt frångicks dock efter önskemål från flera av de 

deltagande om att få skicka in sina svar via e-post. 74 procent av respondenterna i 

enkätundersökningen valde att insända sitt svar via e-post. Se bilaga B. 

Intervjuerna gjordes medvetet öppna, detta för att fånga in så mycket egna 

reflektioner från den intervjuade som möjligt. Inför intervjuerna skapades därför en 

intervjuguide i enlighet med Jan-Axel Kyléns (1994) syn på intervjuguider för öppna 

intervjuer. Se bilaga A. Intervjuguiden översändes sedan till de deltagande fastighets-

mäklarna i god tid före intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på fastighetsmäklarnas 

arbetsplatser av två intervjuare, där en intervjuare höll i intervjun och styrde den 

framåt och den andra förde anteckningar.  För att smidigt föra intervjun framåt och 

säkerställa att alla frågor berördes skapades underrubriker till intervjuguiden vilka 

deltagarna inte i förväg fick ta del av. 

Litteraturstudier har genomförts av skrifter som berör boendekostnadskalkyler. Här 

kan nämnas befintlig lagtext, kommentarer till denna lagtext, den offentliga 

utredningen kring en ny fastighetsmäklarlag samt de branschtidningar för 

fastighetsmäklare som finns tillgängliga i Högskolan Västs tidskriftsarkiv. 
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3 Teori 

I detta avsnitt vill vi ge läsaren en inblick i boendekostnadskalkylers utformning och syfte. Här 

beskrivs även hur gällande lag är formulerad, vilken praxis som gäller samt bakgrunden till den nya 

fastighetsmäklarlagen.  

 

Den idag gällande lagen för fastighetsmäklare är Fastighetsmäklarlagen 1995:400. I 

paragraf 18 kan utläsas att ”vid förmedling till en konsument ska mäklaren tillhanda-

hålla köparen en skriftlig beskrivning av objektet med visst innehåll och en beräkning 

av personens boendekostnader” (SOU 2008:6). Paragraf 18 i Fastighetsmäklarlagen 

1995:400 är en paragraf som följt med från 1984 års Lag om fastighetsmäklare där 

kravet på upprättande av boendekostnadskalkyler för köparen som är konsumenter 

tas upp i paragraf tolv (SFS 1984:81). 

Den nuvarande lagen syftar till att skydda konsumenten och bestämmelserna får inte 

frångås till nackdel för en konsument ”som köper en fastighet huvudsakligen för 

enskilt bruk eller som säljer en fastighet som han eller hon har innehaft huvudsakligen 

för enskilt bruk”( SOU 2008:6). Detta innebär att bestämmelsen i princip är tvingande 

(Melin, 2007). Även Claude Zacharias (2001) framhåller att det inte finns några 

undantag från när en boendekostnadskalkyl ska upprättas för en köpare. Fastighets-

mäklarnämnden har publicerat en serie om god fastighetsmäklarsed, i faktabladet 

rörande boendekostnadskalkyler kan man läsa att boendekostnadskalkyler skall 

tillhandahållas även om köparen betalar kontant, har ekonomiska förutsättningar att 

genomföra köpet, redan fått lånen beviljade eller fått en ekonomisk genomgång av sin 

bank. Det samma gäller om köparen till exempel är bankanställd eller redovisnings-

konsult och kan antas ha goda kunskaper om den ekonomiska situationen (Fastighets-

mäklarnämnden, 2007). Enligt Melin (2007) har kravet på att boendekostnadskalkyler 

ska upprättas ställts högt, detta uttalande grundar han på några av ovanstående 

punkter samt att det är krav på att en kalkyl ska upprättas även i de fall då det rör sig 

om en obebyggd tomt.  

Det bör tilläggas att bestämmelsen om upprättande av en boendekostnadskalkyl 

endast är tillämpbar då kunden är en konsument, det vill säga att något krav på att en 

boendekostnadskalkyl ska upprättas för näringsidkare finns inte.  Inte heller vid 

förmedling av hyresrätter och arrenderätter behöver en mäklare upprätta en 

boendekostnadskalkyl (SOU 2008:6).  

I praktiken innebär bestämmelsen att fastighetsmäklaren ska tillhandahålla köparen en 

individuell boendekostnadskalkyl som är upprättad specifikt för honom och för det 

objektet som ska köpas. Fastighetsmäklarnämnden har dock utformat en praxis där 

det är accepterat att en mäklare slipper att upprätta en boendekostnadskalkyl om en 

spekulant, sedermera köpare, inte anser sig behöva en kalkyl och frivilligt avböjer en 

sådan efter att han fått erbjudandet av mäklaren (Grauers mfl, 2009). Magnus Melin 
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(2007) menar att man bör se detta som ett resultat av konsumentens rätt att även vid 

tvingande lagstiftning avböja sin rätt i efterhand, då dessa väl har aktualiserats.  Vidare 

bör poängteras att fastighetsmäklaren inte har rätt att ta initiativet till att ett avstående 

från en boendekostnadskalkyl upprättas, detta initiativ måste komma ifrån köparen 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2007). Fastighetsmäklare får inte heller använda sig av 

avståenden ifrån boendekostnadskalkyler rutinmässigt utan skall ge alla köpare 

information om vikten med att upprätta en boendekostnadskalkyl (Grauers mfl, 

2009). Ett avstående är aldrig bindande för en köpare utan mäklaren är skyldig att 

tillhandahålla en boendekostnadskalkyl, trots att det upprättats ett avstående, om 

köparen begär det (Fastighetsmäklarnämnden, 2009). 

Fastighetsmäklare har en bevisbörda gällande att påvisa att ett avstående från en 

boendekostnadskalkyl har upprättats, detta avstående bör därför upprättas skriftligen. 

Fastighetsmäklarnämnden (2007) har gått ut med uppfattningen att ett avstående bör 

ske i en separat handling och inte i en kontraktshandling. Fastighetsmäklarnämnden 

har också uttalat i ett tillsynsärende 2008 att ”Det är viktigt att köparen får möjlighet 

att ta ställning till ett avstående innan kontraktskrivning. Själva avståendet kan dock 

ske vid kontraktskrivningen.” (Fastighetsmäklarnämnden, 2008).  

I ett examensarbete från Högskolan i Gävle där en studie av varnade fastighets-

mäklare mellan 2005 och 2007 har gjorts framkommer det att Fastighetsmäklar-

nämnden i disciplinärenden mellan 2005-2007 utfärdat sex varningar som berör 

boendekostnadskalkyler, det motsvarar närmare fyra procent av alla utfärdade 

varningar under perioden (Jemt & Wasberg, 2009). Detta placerar boendekostnads-

kalkyler på plats nio av tio bland de vanligaste varningsgrunderna, där plats tio utgörs 

av posten övrigt. I rapporten framkommer även att grunden till varningarna i 

huvudsak är att varken en boendekostnadskalkyl eller ett separat avstående från en 

boendekostnadskalkyl har upprättats. En boendekostnadskalkyl måste upprättas innan 

köpet genomförs, att upprätta den i efterhand kan leda till en varning (Jemt & 

Wasberg, 2009). 

I visningsmaterial bifogar fastighetsmäklare ofta generella kalkyler vilka är tänkta att 

ge en fingervisning för spekulanter om vilka kostnader ett köp av objektet innebär. 

Dessa generellt utformade kalkyler kan inte ersätta de individuellt utformade 

boendekostnadskalkyler som lagen kräver (Zacharias, 2001).  

Boendekostnadskalkylen har två syften, dels att för köparens räkning kontrollera om 

denna har möjlighet att finansiera köpet, dels att för säljarens del tillse att köparen har 

möjlighet att fullfölja köpet. Mäklaren har därför en skyldighet även gentemot säljaren 

att upprätta en boendekostnadskalkyl åt köparen. Skulle det visa sig genom en 

boendekostnadskalkyl att en köpare inte har möjlighet att genomföra köpet så bör 

mäklaren uppmärksamma säljaren på detta och till och med avråda säljaren från att 

fullfölja köpet med den berörda köparen om inte finansieringen för köparen kan 

säkerställas (Zacharias, 2001). 
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I lagtexten berörs inte hur uträkningen av köparens boendekostnader ska gå till eller 

vad kalkylen ska innehålla. I förarbetena till 1984 års lag kan man dock läsa ett 

uttalande gällande detta. Alla kostnader av någon vikt ska beaktas, mer specifikt ska 

kapitalkostnader så väl som ränte- och amorteringsbelopp anges. Även befintliga låns 

löptid och räntor ska räknas med samt tidpunkten för förändring av lånevillkor om 

dessa är kända. Boendekostnadskalkylen bör också behandla de skattemässiga effekter 

som kan uppkomma vilket vidare innebär att köparens inkomstförhållanden och 

kommunalskatten ska hanteras. Till sist upplyser förarbetet om att driftkostnaderna 

bör anges, exempel på driftskostnader som anges är värme, vatten, avlopp, sotning, 

sophämtning och försäkring (Prop. 1983/84:16). Fastighetsmäklarnämnden har 

prövat ett ärende gällande driftskostnader. I beslutet specificerades ytterligare några av 

de kostnader som bör ingå i en boendekostnadskalkyl, dessa var renhållning, 

underhåll, vägavgifter och hushållsström (Zacharias, 2001).  

I ett examensarbete från Högskolan Väst som beskriver en småhusaffär från början 

till slut tar författarna Adam Gistedt och Henrik Backman (2007) upp att 

boendekostnadskalkyler är en obligatorisk del i en försäljning. De skriver också att 

köpare ofta känner sig osäkra på just driftskostnaderna varför dessa är en av de 

viktigaste punkterna i boendekostnadskalkylen. Då driftkostnaderna kan variera 

väldigt mycket beroende på hur familjesammansättningen ser ut är det viktigt att 

fastighetsmäklaren noga undersöka hur stor köparens familj är och hur den är 

sammansatt för att kunna anpassa driftkostnaderna därefter (Mäklarsamfundet 

utbildning, 2006). Mäklaren måste alltså göra en bedömning av hur köparens drifts-

kostnader kan komma att skilja sig från den nuvarande ägarens. Om det är svårt att få 

fram uppgifter på driftskostnaderna som stämmer överens med köparens situation ska 

det i kalkylen anges att uppgifterna är schabloniserade (Melin, 2007). 

Vid upprättandet av en boendekostnadskalkyl behöver fastighetsmäklaren information 

om köparens ekonomiska situation gällande vad denne tjänar, om det finns ytterligare 

lån, eventuella bidrag och så vidare.  Mäklaren kan normalt använda och förlita sig på 

de uppgifter som köparen tillhandahåller fastighetsmäklaren utan att behöva 

kontrollera dessa. Vid ett medgivande från köparen kan mäklaren dock inhämta 

uppgifter från bland annat köparens bank vid upprättandet av boendekostnadskalkyl 

(SOU 2008:6).  

Enligt Zacharias (2001) bör mäklaren göra tillräckliga reservationer i kalkylen, detta 

med syfte att köparen ska förstå att posterna i verkligheten kan avvika från det 

uträknade. Han framhåller också att det är vad man får kvar i plånboken efter att ha 

dragit av alla kostnader som är det intressanta för en köpare, alltså den sista raden i 

kalkylen. Boendekostnadskalkyler ska också göras med säkerhetsmarginal, detta då 

kalkylens främsta syfte är att ge köparen en bild av huruvida de ekonomiskt kan 

finansiera köpet samt de framtida ekonomiska åtaganden som köpet innebär (Melin, 

2007). 
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Det är mäklaren som har bevisbördan att visa att denne inte varit vårdslös i de fall det 

har blivit fel i en kalkyl. Mäklaren måste kunna bevisa att han tagit reda på alla 

relevanta uppgifter som behövs för att kunna utföra boendekostnadskalkylen på ett 

korrekt sätt. Av denna anledning rekommenderas mäklare att alltid be att få all 

information skriftligen (Zacharias, 2001). 

2005 beslutades att tillsätta en utredning för granskning av Fastighetsmäklarlagen 

1995:400. Bakgrunden till denna utredning var brister i fastighetsmäklarlagen som 

påtalades vid en utredning rörande fastighetsmäklarnämndens tillsyn över fastighets-

mäklare samt i skrivelser inkomna till justitiedepartementet från bransch-

organisationer, Fastighetsmäklarnämnden och allmänheten.  

Utredningens syfte var att se över gällande fastighetsmäklarlag och betänka huruvida 

kompletteringar och ändringar i lagen borde göras. Om utredningen fann det lämpligt 

kunde även ett helt nytt lagförslag föreslås (Dir 2005:140). Utredningen resulterade i 

betänkandet SOU 2008:6 ”Fastighetsmäklaren och konsumenten” där utkastet till en 

ny fastighetsmäklarlag presenterades. 

Utredningens lagförslag omfattar en förändring gällande kravet på att upprätta 

boendekostnadskalkyler. I lagförslaget ersätter 4 kap 7§ 3 den gällande 18:e paragrafen 

i 1995 års fastighetsmäklarlag. Förslaget har följande lydelse: ”En mäklare ska också 

före överlåtelsen… tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boende-

kostnader om köparen begär det,”. Denna förändring innebär således att fastighets-

mäklare bara är skyldiga att upprätta boendekostnadskalkyler då köpare efterfrågar 

sådana. Mäklare blir inte längre tvungna att i alla affärer erbjuda en boendekostnads-

kalkyl och slipper att, i de fall köparen avböjer en kalkyl, upprätta ett avstående från 

boendekostnadskalkyl. I utredningen framgår som skäl för denna lagändring att den 

tidigare bestämmelsen spelat ut sin roll, detta på grund av att köpare får hjälp från 

bland annat banker med att upprätta individuella boendekostnadskalkyler. Bankernas 

kalkyler, menar man i utredningen, ger en bättre vägledning än de ofta schablon-

iserade boendekostnadskalkyler som en mäklare upprättar. Vidare motiverar man lag-

ändringen med att många köpare skriftligen avstår från en boendekostnadskalkyl från 

fastighetsmäklaren. Man har också valt att ersätta kravet på att mäklare ska upprätta 

boendekostnadskalkyler med 8§ 4 i 4kap där det framgår att det i objekts-

beskrivningen blir krav på att de aktuella driftskostnaderna för fastigheten ska anges 

(SOU 2008:6). Även från utredningens hearing framkom åsikter gällande att kravet på 

att mäklare ska upprätta boendekostnadskalkyler är utagerad då bankerna, vilka är de 

som ger ut krediter samt har full insyn i köparnas ekonomi, gör tillförlitliga kalkyler. 

Det kan också bli en nackdel för köpare att det är flera som upprättar kalkyler till dem. 

Vidare framkom åsikter om att det är överflödigt att boendekostnadskalkyler 

upprättas då kunden endast köper mark (SOU 2008:6). Även Magnus Melin (2007) 

samt Ola Jingryd och Lotta Segergren (2009) tar i sina respektive böcker upp det 

faktum att en boendekostnadskalkyl idag har en mindre betydelse än tidigare, detta då 

kunderna oftast får en boendekostnadskalkyl upprättad av sina banker i samband med 

låneansökan. 
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4 Datainsamling och Resultat 

I följande kapitel presenterar vi resultaten från vår enkätundersökning och våra intervjuer. Vi börjar 

med att redogöra för enkätsvaren för att sedan gå vidare med intervjuerna och slutligen sammanställa 

vår datainsamling.

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen skickades ut till 40 fastighetsmäklare. Totalt inkom svar från 35 

fastighetsmäklare, vilket motsvara en svarsfrekvens på 87,5 procent. Fem fastighets-

mäklare valde att inte delta i undersökningen vilket resulterar i ett bortfall på 12,5 

procent. Enkäten i dess helhet finns att läsa i bilaga B och en sammanställning av 

svaren till enkätens alternativ- och påståendefrågor presenteras i tabellform i bilaga C.  

4.1.1 I hur många av dina affärer upprättar du boendekostnads-
kalkyler? 

 

  

En klar majoritet av de tillfrågade fastighetsmäklarna anger att de upprättar 

boendekostnadskalkyler i mindre än hälften av alla deras affärer.  Totalt är det bara sju 

mäklare som upprättar boendekostnadskalkyler i alla eller mer än hälften av sina affärer, 

detta motsvarar 20 procent av respondenterna. Endast sex procent av alla tillfrågade 

mäklare upprättar boendekostnadskalkyler i alla affärer. Detta illustreras i diagram 4:1 

och diagram 4:2. 

Med mindre än hälften av affärerna menas enligt flera av de mäklare som lämnat 

kommentarer till enkäten gällande denna fråga att svarsalternativet innebär en 

procentsats på omkring tio procent för dem.  Även flera av de fastighetsmäklare som i 

intervjuerna angav att de upprättar boendekostnadskalkyler i mindre än hälften av 

affärerna nämnde att det motsvarar omkring tio procent av affärerna.  

Diagram 4:1 Diagram 4:2 
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4.1.2 Om du upprättar boendekostnadskalkyler varför upprättar du 
dem då?  

 

 

Diagram 4:3 

 

Som illustreras i diagram 4:3 varierar anledningarna till varför en fastighetsmäklare 

upprättar en boendekostnadskalkyl. De anledningar som flest respondenter anger till 

varför de upprättar boendekostnadskalkyler är för att kunden ber om det, för att ge kunden 

en bild av vad bostadsköpet innebär för dem ekonomiskt och för att det är lag på det. Endast elva 

procent av respondenterna uppger att de upprättar boendekostnadskalkyler för att de 

är oroliga för att bli varnade av Fastighetsmäklarnämnden om de inte upprättar dem. Det är 

inte heller många som angett att de på grund av att de marknadsför tjänsten erbjuder alla 

kunder en kalkyl. 20 procent av respondenterna anger att de upprättar boendekostnads-

kalkyler för att de uppfattas som seriösa och kunniga då. Ungefär lika många, 23 procent, 

anger att de upprättar boendekostnadskalkyler för att kontrollera kundens betalnings-

förmåga.   

Utöver de alternativen som fanns i enkäten kunde respondenterna också ange andra 

anledningar till varför de upprättar en boendekostnadskalkyl. Fyra av de tillfrågade 

fastighetsmäklarna valde att ange ett eget alternativ. En mäklare skrev ”Det är ett 

säljargument att visa hur mycket pengar köparen får kvar när boendet är betalt”. 

Övriga anledningar som angavs var ”Jag erbjuder alla kunder en boendekostnadskalkyl 

i samband med ett förestående avslut.”, ”Det är min skyldighet att fråga” och slutligen 

”De flesta kunder har redan gjort en kalkyl varför många kunder tackar nej till en 

ytterligare kalkyl.”. Dessa alternativ tolkar vi dock mer som förklaringar till övriga 

valda svar varför vi inte berör dessa närmare.  
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4.1.3 Då du upprättar avståenden från boendekostnadskalkyler, 
varför upprättar du dem då?  

 

 

Diagram 4:4 

 

En majoritet på 77 procent av respondenterna uppger att de upprättar avståenden 

från boendekostnadskalkyler eftersom kunderna inte tycker sig behöva kalkylen. 

66 procent anser att deras upprättade kalkyl blir överflödig då banken alltid upprättar en 

kalkyl och 63 procent anser att de upprättar avståenden av den anledningen att det är 

lag på detta om man inte upprättar en boendekostnadskalkyl. Inga av de svarande 

uppger att de aldrig upprättar avståenden från boendekostnadskalkyler. Att en kund betalar 

kontant har elva procent av respondenterna uppgett som en orsak till varför de väljer 

att upprätta ett avstående, detta trots att Fastighetsmäklarnämnden (2007) skriver i 

serien om god fastighetsmäklarsed att kravet på att upprätta en boendekostnadskalkyl 

gäller även om kunden redan fått en kalkyl från banken, betalar kontant eller fått sina 

lån beviljade. Se diagram 4:4. 

En av respondenterna valde att ange som ett ytterligare svar att ”kunden anser att 

bankens kalkyl räcker” vilket har tolkats överensstämmande med alternativet för att 

kunden ej tycker sig behöva kalkylen vilket denna respondent också har markerat varför 

alternativet närmare inte kommer att beröras. 
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4.1.4 Har du någon gång tagit initiativet till att upprätta ett avstående 
ifrån en boendekostnadskalkyl istället för att erbjuda en 
boendekostnadskalkyl? 

 

 

Diagram 4:5 

 

I diagram 4:5 framkommer det att hela 59 procent eller 20 stycken av de tillfrågade 

fastighetsmäklarna anger att de någon gång har tagit initiativet till att upprätta ett 

avstående ifrån en boendekostnadskalkyl. Detta trots att det enligt god fastighets-

mäklarsed inte är tillåtet att som mäklare ta initiativet till att ett avstående upprättas 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2007). 

4.1.5 Om du svarat ja på fråga fyra, beskriv i vilka situationer du har 
tagit initiativet: 

Elva fastighetsmäklare anger som anledning till varför de tagit initiativet till ett 

avstående ifrån en boendekostnadskalkyl att de vet att kunden har varit i kontakt med 

sin bank och då fått en boendekostnadskalkyl upprättad i samband med lånelöfte.  

Två av respondenterna anger att de alltid informerar om både möjligheten till att få en 

kalkyl upprättad samt att avstå. En mäklare tillägger här att köparna på denna fråga i 

100 procent av fallen avstår då de redan fått en bra kalkyl av banken. En annan av de 

svarande anger att denne alltid tar initiativet till att ett avstående upprättas. Denne 

mäklare förklarade också på frågan i hur många affärer upprättar du boendekostnadskalkyler 

att denne aldrig upprättar dessa. I samband med kontraktskrivning är det en mäklare 

som ofta tar initiativet till att ett avstående upprättas. Två av de svarande anger att de 

tar initiativet till ett avstående då köparna betalar kontant. Detta är enligt praxis inte 

okej, mäklaren måste även i dessa situationer upprätta en boendekostnadskalkyl om 

köparen inte uttryckligen ber om att få avstå (Fastighetsmäklarnämnden, 2007). En av 

de svarande som sagt att han tar initiativ till ett avstående då köparen betalar kontant 
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gör även detta då kunden vägrar att uppge sina inkomster. En annan mäklare uppger 

att denne i alla situationer tar initiativet till ett avstående från boendekostnadskalkyler, 

detta även om en boendekostnadskalkyl har upprättats för kunden av samma mäklare. 

Någon närmare förklaring till detta agerande har mäklaren inte angett. Ytterligare en 

respondent anger tidsbrist och att denne känner köparen som en anledning till att ett 

initiativ har tagits.  

Exempel på motiveringarna är:  

”När jag vet att köparen finansierar köpet genom att ta nya lån på bank. Då upprättar 

alltid banken en kalkyl som är bättre. Där tas alla uppgifter med, vilket det inte görs på 

samma sätt när jag upprättar kalkylen”,  

”Om köparen redan fått kalkyl ifrån bank är det onödigt att jag upprättar en till”, 

”Då köparen har varit hos banken och noggrant gått igenom sin boendekostnads-

kalkyl och varierat med olika räntesatser på lån så känns det helt irrelevant och 

onödigt att göra ytterligare en boendekostnadskalkyl”. 

4.1.6 Hur viktigt tycker du att det är att upprätta en 
boendekostnadskalkyl åt köparen?  

Diagram 4:7 

 

Hälften av mäklarna tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att 

boendekostnadskalkyler upprättas. Lika många tycker att det är helt oviktigt eller inte 

särskilt viktigt att boendekostnadskalkyler upprättas. Detta illustreras tydligt i diagram 

4:6. 

I diagram 4:7 framkommer det att fem respondenter, motsvarande 14 procent, anser 

att det är helt oviktigt att upprätta boendekostnadskalkyler. Tolv fastighetsmäklare, 

utgörande 34 procent av respondenterna, har angett att det inte är särskilt viktigt. Tio av 

de tillfrågade fastighetsmäklarna anser att det är viktigt att boendekostnadskalkyler 

upprättas. Slutligen har sju stycken angett att det är mycket viktigt att en kalkyl 

upprättas. 

Diagram 4:6 
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Det bör nämnas att det finns misstankar om att respondenternas kan ha tolkat frågan 

på flera sätt, varför även deras svar kan tolkas olika. Några av respondenterna har valt 

att lägga till kommentarer där de angett att det är viktigt för köparen att få kalkylen 

upprättad, med vem som gör det är mindre viktigt. Några anger också att kalkylen är 

viktig då banken upprättar den men mindre viktig då mäklaren upprättar den. På 

grund av detta verkar det som att respondenterna tolkat frågan antingen som ”hur 

viktigt är det att mäklare upprättar boendekostnadskalkyler” eller som ”hur viktigt är 

det att en boendekostnadskalkyl blir upprättad, oberoende av vem som upprättar 

den”.  

4.1.7 Vad tycker du att du som mäklare får ut av att upprätta en 
boendekostnadskalkyl?  

 

 

Diagram 4:8 

 

I diagram 4:8 kan utläsas att 14 mäklare anger att de anser sig få en bättre inblick i 

kundernas ekonomi då de upprättar en boendekostnadskalkyl och anser detta vara en 

fördel, detta motsvarar 40 procent av respondenterna. Nästan lika stor del, 37 

procent, av fastighetsmäklarna uppger istället att de inte får ut någonting av att upprätta 

en boendekostnadskalkyl. 14 procent av de svarande mäklarna anser att de lär känna 

sina kunder bättre då de upprättar boendekostnadskalkyler, 17 procent tycker att det är en 

fördel att de ser hur seriösa kunderna är och 31 procent anser att de av kunderna 

uppfattas som mer seriösa och kunniga då de upprättar boendekostnadskalkyler. Inga av de 

svarande tycker att det är ett bra konkurrensmedel att upprätta boendekostnadskalkyler. Som 
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annat svarsalternativ på frågan valde en mäklare att uppge att ”kunderna får bättre 

kunskap om det de köper”.  

4.1.8 Är de fördelar du ser med boendekostnadskalkyler anledning 
nog för att du ska upprätta dessa även efter att lagkravet 
försvinner? 

 

 

Diagram 4:9 

 

I diagram 4:9 inser man att respondenterna är kluvna till frågan huruvida de fördelar 

fastighetsmäklarna ser med att upprätta boendekostnadskalkyler än anledning nog för 

att de ska upprätta boendekostnadskalkyler även efter att lagkravet försvinner. 57 

procent motsvarande 20 stycken av de svarande har angett att de fördelar de ser med 

att upprätta boendekostnadskalkyler inte är anledning nog för att upprätta dem även 

efter lagförslaget medan 43 procent eller 15 stycken menar att de fördelar de kan se 

med boendekostnadskalkyler är anledning nog för att de ska upprätta dem även efter 

lagändringen.  
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4.1.9 När lagkravet på att alltid upprätta boendekostnadskalkyler 
försvinner i hur många affärer tror du då att du kommer att 
upprätta boendekostnadskalkyler?  

  

 

En klar majoritet, 57 procent eller 20 stycken av respondenterna, tror att de kommer 

att upprätta boendekostnadskalkyler i mindre än hälften av sina affärer. 26 procent, 

motsvarande nio av de svarande, uppskattar att de inte kommer att upprätta boende-

kostnadskalkyler i några av sina affärer. 14 procent tror att de kommer att upprätta 

boendekostnadskalkyler i fler än hälften av sina affärer, inga av respondenterna tror att 

de kommer att upprätta kalkylerna i alla affärer. Detta illustreras i både diagram 4:10 

och diagram 4:11. 

Precis som i frågan under 4.1.1, i hur många affärer upprättar du boendekostnads-

kalkyler idag, tror vi att alternativet mindre än hälften också här innebär cirka 10 procent 

av affärerna för många av mäklarna. Denna slutsats har vi dragit utifrån att några 

mäklare har gjort kommentarer till enkäten där de angett att det rör sig om en siffra 

runt 10 procent samt att flera av de intervjuade uppgav denna siffra. 

4.1.10 Finns det något som är jobbigt med att upprätta 
boendekostnadskalkyler? 

24 stycken av respondenterna har svarat att de inte tycker att det finns någonting som 

är jobbigt med att upprätta boendekostnadskalkyler. 20 stycken av dessa skrev nej på 

frågan och fyra lämnade frågan blank. Av de som har svarat nej på denna fråga 

tillägger några att det inte är jobbigt, men att det känns onödigt då banken alltid 

upprättar en kalkyl. Exempel: ”Nej det tycker jag inte och jag behärskar det till fullo, 

men det känns helt onödigt eftersom att banken alltid gör den och de tar dessutom 

hänsyn till ALLA delar i kundens ekonomi!”. Detta är en åsikt som flera mäklare har 

tagit upp på denna fråga. Några tillägger dessutom att de kan vara känsligt att fråga 

Diagram 4:10 Diagram 4:11 
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kunderna om deras ekonomi då kunderna ibland inte vill uppge detta för mäklaren. 

En av respondenterna menar att en del kunder ser denna fråga som stötande då detta 

är information som bara berör dem och deras bank. Att kunderna inte vill uppge 

siffror kring sin ekonomi och ibland även ger felaktiga uppgifter leder också menar 

några av de svarande till att kalkylen inte blir rättvisande. 

Fem av de svarande anger att det är tidkrävande och att det blir mer pappersarbete. 

En mäklare svarar ”man jobbar 60 timmar i veckan, så att lägga ner ytterligare tid på 

något helt onödigt gör jag inte om jag inte blir tvingad”. Att kalkylen bara blir en 

uppskattning är det också flera mäklare som uppfattar som jobbigt med att upprätta 

boendekostnadskalkyler. 

Ytterligare åsikter som kom fram är:  

”Känns helt onödigt då de som betalar kontant ej anser sig behöva någon och de som 

lånar redan fått en av sin bank. Upplever snarare att kunden tycker att det skulle vara 

besvärligt och tidskrävande att behöva lämna uppgifter en gång till”, 

 ”Nej- eller det som kan vara jobbigt är att folk har dålig koll på sin egen ekonomi, att 

det är svårt att få ur folk informationen och att somliga faktiskt ljuger om sin 

ekonomi. T.ex. tidigare lånebild”, 

”Tycker man att det är jobbigt att upprätta en boendekalkyl skall man nog arbeta med 

något annat”. 

4.1.11 Vilka nackdelar finns det med att upprätta boendekostnads-
kalkyler? 

På denna fråga har 14 mäklare valt att svara ”inga” eller att lämna frågan blank. Sex av 

de svarande anger att tidsåtgången är en nackdel. Tio stycken nämner banken och det 

faktum att de redan har gjort en kalkyl då de gett lånelöfte eller att bankens kalkyler 

blir bättre än mäklarens då de räknar med förhandlade räntor vilka mäklaren ej har 

tillgång till som en nackdel. Flera menar att ”...kravet är obefogat då det åligger 

banken att styra folks konsumtion om de ej har privata finansiella möjligheter”. Även 

osäkerheten gällande driftskostnader för olika familjer tas upp som en nackdel. Att 

kalkylen blir generaliserad är också något som flera fastighetsmäklare nämner under 

denna fråga samt risken för att kalkylen kan bli felaktig. 

Några exempel på vad respondenterna har skrivit:  

”Nä egentligen inte! Om man kan det ordentligt!”, 

 ”Tar tid och är fullständigt onödigt om kunden har lånelöfte, vilket i princip alla har”, 

 ”... dessutom är det banken som vet hur lånen ska läggas upp, hur stor del som ska 

vara bunden/rörlig och hur lång bindningstid man ska ha. Dessa uppgifter tar mäklare 

aldrig med, därför blir våra kalkyler inte helt rätt”, 
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 ”det finns inga nackdelar. De flesta har enligt min bedömning mycket litet eller inget 

behov av det. De som lånar pengar får en mer detaljerad boendekalkyl av banken”, 

”det kan bli fel om man inte fått rätt uppgifter”, 

 ”... Man vill inte försätta köparen i en svår situation genom att de uppgifter på räntor 

och amorteringar som man ger skapar en glädjekalkyl”,  

”inga, men sällan några fördelar om kunden redan gjort en kalkyl”. 

4.1.12 Påståendefrågor 

Nedan följer elva påståendefrågor där respondenterna har fått uppge om de 

instämmer helt, instämmer delvis, är obestämd eller inte vet, inte instämmer, eller inte 

alls instämmer i påståendet.  

 

Diagram 4:12 

 

På påståendet, jag tycker att det ska bli skönt att slippa upprätta boendekostnads-

kalkyler, svarar nio mäklare att de instämmer helt, lika många instämmer inte, elva mäklare 

uppger att de instämmer delvis, och fem stycken instämmer inte alls. Slutligen är det en 

mäklare som uppger att denne inte vet. Sammanfattningsvis uppger 20 fastighets-

mäklare, motsvarande 57 procent, att de tycker att det ska bli skönt att slippa upprätta 

boendekostnadskalkyler medans 40 procent av respondenterna uppger att det inte 

tycker att det ska bli skönt att slippa upprätta kalkylerna. Detta illustreras i diagram 

4:12. 
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Diagram 4:13 

 

Som framkommer i diagram 4:13 är det hela 30 stycken, motsvarande 86 procent, av 

respondenterna som instämmer helt eller delvis i påståendet, det är onödigt att upprätta 

boendekostnadskalkyler eftersom bankerna gör det. Endast fyra stycken instämmer inte, 

vilket motsvarar 11 procent av de svarande. 

 

 

Diagram 4:14 

 

På påståendet, kunderna har ofta så bra koll på sina boendekostnader att det är 

överflödigt att upprätta en boendekostnadskalkyl, har majoriteten av de svarande, 17 

stycken eller 49 procent, svarat att de delvis instämmer. Detta illustreras i diagram 4:14.  

De som svarat helt eller delvis på detta påstående kan anse att kunderna har bra koll på 

deras boendekostnader eftersom de fått kalkyler som bankerna upprättat. Därför kan 

inte slutsatsen dras att de som svarat helt eller delvis på detta påstående anser att 

kunderna själva (utan hjälp från banker med flera) har bra koll på sin ekonomi. 



Fastighetsmäklares användning av boendekostnadskalkyler idag och efter föreslagen lagändring. 

 19 

13 stycken av respondenterna, motsvarande 37 procent, instämmer inte eller inte alls med 

i påståendet att kunderna ofta har så bra koll på sin ekonomi att boendekostnads-

kalkylen blir överflödig.  

 

 

Diagram 4:15 

 

Totalt elva stycken fastighetsmäklare anger att de helt eller delvis instämmer i 

påståendet, att man får positiv respons från kunden då man upprättar 

boendekostnadskalkyler. Detta motsvarar 31 procent av respondenterna. Nio stycken, 

motsvarande 26 procent av de tillfrågade mäklarna uppger att de inte vet. Lika stor del 

av mäklarna, 26 procent, uppger att de inte instämmer och sex stycken, motsvarande 17 

procent, instämmer inte alls i påståendet.  Sammanfattningsvis kan utläsas i diagram 4:15 

att det är fler fastighetsmäklare som inte anser att de får positiv respons från kunderna 

när de upprättar boendekostnadskalkyler än fastighetsmäklare som tycker att dem får 

det.   

 

 

Diagram 4:16 
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I diagram 4:16 framgår det att ingen av respondenterna instämmer helt i påståendet, att 

det är ett bra marknadsföringsargument att man upprättar boendekostnadskalkyler. 

Åtta stycken, 23 procent, instämmer delvis medan majoriteten av de svarande inte eller 

inte alls instämmer i påståendet. Totalt är det hela 40 procent av respondenterna som 

uppger att de inte alls håller med. Detta innebär att de flesta av de svarande mäklarna 

inte tycker att boendekostnadskalkyler kan användas som marknadsföringsargument.  

 

 

Diagram 4:17 

 

Enligt diagram 4:17 är det 22 stycken eller 63 procent, av respondenterna som helt 

instämmer i påståendet, att de alltid erbjuder kunden att upprätta en boende-

kostnadskalkyl. Fem stycken håller delvis med och dessa får då anses erbjuda kunden en 

kalkyl i majoriteten av fallen. Fem stycken instämmer inte och två instämmer inte alls, 

dessa två får anses aldrig erbjuda kunden att upprätta en boendekostnadskalkyl medan 

de fem som inte håller med erbjuder en boendekostnadskalkyl till en mindre del av 

kunderna.   
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Diagram 4:18 

 

I diagram 4:18 kan man utläsa att majoriteten av de svarande, 63 procent, inte eller inte 

alls instämmer i påståendet, jag anser att alla mäklare kontinuerligt borde upprätta 

boendekostnadskalkyler. Endast fyra av de svarande fastighetsmäklarna instämmer helt 

och anser att alla fastighetsmäklare kontinuerligt borde upprätta boendekostnads-

kalkyler. 

 

 

Diagram 4:19 

 

Som illustreras i diagram 4:19 tycker fyra stycken, motsvarande elva procent, av de 

svarande mäklarna att det är bra att det är ett krav på att upprätta boendekostnads-

kalkyler, så att det verkligen blir gjort. Eventuellt anser de som instämmer helt eller delvis 

på detta påstående att det är viktigt att en boendekostnadskalkyl upprättas för kunden. 

Eventuellt kan de se en risk med att kalkylerna inte alls blir upprättade om det inte 

finns ett lagkrav. 18 stycken av de svarande håller inte eller inte alls med i detta 

påstående, detta motsvarar 51 procent av det svarade.  
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Diagram 4:20 

 

I diagram 4:20 illustreras att sex mäklare helt instämmer i att det finns fördelar för dem 

som mäklare med att upprätta boendekostnadskalkyler, åtta stycken instämmer delvis. 

Lika många instämmer inte medan hela 31 procent eller 11 stycken, inte alls instämmer. 

Totalt är det hela 54 procent som inte eller inte alls ser att det finns några fördelar för 

mäklaren med att boendekostnadskalkyler upprättas och 40 procent som kan se 

fördelar. 

 

 

Diagram 4:21 

 

Nio procent av fastighetsmäklarna som svarat på denna enkät, tre stycken, stöter ofta 

på kunder som inte vill lämna ut sina ekonomiska uppgifter till mäklaren. 57 procent, 

motsvarande 20 stycken, instämmer delvis i detta påstående. Detta kan innebära att de 
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ibland stöter på kunder som inte vill lämna ut sina ekonomiska uppgifter. Åtta stycken 

instämmer inte, vilket kan innebära att de sällan möter kunder med denna åsikt och tre 

av mäklarna, nio procent, instämmer inte alls. Det är alltså inte ovanligt att fastighets-

mäklare har problem med att upprätta boendekostnadskalkyler på grund av att 

kunden inte vill lämna ut sina ekonomiska uppgifter till mäklaren. Hela 23 stycken av 

mäklarna, 66 procent, har svarat med att instämma helt eller delvis på detta påstående. 

Detta illustreras i diagram 4:21. 

 

 

Diagram 4:22 

 

I det sista diagrammet, diagram 4:22, kan man utläsa att det inte är någon av de 

svarande fastighetsmäklarna som instämmer helt eller delvis i påståendet att de varken 

upprättar boendekostnadskalkyler eller avståenden från boendekostnadskalkyler. 34 

stycken, 97 procent av respondenterna, instämmer inte alls i påståendet vilket innebär att 

de alltid upprättar antingen en boendekostnadskalkyl eller ett avstående. Endast en 

mäklare anger att han inte håller med, vilket likställs med att denne i någon affär inte 

har upprättat varken en kalkyl eller ett avstående.  

4.1.13 Ytterligare synpunkter 

Som sista del i enkäten kunde respondenterna lämna ytterligare synpunkter om de 

hade några rörande boendekostnadskalkyler eller enkätundersökningen. Här nedan 

presenteras de synpunkter som respondenterna delade med sig av. 

En synpunkt som var mer återkommande än andra var att mäklarna tycker att 

boendekostnadskalkyler är mycket viktigt för kunden, men att det är mindre viktigt 

vem som upprättar dem för kunden. De menar att det inte har någon betydelse om 

det är mäklaren eller banken som upprättar kalkylen.  
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Några av respondenterna har angivit att de anser att det är bankens jobb att upprätta 

boendekostnadskalkyler och att bankens kalkyler är mycket bättre än mäklarens. Flera 

har lagt till kommentarer gällande att de alltid ställer frågan om kunden vill få en 

boendekostnadskalkyl upprättad. Att denna fråga ställs anser flera mäklare vara av stor 

vikt. Flera mäklare förklarar att de alltid tar kontakt med köparens bankkontakt och 

kontrollerar att de har lånelöfte för bostaden, några tar kontakt med banken innan 

budgivning och några efter. Att det förutsätts att en boendekostnadskalkyl har gjorts 

av banken då kunden har fått lånelöfte är också en återkommande synpunkt. En 

mäklare ville tillägga att denne alltid upprättar en generell kalkyl i visningsmaterialet 

som en självklar service. Ytterligare en annan fastighetsmäklare anser att i dagens 

snabba marknad är boendekostnadskalkyler överflödiga eftersom kunderna har lärt sig 

att vara förberedda. I lågkonjunkturer när marknaden är svalare är det dock viktigt att 

mäklaren hjälper till på ett annat sätt eftersom kunderna då inte är lika förberedda. 

Några av kommentarerna: 

”Boendekostnadskalkylen är ett argument mot säljare, att man gör sådana och alltså 

kollar köparens betalningsförmåga. Två orsaker till varför man upprättar 

boendekostnadskalkyler, kolla köparens betalningsförmåga och det ansvar man har 

gentemot säljare att kolla denna”. 

”Jag tror att en bostadsrättsmäklare och en villamäklare ser saken på olika sätt. Jag 

tror att en person som köper en villa har mer nytta av en kalkyl som en mäklare 

upprättat än en som köper en br. Därav tror jag att ni kommer få ganska olika svar…” 

”Ovanstående frågor utgår inte från att alla kunder är olika. Det finns de som har 

stora behov av en boendekostnadskalkyl, många har inget behov alls. Som mäklare 

tycker jag att man skall ha kunskapen och servicen att kunna erbjuda detta. Det är 

trots allt en tjänst som tar väldigt lite tid i anspråk. Svårighetsgraden är dessutom låg. 

Jag är dock tveksam till lagkravet att upprätta en kalkyl eller ett avstående”. 

”Frågorna är mycket teoretiska, jag som är en erfaren mäklare ser helheten på ett 

annat sätt. Jag kollar alltid upp köparna, har de en bankkontakt, har de fått lånelöfte. 

Det viktiga är att en boendekostnadskalkyl blir gjord så att kunden vet om den har råd 

att köpa boendet eller ej, om det är banken eller mäklaren som upprättar kalkylen är 

helt oväsentligt! 

”Det är jätteviktigt att köparna har koll på sina kostnader, men det är viktigare att 

banken upprättar en boendekostnadskalkyl än jag som mäklare. Jag pratar alltid med 

bankkontakten och kollar så att de har lånelöfte. Tycker att man uppfattas som mer 

seriös när man förklarar hur det faktiskt ligger till; att banken kan göra en mer korrekt 

boendekostnadskalkyl än vad jag kan”. 
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4.2 Djupintervjuer 

Djupintervjuer genomfördes med fem mäklare i Stor-Göteborg. Dessa fastighets-

mäklare kommer i texten att beskrivas som män.   

4.2.1 Upprättande av boendekostnadskalkyler 

Två av de intervjuade fastighetsmäklarna, Mäklare B och C, förklarar att de alltid 

erbjuder kunden en boendekostnadskalkyl men att kunden i de flesta fall avböjer. 

Anledningarna till att de oftast avböjer förklaras med att kunden i de flesta fall är väl 

förberedd då denne går in i en köpprocess och har fått ett lånelöfte från banken som 

då även har upprättat en boendekostnadskalkyl. Mäklare A förklarar att han alltid 

erbjuder en boendekostnadskalkyl i de fall banken inte har upprättat en. Har banken 

upprättat en kalkyl åt kunden erbjuder sig inte Mäklare A att upprätta ytterligare en. 

Han förklarar ”det blir kaka på kaka i så fall, så de får inte ens det alternativet”. Tre av 

mäklarna uppger att kunderna vill ha en kalkyl upprättad i cirka fem procent av fallen, 

mäklare A tror att han upprättar kalkyler i max en tredjedel av affärerna och mäklare 

E förklarar att han aldrig under sina år som mäklare har upprättat en enda boende-

kostnadskalkyl, han tar med avståendet från boendekostnadskalkyl som en 

obligatorisk bilaga till kontraktet. Mäklare E som svarat att han aldrig har upprättat en 

boendekostnadskalkyl kommer inte att nämnas i texten under de punkter som berör 

investeringskalkylerings utformning och likande.  

På frågan vad det är som gör att informanterna upprättar boendekostnadskalkyler i 

vissa affärer framkommer flera svar. Mäklare A förklarar att han i första hand 

upprättar boendekostnadskalkyler i de fall då han tror att han kan sälja in ett lån till 

köparen. Mäklare A berättar vidare att han upprättar kalkyler för otrygga köpare vilket 

också Mäklare B och D anger. De tillägger att det i de flesta fallen är ungdomar eller 

studerande som vill ha boendekostnadskalkyler upprättade, denna kundkategori är 

ofta mer osäker och har en sämre bild av sin ekonomi.  Det är väldigt sällan som 

någon över 30 år ber om en boendekostnadskalkyl, då de redan har en bra inblick, 

menar Mäklare B. Mäklare D anger att han brukar be att få upprätta en kalkyl i de fall 

han är osäker på kundens seriositet och betalningsförmåga och Mäklare C upprättar 

boendekostnadskalkyler för kundens skull samt i enstaka fall då han vill påvisa för 

kunden att det är ett riktigt bra köp på grund av låga driftskostnader eller liknande.  

4.2.2 Avstående från boendekostnadskalkyl 

Alla fem informanter förklarar sig använda avståenden från boendekostnadskalkyler i 

större utsträckning än vad de upprättar boendekostnadskalkyler. Mäklare D upplyser 

att han inte ens vet hur man gör boendekostnadskalkyler i det nya dataprogrammet, 

han har inte upprättat några boendekostnadskalkyler under det senaste halvåret utan 

endast avståenden. Mäklare E som förklarat att han aldrig har upprättat något annat 

än avståenden från boendekostnadskalkyler berättar att detta beror först och främst 

på att bankerna upprättar boendekostnadskalkyler. Den andra anledningen förklarar 
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han beror på att han inte tycker att det känns bekvämt att fråga ut en kund om dennes 

ekonomiska situation. Han vill inte fråga ut kunden om något som man som mäklare 

egentligen inte har att göra med. Kundkontakten ska kännas bekväm, både för 

mäklaren och för kunden. Även Mäklare A och D framhåller att de ofta är obekvämt 

att fråga ut kunden om dennes privata ekonomi samt att man inte vill skapa negativ 

personkemi med kunden. Flera av informanterna nämner det som ett problem att 

kunder ibland inte vill lämna ut sina ekonomiska uppgifter till fastighetsmäklare. 

Mäklare C poängterar rörande denna fråga att fastighetsmäklare inte har samma 

möjlighet att få en inblick i kundernas ekonomiska situation som banken.  

Alla fem fastighetsmäklare är noga med att poängtera att de alltid upprättar ett 

avstående om de inte gör en boendekostnadskalkyl. Mäklare B betonar att på kontoret 

där han jobbar vet alla att det är ett avstående som ska göras om man inte upprättar 

en kalkyl.  

4.2.3 Synen på boendekostnadskalkyler 

På frågan vad informanterna har för spontan syn på boendekostnadskalkyler svarar 

Mäklare A att det är något förlegat och något som ses som en belastning. Mäklare D 

tycker att kalkylerna är ett nödvändigt ont medan Mäklare C anser att boende-

kostnadskalkylerna är mycket viktiga för kunderna så att de får ett grepp om vilka 

kostnader köpet innebär. Trots kritik från informanterna gällande boendekostnads-

kalkyler menar alla att det är mycket viktigt att en boendekostnadskalkyl upprättas åt 

kunden. De hävdar att kritiken inte berör hela boendekostnadskalkylens existens utan 

endast det faktum att kravet på upprättandet idag ligger helt på fastighetsmäklaren. 

Mäklare C menar, trots sin i stora drag positiva syn till boendekostnadskalkyler, att det 

inte är i fastighetsmäklarnas intresse att undersöka om kunderna har råd att köpa 

bostaden. Intresset ligger hos bankerna som lånar ut pengarna. Att det borde ligga på 

bankerna att upprätta boendekostnadskalkyler säger och antyder alla de intervjuade. 

Mäklarna anser att då det är banken som ska låna ut pengarna ligger det i deras 

intresse att kontrollera köparnas betalningsförmåga genom att upprätta en 

boendekostnadskalkyl.  

4.2.4 För och nackdelar med boendekostnadskalkyler 

Fördelarna med boendekostnadskalkylerna är flera enligt informanterna. Mäklare B 

och C framhåller det faktum att en boendekostnadskalkyl kan vara positiv ur 

marknadsföringssynpunkt då man vill visa på ett extra billigt boende och hur mycket 

man får kvar att leva på varje månad. Främst i sämre tider menar Mäklare B att detta 

är ett bra sätt att locka kunder. Mäklare A framhåller att då man gör ett bra jobb så 

har man fördel av det detta. Därför menar Mäklare A att upprättandet av 

boendekostnadskalkyler leder till vissa fördelar samt att det kan vara ett sätt att bygga 

broar och stärka kundrelationer. Att kunden känner sig tryggare är den stora fördelen 

för Mäklare D som vidare poängterar att det är främst för säljaren skull som man 
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upprättar boendekostnadskalkyler. Genom kalkylen kontrolleras att affären kan 

genomföras rent ekonomiskt. 

På frågan om de anser sig kunna göra en rättvisande och verklighetsförankrad 

boendekostnadskalkyl är det endast Mäklare B som svarar ja. Mäklare C förklarar i 

anslutning till frågan att kalkylerna endast ger en bild av läget just då den upprättas, 

om till exempel räntorna förändras om ett par månader blir kalkylen inaktuell.  

Nackdelen med boendekostnadskalkyler är enligt Mäklare A och C att de aldrig blir 

lika bra som de som banken upprättar, Mäklare C tillägger även att kalkylerna blir för 

generella. Att det blir kaka på kaka när både banken och fastighetsmäklaren upprättar 

en boendekostnadskalkyl är det flera av informanterna som tycker. Men för Mäklare 

D är den stora nackdelen med boendekostnadskalkyler att kunden kan låta bli att lägga 

ett bud om denne på grund av siffrorna i kalkylen tycker att det blir för dyrt. Av 

denna anledning upprättar Mäklare D aldrig en boendekostnadskalkyl innan bud-

givningen är klar.  Att själva upprättandet av boendekostnadskalkylerna är arbets-

krävande tycker inte de intervjuade. Mäklare A och D nämner det faktum att det tar 

tid att upprätta boendekostnadskalkyler, men de ger inte intryck av att själva tids-

åtgången är ett större problem. 

4.2.5 Vad säger lagen 

Fastighetsmäklare får inte använda sig av avståenden ifrån boendekostnadskalkyler 

rutinmässigt utan skall ge alla köpare information om vikten av att upprätta en 

boendekostnadskalkyl (Grauers mfl, 2009). Fastighetsmäklaren får inte heller ta 

initiativet till att ett avstående upprättas, detta är något som är upp till köparen 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2007). Denna bestämmelse är något som framförallt 

Mäklare E bryter mot då han aldrig upprättat en boendekostnadskalkyl till en köpare 

och inte heller erbjuder köparna en sådan innan kontaktskrivning.  Även Mäklare D 

bryter mot denna bestämmelse då han aldrig upprättar boendekostnadskalkyler till 

kunden som redan fått en från banken.  

Mellan 2005 och 2007 var ärenden rörande boendekostnadskalkyler en av de tio 

vanligaste orsakerna till att en varning utfärdades från Fastighetsmäklarnämnden (Jemt 

& Wasberg, 2009). De intervjuade fick frågan om de tror att fastighetsmäklares sätt att 

arbeta med boendekostnadskalkyler har förändrats i och med dessa varningar. Mäklare 

C svarar att dessa varningar inte påverkat mäklares sätt att arbeta. Han menar att 

frågan om kunden vill få en boendekostnadskalkyl alltid ska ställas, tackar kunden nej 

kan de alltid skriva på ett avstående från boendekostnadskalkyl, svårare än så är det 

inte. Mäklare A, B och D menar att fastighetsmäklare nog har blivit lite mer försiktiga, 

speciellt gällande att alltid upprätta ett avstående om kunden inte vill ha en boende-

kostnadskalkyl. Mäklare A menar också att de blivit mer noggranna, men tillägger att 

Fastighetsmäklarnämnden troligen alltid hittar någonting hos alla mäklare att klaga på. 

Han menar vidare att det är ett orosmoment att en bra mäklare kan bli varnad bara för 

att ett papper hamnat fel. Mäklare C tillägger att han tycker det är häpnadsväckande 
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att Fastighetsmäklarnämnden fortfarande har boendekostnadskalkyler som en grund 

för varning, när lagförslaget på att ta bort kalkylerna funnits så länge. Mäklare E 

jobbade inte 2007 och kan därför inte svara på frågan. 

4.2.6 Innehåll i boendekostnadskalkylen 

Genomgående för de fyra informanter som upprättar boendekostnadskalkyler är att 

de räknar med säljarnas faktiska driftskostnad för fastigheten då de upprättar boende-

kostnadskalkyler. Mäklare B nämner vikten av att driftskostnaderna är specificerade 

och inte sammanslagna i en klumpsumma. Mäklare B och C förklarar också att i de 

fall det är en äldre person som bott i huset och köparna är en barnfamilj så räknar de 

upp driftskostnaderna så att de blir mer representativa för barnfamiljen. Enligt Melin 

(2007) är en uppräkning till köparnas förhållanden och familjesituation något som ska 

göras i alla boendekostnadskalkyler, inte bara då det är så stora skillnader i drifts-

kostnaderna som i ovanstående fall. Försäkringar och kostnader för underhåll ingår 

inte i praxis för boendekostnadskalkylers innehåll och inga av de intervjuade anger att 

de räknar med dessa i sina kalkyler. 

En av de intervjuade, Mäklare A använder ofta boendekostnadskalkyler för att sälja 

lån till köparna, i dessa fall menar han att det är mycket viktigt att kalkylen blir 

noggrann. Mäklare A samlar då in anställningsbevis och de tre senaste löne-

specifikationerna. Vidare kontrollerar han om det finns övriga lån, underhåll av barn 

och så vidare. Mäklare A motiverar sin noggrannhet med att antingen gör han en 

riktigt bra kalkyl eller så gör han ingen kalkyl alls och då upprättas ett avstående. Inga 

av de andra intervjuade anger att de ber att få in underlag från köparen för att stödja 

siffrorna i kalkylen. 

Tre av de informanter som ibland upprättar boendekostnadskalkyler anger att de 

använder dagsaktuella oförhandlade räntor i sina kalkyler. Enligt praxis ska räntor och 

amorteringsbelopp anges i boendekostnadskalkylen vilket alla informanter anger. 

Kalkylen ska även innehålla en säkerhetsmarginal för att säkerställa att köparna klarar 

av de ekonomiska åtagandena som köpet innebär (Melin, 2007). Detta är det bara 

Mäklare B som gör. Han lägger alltid på ett par procent på räntan för att köparna ska 

vara förberedda på att kostnaderna blir högre om marknadsräntorna stiger, han brukar 

också dela upp lånet på en rörlig och en bunden del, vilket ger en högre räntekostnad 

jämfört med att endast använda en rörlig del. 

4.2.7 Förändring av synen på boendekostnadskalkyler  

Mäklare B och C bedömer att boendekostnadskalkyler användes mer frekvent förr, 

Mäklare B nämnder i sammanhanget att de mellan 1995 till 1998 upprättade boende-

kostnadskalkyler i nästan alla affärer. Idag är spekulanterna mer välförberedda och har 

bättre koll på sin ekonomiska situation anser tre av respondenterna. Detta tror 

Mäklare C till stor del beror på den ökade konkurrensen på marknaden. Han menar 

också att bankerna och fastighetsmäklarna idag är mer offensiva, kommer det kunder 
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som funderar på att sälja eller köpa ett boende så är det många som i tidigt skede vill 

binda dem till sig. Mäklare A menar att de flesta fastighetsmäklarna idag på grund av 

den snabba köpprocessen kräver att spekulanterna har ett lånelöfte då de går med i en 

budgivning vilket resulterat i mer förberedda kunder. Att man som fastighetsmäklare 

kontrollerar med bankerna att kunden har ett lånelöfte, är något som de intervjuade 

mäklarna poängterar som mycket viktigt. Mäklare D menar att man idag har ett 

närmare samarbete med bankerna, man litar på dem. 

4.2.8 Åsikter om lagförslaget och användning av boende-
kostnadskalkyler efter lagändring  

På frågan om det har varit mycket diskussioner om boendekostnadskalkyler på arbets-

platsen och i mäklarkåren svarar alla fem deltagare att de har varit väldigt tyst gällande 

ämnet.  Mäklare A förklarar detta med att det finns andra ämnen som är viktigare och 

mer angelägna att diskutera medan Mäklare E tror att tystnaden beror på att lagkravet 

ändå ska försvinna. Mäklare C har en känsla av att mäklarkåren tiger i samförstånd. 

Att möjligheten att upprätta ett avstående finns samt att det är så enkelt att upprätta 

dessa tror Mäklare B har gjort att fastighetsmäklarna funnit sig i situationen.  

Alla fem informanter tycker att lagförslaget att ta bort kravet på boendekostnads-

kalkyler är bra och de tror att även den övriga mäklarkåren tycker detta. De menar att 

kunden har fått ett lånelöfte från banken innan de går med i en budgivning varför 

kravet är överflödigt. Mäklare A framhåller att i de fall kunden inte har ett lånelöfte så 

hjälper jag dem att ta fram ett. Mäklare D gillar förslaget på att ta bort det strikta 

lagkravet men framhåller att det borde finnas en regel gällande att ange att 

finansieringen är ordnad, till exempel att detta måste anges som en punkt i kontraktet. 

Mäklare B förklarar att de individuella boendekostnadskalkylerna känns onödiga men 

att de schabloniserade är bra då det ger kunden en bild av vad boendet kostar i 

månaden redan då de är på visningen. 

Mäklare A tror inte att lagändringen kommer att förändra hans och kontorets sätt att 

arbeta med boendekostnadskalkyler. Till skillnad från de andra intervjuade menar 

Mäklare A att han och övriga medarbetare på kontoret kanske till och med kommer 

att göra fler kalkyler i framtiden, detta då lagändringen öppnar för möjligheten att 

tjäna pengar på kringtjänster. Mäklare A menar vidare att kunden sedan kommer 

kunna få ett färdigt lån redan hos mäklaren. Genom att upprätta boendekostnads-

kalkyler kan mäklarna då sälja in lån till kunderna vilket han anser vara en konkurrens-

fördel. Detta förutsätter dock att lagförslaget att tillåta mäklare att ta betalt för kring-

tjänster vinner laga kraft. På frågan om han skulle fortsätta upprätta boendekostnads-

kalkyler även om man inte fick lov att ta betalt för kringtjänster får vi till svar att han i 

sådana fall nog skulle sluta att upprätta boendekostnadskalkylerna helt.  

Mäklare A motiverar tanken att även den allmänna mäklarkåren tycker att det är skönt 

att slippa upprätta boendekostnadskalkyler med att man som mäklare inte har någon 

kontroll på att de uppgifter man får ifrån kunden är riktiga. Ibland kan det även vara 
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obekvämt för kunden att lämna ut sina uppgifter till mäklaren och då blir det även 

känsligt för fastighetsmäklaren att fråga efter dessa uppgifter och, tillägger han, man 

vet ju att kunden har ett lånelöfte. Eftersom det redan idag är så sällan man upprättar 

en boendekostnadskalkyl så tror Mäklare A och C inte att fastighetsmäklarnas sätt att 

jobba med dem kommer att förändras. De flesta fastighetsmäklarna tycker nog att 

ansvaret bör ligga hos banken men om någon ber om en kalkyl så kommer mäklaren 

såklart att upprätta en förklarar Mäklare C. Han tror också att de som jobbar med 

billigare boenden kommer att fortsätta upprätta boendekostnadskalkyler i större 

utsträckning än de som jobbar med mer exklusiva boenden. Mäklare A tillägger att 

han hoppas på att de andra fastighetsmäklarna slutar att upprätta kalkyler då det skulle 

ge honom och företaget där han jobbar en bra konkurrensfördel. Mäklare B menar att 

fastighetsmäklare automatiskt kommer att upprätta färre och färre boendekostnads-

kalkyler efter att lagkravet tagits bort, mycket på grund av marknadens utseende med 

snabba affärer. Han tillägger dock att kalkylen kanske kommer tillbaka i framtiden när 

marknaden blir trögare. Att fastighetsmäklare kommer sluta att upprätta boende-

kostnadskalkyler tror även Mäklare D och E.   

Mäklare A diskuterar kundens synvinkel och han tror inte att kunderna kommer att 

påverkas negativt av att fastighetsmäklare i mindre utsträckning upprättar boende-

kostnadskalkyler. De kalkyler bankerna gör menar han har goda marginaler och ger 

kunden en bra bild trots att bankerna ofta räknar med schabloniserade drifts-

kostnader.  

4.3 Sammanställning  

För sammanställningen har information från diagram, intervjuer och tabeller i bilaga C 

använts. 

4.3.1 Upprättande av boendekostnadskalkyler respektive avståenden 
idag 

Endast två stycken, sex procent, av de i enkätundersökningen tillfrågade fastighets-

mäklarna uppger att de idag upprättar boendekostnadskalkyler i alla deras affärer. Fem 

stycken, 14 procent, av respondenterna i enkätundersökningen anger att de upprättar 

boendekostnadskalkyler i mer än hälften av sina affärer. Majoriteten av fastighets-

mäklarna, 23 stycken, uppger att de endast upprättar boendekostnadskalkyler i mindre 

än hälften av alla affärer, detta innebär att de upprättar främst avståenden från 

boendekostnadskalkyler. Resterande elva procent, fyra mäklare, upprättar endast 

avståenden. Se diagram 4:1. Av undersökningsunderlaget framkommer att inga av 

respondenterna underlåter att upprätta varken en boendekostnadskalkyl eller ett 

avstående i en affär. Se diagram 4:22. Totalt är det nio av respondenterna som 

övervägande anser att alla fastighetsmäklare kontinuerligt borde upprätta boende-

kostnadskalkyler, fyra av dessa är mer starka i sin åsikt. Se diagram 4:18. 
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I intervjuerna framkom det att alla fem informanter idag använder avståenden från 

boendekostnadskalkyler i större utsträckning än vad de upprättar boendekostnads-

kalkyler. Tre av de intervjuade fastighetsmäklarna uppger att de upprättar en 

boendekostnadskalkyl i cirka fem procent av affärerna. En av mäklarna tror att han 

upprättar kalkyler i max en tredjedel av affärerna och den siste informanten förklarar 

att han aldrig under sina år som mäklare har upprättat en enda boendekostnadskalkyl. 

4.3.2 Fortsatt användning av boendekostnadskalkyler efter 
lagändring 

Av de två mäklare från enkätundersökningen som idag kontinuerligt upprättar 

boendekostnadskalkyler i alla affärer är det endast en som tycker att de fördelar som 

finns för fastighetsmäklare med att upprätta boendekostnadskalkyler är anledning nog 

till att fortsätta upprätta kalkylen även efter att lagkravet tas bort. Uppskattningsvis 

tror respondenten att han kommer att upprätta boendekostnadskalkyler i mer än 

hälften av alla affärer efter att lagkravet försvinner, vilket innebär en minskning. Den 

andra mäklaren anger att han kommer att sluta att upprätta boendekostnadskalkyler 

helt då lagkravet försvinner. 

Fem stycken, 14 procent, av respondenterna i enkätundersökningen anger att de 

upprättar boendekostnadskalkyler i mer än hälften av sina affärer.  Av dessa fem är 

det fyra som anger att de fördelar de ser med boendekostnadskalkyler är anledning 

nog för att fortsätta att upprätta dessa även efter att lagkravet försvinner. Tre av 

respondenterna anger att de kommer att upprätta boendekostnadskalkyler i samma 

utsträckning som de gör idag och två anger att användandet kommer minska. 

Majoriteten av fastighetsmäklarna, 23 stycken, uppger att de idag endast upprättar 

boendekostnadskalkyler i mindre än hälften av alla affärer. Trots att dessa mäklare 

idag inte upprättar kalkyler i särskilt många affärer, så uppger ändå nästan hälften av 

dem att det finns fördelar för fastighetsmäklaren som gör att de kommer att fortsätta 

upprätta boendekostnadskalkyler även efter att lagkravet försvinner.     

I enkätundersökningen är det totalt 14 mäklare som helt eller delvis instämmer i att 

det finns fördelar för dem som mäklare med att upprätta boendekostnadskalkyler. En 

majoritet anger dock att det inte finns några fördelar. Se diagram 4:20. Trots att det 

endast är 14 respondenter som anger att det finns fördelar för dem med att upprätta 

boendekostnadskalkyler så är det 15 fastighetsmäklare som i undersökningen har 

angett att de kommer att fortsätta att upprätta boendekostnadskalkyler efter 

lagändringen på grund av de fördelar som finns, detta motsvarar 43 procent av 

respondenterna. Se diagram 4:8. 

I intervjuerna framkom det att två av informanterna kommer att fortsätta upprätta 

boendekostnadskalkyler i samma utsträckning som de gör idag efter att lagkravet tas 

bort. En mäklare kommer eventuellt att upprätta boendekostnadskalkyler i större 

utsträckning om förslaget att kunna ta betalt för kringtjänster också vinner laga kraft. 
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Resterande tre fastighetsmäklare tror att deras användning av boendekostnadskalkyler 

kommer att minska gradvis eller upphöra helt.  

Informanterna tror att den allmänna mäklarkåren tycker att det blir skönt när det 

strikta lagkravet gällande boendekostnadskalkyler försvinner samt att deras 

användning av kalkylerna kommer att minska. En av deltagarna förklarar att då 

användningen av boendekostnadskalkyler redan idag är låg så kommer förändringen 

inte att bli så stor då man även fortsättningsvis kommer att upprätta kalkyler till de 

som ber om det. 

4.3.3 Motivering av ställningstagandet för boendekostnadskalkyler  

De två mäklare som idag upprättar boendekostnadskalkyler i alla sina affärer anger att 

de inte tycker att det är viktigt att upprätta en boendekostnadskalkyl åt köparen. 

Anledningen till varför de upprättar kalkylen trots detta beror framförallt på det 

faktum att det är lag på det. En mäklare anger också att han uppfattas som mer seriös 

och kunnig om boendekostnadskalkyler upprättas. Ingen av dem anser vidare att de 

som mäklare får ut något av att upprätta boendekostnadskalkyler, vilket för en av de 

svarande kan ses som dubbeltydigt då denne samtidigt svarar att han ses som mer 

seriös och kunnig på frågan varför han upprättar boendekostnadskalkyler. 

Av de fem respondenter som anger att de idag kontinuerligt upprättar boende-

kostnadskalkyler i fler än hälften av sina affärer är det två som tycker att det är mycket 

viktigt att boendekostnadskalkylen upprättas åt kunden, två som tycker att det är 

viktigt och en som inte tycker att det är särskilt viktigt. De främsta anledningarna till 

att de upprättar boendekostnadskalkyler är för att det är lag på det samt att de vill ge 

kunden en bild av vad köpet innebär för dem rent ekonomiskt. De fördelar dessa 

mäklare anser sig få ut av att upprätta boendekostnadskalkyler är främst att de får 

bättre inblick i kundernas ekonomi. Att de ser hur seriösa kunderna är samt att de 

uppfattas som mer seriösa och kunniga av kunderna är också fördelar som flera av 

dessa fem har angett.   

Av alla de fastighetsmäklare som svarat på enkäten är det ingen som instämmer helt 

på att det är ett bra marknadsföringsargument att man upprättar boendekostnads-

kalkyler, åtta svarande instämmer delvis och av dessa är det tre som upprättar 

boendekostnadskalkyler i alla eller fler än hälften av sina affärer. Två av de intervjuade 

förklarar att boendekostnadskalkyler kan användas som en del i marknadsföringen för 

att kunna påvisa hur billigt boendet är. Främst i sämre tider kan det vara ett bra sätt 

att locka spekulanter på. 

Av fastighetsmäklarna som ställde upp på intervjuerna framkom det att det finns flera 

fördelar med att upprätta boendekostnadskalkyler. En mäklare menar att han genom 

att upprätta boendekostnadskalkyler kan stärka kundrelationer och bygga broar. Han 

förklarar vidare att om man gör ett bra jobb, oavsett vad det gäller, så har man fördel 

av det. Att hjälpa kunder som är osäkra på eller har en sämre bild av sin ekonomi 
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framkom som en fördel både för kunden och för fastighetsmäklaren, kunden känner 

sig tryggare och mäklaren kan visa för säljaren att kunden har ekonomisk möjlighet att 

genomföra köpet.  

4.3.4 Motivering av ställningstagandet mot boendekostnadskalkyler 

Totalt är det 20 stycken av respondenterna som tycker att det ska bli skönt att slippa 

upprätta boendekostnadskalkyler alla dessa har uppgett att de anser det onödigt att 

upprätta boendekostnadskalkyler på grund av att bankerna gör det. Totalt är det 30 

stycken som håller med helt och delvis gällande denna frågeställning med lika 

fördelning på de två alternativen. Se diagram 4:12 och 4:13. Även de intervjuade 

menar att det faktum att banken upprättar boendekostnadskalkyler gör boende-

kostnadskalkyler upprättade av fastighetsmäklare överflödiga. I undersökningen fram-

kommer också att flera anser att kalkylerna inte blir lika bra och mer generella än 

bankernas. Att boendekostnadskalkyler är överflödiga på grund av att kunderna själva 

oftast har bra koll på sin ekonomi är det 17 stycken svarande som delvis håller med 

om och två som helt håller med om. Se diagram 4:14. Som motivering till att de 

upprättar avståenden från boendekostnadskalkyler uppger 20 mäklare att de ibland 

stöter på kunder som inte vill lämna sina ekonomiska uppgifter till dem och tre 

mäklare anger att de ofta stöter på kunder med denna inställning. Se diagram 4:21. 

Även vid intervjuerna framkom det att kunder ibland inte vill lämna ut dessa uppgifter 

till mäklare. Flera av de intervjuade poängterade också att det är viktigt att relationen 

med kunden känns bekväm och att fråga efter dessa uppgifter kan kännas obekvämt. 

Uppgifter om att kunder ibland ljuger om sin ekonomi har också framkommit. De 

intervjuade ser inget jobbigt med att upprätta boendekostnadskalkyler däremot 

nämner en av informanterna att en kalkyl kan skrämma bort kunder om den resulterar 

i höga driftskostnader. Ytterligare nackdelar som kom fram genom enkät-

undersökningen och intervjuerna är tidsåtgången och osäkerheten gällande drifts-

kostnaderna.  

4.3.5 Indikationer från branschen 

I sökandet efter en debatt kring boendekostnadskalkyler i branschen studerades de 

nummer av tidskrifterna Mäklarvärlden, Fastighetsmäklaren och Aktiv mäklare som 

finns tillgängliga på Högskolan Väst. Någon debatt kring ämnet uppdagades inte. I de 

artiklar rörande det nya lagförslaget som påträffandes nämndes boendekostnads-

kalkyler inte alls i flera av fallen och där man tog upp det faktum att regeln gällande 

boendekostnadskalkyler föreslås ändras var det ingen ytterligare diskussion kring 

förändringen. Inte heller någon av de intervjuade fastighetsmäklarna, som blev till-

frågade om ifall någon debatt kring ämnet förekommer, uppgav att de märkt av någon 

direkt debatt kring ämnet. Varför det inte är någon debatt kring boendekostnads-

kalkyler förklarade informanterna med att det finns viktigare frågor att diskutera och 

att mäklarna tiger i samförstånd. Några indikationer på hur användandet av boende-

kostnadskalkyler kommer att se ut efter lagändringen har inte kunnat urskiljas. Den i 
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uppsatsen genomförda undersökningen tyder dock på att mäklarkåren kommer att 

fortsätta att använda boendekostnadskalkyler i liten utsträckning, den stora skillnaden 

blir att de inte är tvungna att upprätta några avståenden.     

5 Analys 

I detta avsnitt kommer en analys av resultatet från enkätundersökningen samt djupintervjuerna att 

presenteras och kopplas samman med adekvat teori.

 

Att boendekostnadskalkyler upprättade av fastighetsmäklare är av liten betydelse har 

framkommit som åsikter i både enkätundersökningen och i intervjuerna. Detta är 

åsikter som stärks av att både Melin (2007), Jingryd och Segergren (2009) i sina 

respektive böcker tar upp detta faktum. I böckerna framkommer liksom i intervjuerna 

och enkätundersökningen att detta beror på att bankerna upprättar boendekostnads-

kalkyler i samband med att de beviljar låneansökningar.   

Det är enligt praxis tillåtet att upprätta avståenden ifrån boendekostnadskalkyler om 

köparen efter erbjudande om en boendekostnadskalkyl själv inte tycker sig behöva 

någon (Grauers mfl, 2009). Denna möjlighet har resulterat i att avståenden upprättats 

i stor utsträckning eftersom kunderna idag inte tycker sig behöva någon kalkyl. Det är 

viktigt att poängtera att fastighetsmäklare inte får använda sig av avståenden 

rutinmässigt (Grauers mfl, 2009). Inte heller har fastighetsmäklarna rätt att själva ta 

initiativ till att ett avstående upprättas utan initiativet måste komma ifrån köparen 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2007). I undersökningen har det emellertid framkommit 

att mer än hälften av de tillfrågade fastighetsmäklarna någon gång varit de som tagit 

initiativet till att ett avstående blivit upprättat. Många av respondenterna och 

informanterna har uppgett att en anledning till varför de inte upprättar boende-

kostnadskalkyler och ibland också har tagit initiativ till ett avstående är för att 

kunderna ofta har lånelöfte och då redan fått en kalkyl upprättad av sin bank. Att inte 

upprätta en boendekostnadskalkyl av denna anledning är något som strider mot god 

fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarnämnden, 2007). 

Boendekostnadskalkylen har två syften, dels att för köparens räkning kontrollera om 

denna har möjlighet att finansiera köpet, dels att för säljarens del tillse att köparen har 

möjlighet att fullfölja köpet (Zacharias, 2001). Istället för att kontrollera detta genom 

att upprätta en boendekostnadskalkyl väljer de flesta fastighetsmäklarna att ha en 

närmare kontakt med banken för att uppfylla denna skyldighet.   

Att köpare ibland inte vill lämna ut uppgifter kring sin ekonomi har framkommit som 

ett problem i undersökningen. Detta ställer till det för mäklarna som för att kunna 

behandla bland annat de, i kalkylen obligatoriska, skattemässiga effekter som kan 

uppkomma måste få information om köparnas inkomstförhållanden (Prop. 

1983/84:16). 
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I den nya Fastighetsmäklarlagen som är under bearbetning finns ett förslag på att ta 

bort det lagkrav som säger att fastighetsmäklare alltid ska upprätta en boende-

kostnadskalkyl åt köparen. Som skäl till detta har angivits att lagkravet spelat ut sin roll 

då köparna alltid får hjälp av banken med upprättandet av boendekostnadskalkyler 

(SOU 2008:6). Detta stämmer bra överens med de åsikter som har uppgetts i 

undersökningen. Det framkommer också i både undersökningen och utredningens 

hearing att flera boendekostnadskalkyler kan vara en nackdel för en köpare. En annan 

motivering till varför lagkravet ska tas bort är för att det idag är många köpare som 

väljer att avstå ifrån en boendekostnadskalkyl upprättad av fastighetsmäklare (SOU 

2008:6). Även detta är något som överensstämmer med vad som framkommit i 

undersökningen. Att bankernas boendekostnadskalkyler är bättre och mindre 

generella än fastighetsmäklarnas är också en uppfattning som talar för ett minskat 

användande av kalkylerna bland fastighetsmäklare, detta anser både deltagarna i 

undersökningen och utredarna till den nya Fastighetsmäklarlagen (SOU 2008:6). 

Drygt hälften av undersökningens alla deltagare tycker att det finns fördelar för dem 

som fastighetsmäklare med att upprätta boendekostnadskalkyler. Den viktigaste av 

dessa är att de får en inblick i kundernas ekonomi samt att de av kunderna uppfattas 

som seriösa och kunniga. Knappt hälften upprättar kalkyler på grund av att de vill ge 

kunden en bild av vad köpet innebär för denne ekonomiskt. Detta är en service 

gentemot kunden som gör att kunden känner sig tryggare och som kan bidra till en 

stärkt relation till kunden. Fördelarna som fastighetsmäklarna ser med boende-

kostnadskalkylen är enligt 15 stycken enkätdeltagare tillräckligt betydelsefulla för att de 

ska fortsätta att upprätta boendekostnadskalkyler. Majoriteten anser dock att de för-

delar de erhåller inte är anledning nog för att upprätta boendekostnadskalkyler efter 

lagändringen.   

När lagförslaget, att endast upprätta boendekostnadskalkyler i de fall köparna begär 

det, vinner laga kraft har det framkommit i undersökningen att de fastighetsmäklare 

som idag upprättar boendekostnadskalkyler i stor utsträckning kommer att minska sitt 

användande. Detta till stor del på grund av att det då inte längre finns ett lagkrav på 

att upprätta boendekostnadskalkyler i alla affärer. De fastighetsmäklare som har 

uppgett att de idag endast upprättar boendekostnadskalkyler i mindre omfattning 

kommer att fortsätta att göra detta i samma utsträckning som idag. Då dessa 

fastighetsmäklare redan idag upprättar de flesta boendekostnadskalkylerna endast på 

grund av att kunden ber om det kommer lagändringen inte att medföra någon större 

förändring. Den stora förändring som lagförslaget kommer att medföra är att 

fastighetsmäklare slipper att upprätta avståenden i alla de affärer där de inte upprättar 

en boendekostnadskalkyl. 
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6 Diskussion 

Under denna rubrik redogör vi för våra egna tankar och reflektioner som har uppkommit under 

arbetets gång.

 

Användandet av en enkätundersökning med kvantitativ forskningsansats samt 

kvalitativa djupintervjuer upplevde vi som ett mycket bra metodval för vår 

undersökning. I efterhand önskar vi dock att vi valt att ha ett större underlag med fler 

respondenter både för djupintervjuerna och för enkäten. Då målet med under-

sökningen var att ge en aktuell bild av fastighetsmäklares syn på boendekostnads-

kalkyler anser vi att man även vid ett alternativt metodval borde genomföra en enkät 

eller intervjuundersökning med fastighetsmäklare men med fördel kan dessa 

kompletteras med intervjuer av branschorganisationer, jurister samt Fastighets-

mäklarnämnden.  

Beslutet att endast samla in enkätsvaren via telefon frångicks efter önskemål som 

framkom då deltagarna tillfrågades om medverkan i undersökningen. Alla deltagare 

fick möjlighet att fritt välja svarsmedia. Detta är dock ingenting som vi tror har 

påverkat undersökningens resultat.  

Trots en noga genomtänkt enkät med väl valda frågor gjorde en av respondenterna 

oss uppmärksamma på att enkäten utformats något oklart då denne skrev som övrig 

upplysning till enkäten: ”Jag antar att ni syftar på en individuell kalkyl i denna 

enkäten.” Utifrån denna information uppdagades att det i enkäten inte framgick att 

undersökningen endast berör individuella boendekostnadskalkyler. För att förtydliga 

att enkätens fokus ligger på individuella boendekostnadskalkyler och inte alls berör de 

schabloniserade kalkylerna skickades e-post ut till de deltagare som ännu inte svarat på 

enkäten, även vid svarsinsamlingen via telefon upplystes deltagarna om detta. Enkät-

undersökningens otydliga utformning upptäcktes i ett tidigt skede varför merparten av 

respondenterna baserade sina svar på korrekt information. Några tecken på att 

enkätens fokus misstolkats har inte kunnat utläsas.  

Vid insamlingen av enkätsvaren uppdagades att fråga sex i enkätundersökningen 

tolkades olika av respondenterna. Tanken med frågan var att få en uppfattning om 

hur viktigt respondenterna tycker det är att fastighetsmäklare upprättar boende-

kostnadskalkyler åt köpare. Några av deltagarna svarade istället eller också på frågan 

hur viktigt tycker du att det är att någon (mäklare, bank eller någon annan) upprättar en 

boendekostnadskalkyl åt köpare. 

I inledningsfasen av arbetet var vår uppfattning gällande fastighetsmäklares syn på och 

användning av boendekostnadskalkyler ganska naiv. Under utbildningen har vi fått en 

klar bild från föreläsare, boendekostnadskalkyler ska alltid upprättas, utifrån detta har 

vi skapat oss uppfattningen att det är så fastighetsmäklare arbetar. Verkligheten visar 

sig vara en annan. I datainsamlingen till teoridelen lästes flera böcker i vilka man 
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kunde utläsa att det är komplext att upprätta en boendekostnadskalkyl och ingenting 

man bara ”slänger ihop i en handvändning”. Men även detta märker man att 

fastighetsmäklare inte tar så hårt på, vilket har förvånat oss. 

7 Slutsatser 

Vårt mål med denna undersökning har varit att kunna ge en aktuell bild av vad fastighetsmäklare 

har för uppfattning om boendekostnadskalkyler idag och huruvida de fördelar som fastighets-

mäklarna ser kring boendekostnadskalkyler är anledning nog för att kontinuerligt upprätta dessa 

även efter att lagkravet försvinner. Här presenterar vi kortfattat de slutsatser som dragits utifrån vår 

undersökning.

 

Användningen av boendekostnadskalkyler bland fastighetsmäklare i Stor-Göteborg är 

idag ringa. Majoriteten av fastighetsmäklarna upprättar sällan boendekostnadskalkyler 

och använder flitigt avståenden ifrån boendekostnadskalkyler. Den mest centrala 

anledningen till detta är att boendekostnadskalkyler idag alltid upprättas av bankerna i 

samband med att kunden söker lånelöfte. Det faktum att det är banken som lånar ut 

pengar och gör bedömningen om kunden har ekonomisk möjlighet att genomföra ett 

bostadsköp har lett till att fastighetsmäklarnas boendekostnadskalkyler inte längre 

efterfrågas av kunderna. Fastighetsmäklarna är av den uppfattningen att det i och med 

detta är onödigt att de har ett lagkrav på sig att upprätta en boendekostnadskalkyl. 

Denna åsikt har också bidragit till att många fastighetsmäklares syn på och 

användning av boendekostnadskalkyler strider mot gällande praxis och god fastighets-

mäklarsed.  

De fördelar som fastighetsmäklare ser med att upprätta boendekostnadskalkyler är 

inte nog för att de ska fortsätta att upprätta dessa i någon större utsträckning efter att 

lagkravet försvinner. Dock bidrar fördelarna till att mäklare kommer att fortsätta att 

upprätta boendekostnadskalkyler i den mindre utsträckning de gör idag. Framförallt är 

det i de fall kunderna ber om det som fastighetsmäklare upprättar boendekostnads-

kalkyler vilket är helt förenligt med det nya lagförslaget. 

Då fastighetsmäklare idag inte upprättar boendekostnadskalkyler i stor utsträckning 

kommer lagändringen inte att innebära någon direkt skillnad i hur fastighetsmäklare 

arbetar med boendekostnadskalkyler. Den största förändringen med lagändringen blir 

för fastighetsmäklare att de inte längre behöver upprätta ett avstående i de fall då en 

boendekostnadskalkyl inte upprättas.  

8 Förslag till framtida arbete 

Här nedan presenteras kortfattat förslag till framtida arbete som vi gärna skulle undersöka men inte 

haft möjlighet till. 
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Förslag till framtida arbete är att göra en liknande undersökning ur kundens 

perspektiv. Om det finns någon skillnad mellan hur fastighetsmäklare ser på boende-

kostnadskalkyler om de arbetar i en rikstäckande kedja respektive en icke rikstäckande 

kedja skulle också vara spännande att forska i. Ytterligare ett intressant arbete skulle 

vara att efter att lagändringen trätt i kraft undersöka vilka konsekvenser den fick för 

upprättandet av boendekostnadskalkyler. 
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A. Intervjuguide 
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Bilaga B:1 

B. Enkätundersökning 
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Bilaga C:1 

C. Sammanställning av enkätsvar  

 

Fråga: 1. I hur många av dina affärer upprättar du 
boendekostnadskalkyler? 

Svars-
alternativ: 

Inga Mindre än hälften Hälften Mer än hälften Alla 

Inga 4         

Mindre 
än hälften 

  23       

Mindre 
än 
hälften 

4 23       

Hälften     1     

 Mer än 
hälften 

      5   

Alla         2 

Hälften 
eller mer 

    1 5 2 

Totalt 4 23 1 5 2 

 
 
 
Fråga: 2. Om du upprättar boendekostnadskalkyler, varför upprättar du dem då? 

Svars-
alternativ: 

För att kunden 
ber om det  

För att kontrollera 
kundens 
betalningsförmåga  

För att ge 
kunden en 
bild av vad 
bostadsköpet 
innebär för 
dem 
ekonomiskt 

För att det är 
lag på det  

Jag är orolig för att bli 
varnad av FMN om jag 
inte upprättar 
boendekostnadskalkyler 

För att kunden 
inte vill skriva på 
ett avstående 
från 
boendekostnads-
kalkyl 

 För att jag 
uppfattas som 
mer seriös och 
kunnig om jag 
upprättar en 
boendekostnads-
kalkyl 

Jag 
marknadsför 
tjänsten och 
erbjuder 
därför alla 
kunder en 
boende-
kostnadskalkyl 

Annat 

Inga 4 0  0   0 0   0  0 0   0 

Mindre än 
hälften 

10 6 13 11 3 1 3 2 4 

Mindre 
än 
hälften 

14 6 13 11 3 1 3 2 4 

Hälften 1  0  0 1 0   0  0 0  0  

 Mer än 
hälften 

2 2 4 4 1 1 3 1 0  

Alla  0  0  0 2  0  0 1  0  0 

Hälften 
eller mer 

3 2 4 7 1 1 4 1 0 

Totalt 17 8 17 18 4 2 7 3 4 
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Bilaga C:2 

Fråga: 3. Då du upprättar avståenden från boendekostnadskalkyler, varför upprättar du dem då? 

Svars-
alternativ: 

För att 
det 
sparar 
tid 

Det är mycket lättare 
än att göra en 
boendekostnadskalkyl 

Jag vill inte riskera att 
ge kunden en felaktig 
boendekostnadskalkyl 

För att 
kunden ej 
tycker sig 
behöva 
kalkylen 

Då banken alltid 
upprättar 
boendekostnadskalkyler 
så blir min överflödig 

Det är lag på att 
upprätta ett 
avstående om man 
inte gör en 
boendekostnadskalkyl 

Kunden vill 
inte uppge 
uppgifter 
kring sin 
ekonomiska 
situation 

 
Kunden 
betalar 
kontant 

Jag upprättar aldrig 
avståenden från 
boendekostnadskalkyler 

Annat 

Inga  0  0 1 2 4 1  0  0 0   0 

Mindre än 
hälften 

4 1 0 19 15 14 8 3 0 0 

Mindre 
än 
hälften 

4 1 1 21 19 15 8 3 0 0 

Hälften 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

 Mer än 
hälften 

0 0 0 4 1 5 4 1 0 1 

Alla 0   0  0 1 2 1 0  0  0   0 

Hälften 
eller mer 

0 0 0 6 4 7 4 1 0 1 

Totalt 4 1 1 27 23 22 12 4 0 1 

 
Fråga: 4. Har du någon gång tagit initiativet till att 

upprätta ett avstående? 
6. Hur viktigt tycker du att det är att upprätta en boendekostnadskalkyl åt 

köparen? 

Svars-
alternativ: 

Ja Nej Mycket viktigt Viktigt Inte särskilt viktigt Helt oviktigt 

Inga 4 0 0 1 1 2 

Mindre än 
hälften 12 10 5 7 8 2 

Mindre än 
hälften 16 10 5 8 9 4 

Hälften 0 1 0 0 1 0 

 Mer än 
hälften 2 3 0 2 1 0 

Alla 2 0  0  0 1 1 

Hälften 
eller mer 4 4 0 2 3 1 

Totalt: 20 14 7 10 12 5 

 
Fråga: 7. Vad tycker du som mäklare att du får ut av att upprätta en boendekostnadskalkyl? 8. Är de fördelar du ser med 

boendekostnadskalkyler anledning nog 
för att du ska fortsätta upprätta dessa 

även efter att lagkravet försvinner? 

Svars-
alternativ: 

Kunderna ser 
mig som mer 

seriös och 
kunnig  

Det är ett bra 
konkurrens-

medel  

Jag ser hur 
seriösa 

kunderna är  

Jag får bättre 
inblick i 

kundernas 
ekonomi 

Jag lär känna 
mina kunder 

bättre  

Jag kan erbjuda 
ytterligare tjänster 

genom den 
information jag får då 

jag upprättar en 
boendekostnadskalkyl 

Ingenting Annat Ja Nej 

Inga 0   0  0  0  0  0 4  0 0  4 

Mindre än 
hälften 

8 0 3 9 4 1 7 1 10 13 

Mindre än 
hälften 

8 0 3 9 4 1 11 1 10 17 

Hälften 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 Mer än 
hälften 

3 0 3 4 1 0 0 0 4 1 

Alla  0  0  0 0   0 0  2  0 1 1 

Hälften 
eller mer 

3 0 3 5 1 0 2 0 5 3 

Totalt: 11 0 6 14 5 1 13 1 15 20 

 



Fastighetsmäklares användning av boendekostnadskalkyler idag och efter föreslagen lagändring. 

Bilaga C:3 

Fråga: 9. När lagkravet på att alltid upprätta boendekostnadskalkyler försvinner, i hur många affärer tror du då att du kommer att upprätta 
boendekostnadskalkyler? 

Svars-alternativ: Inga Mindre än hälften Hälften Mer än hälften Alla 

Inga 4 0 0 0 0 

Mindre än 
hälften 

4 18 0 1 0 

Mindre än 
hälften 

8 18 0 1 0 

Hälften 0 1 0 0 0 

 Mer än hälften 
0 1 1 3 0 

Alla 1 0 0 1 0 

Hälften eller mer 
1 2 1 4 0 

Totalt: 9 20 1 5 0 

 
 
 

Fråga: A. Jag tycker att det ska bli skönt att slippa upprätta 
boendekostnadskalkyler 

B. Det är onödigt att upprätta boendekostnadskalkyler 
eftersom banken gör det 

C. Kunden har ofta så bra koll på sina 
boendekostnadskalkyler att det är överflödigt att 

upprätta en boendekostnadskalkyl 

Svars-
alternativ: 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Inga 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 

Mindre 
än hälften 

6 7 0 6 4 8 13 1 1 0 1 13 2 6 1 

Mindre 
än 
hälften 

9 8 0 6 4 12 13 1 1 0 2 15 2 7 1 

Hälften 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 Mer än 
hälften 

0 0 1 3 1 0 2 0 3 0 0 1 1 3 0 

Alla 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Hälften 
eller mer 

0 3 1 3 1 3 2 0 3 0 0 2 1 5 0 

Totalt: 9 11 1 9 5 15 15 1 4 0 2 17 3 12 1 

 
 

Fråga: D. Man får positiv respons från kunden då man 
upprättar boendekostnadskalkyler 

E. Det är ett bra marknadsföringsargument att man 
upprättar boendekostnadskalkyler 

F. Jag erbjuder alltid att upprätta en 
boendekostnadskalkyl åt kunden 

Svars-
alternativ: 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Inga 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 

Mindre 
än hälften 2 5 7 6 3 0 5 3 7 8 14 4 1 3 1 

Mindre 
än 
hälften 

2 5 8 7 5 0 5 3 7 12 16 5 1 4 1 

Hälften 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 Mer än 
hälften 0 4 1 0 0 0 2 2 0 1 4 0 0 1 0 

Alla 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

Hälften 
eller mer 0 4 1 2 1 0 3 2 1 2 6 0 0 1 1 

Totalt: 2 9 9 9 6 0 8 5 8 14 22 5 1 5 2 



Fastighetsmäklares användning av boendekostnadskalkyler idag och efter föreslagen lagändring. 

Bilaga C:4 

 
Fråga: G. Jag anser att alla mäklare kontinuerligt borde 

upprätta boendekostnadskalkyler 
H. Jag tycker att det är bra att man måste upprätta 

boendekostnadskalkyler, så att det verkligen blir gjort. 
I. jag anser att det finns fördelar för mig som mäklare 

med att upprätta boendekostnadskalkyler 

Svars-
alternativ: 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Inga 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 

Mindre 
än hälften 

2 3 4 10 4 1 6 5 7 4 4 5 4 5 7 

Mindre 
än 
hälften 

2 3 4 10 8 1 6 5 8 7 4 5 4 6 10 

Hälften 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 Mer än 
hälften 

2 2 0 1 0 3 2 0 0 0 2 2 0 1 0 

Alla 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

Hälften 
eller mer 

2 2 0 3 1 3 2 0 2 1 2 3 0 2 1 

Totalt: 4 5 4 13 9 4 8 5 10 8 6 8 4 8 11 

 
 
 
Fråga: J. jag stöter ofta på kunder som inte vill lämna sina 

ekonomiska uppgifter till mig som mäklare 
K. Jag upprättar varken boendekostnadskalkyler eller 

avståenden 

Svars-
alternativ: 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd  

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Inga 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 

Mindre än 
hälften 2 12 0 6 3 0 0 0 1 22 

Mindre 
än hälften 2 14 1 7 3 0 0 0 1 26 

Hälften 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Mer än 
hälften 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 

Alla 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Hälften 
eller mer 1 6 0 1 0 0 0 0 0 8 

Totalt: 3 20 1 8 3 0 0 0 1 34 

 


