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EXAMENSARBETE 

 i 

Processkartläggning av förmedlingsuppdraget 
- med fokus på förbättringsområden 

Sammanfattning 

I denna rapport redovisas för förmedlingsprocessen för småhus med typkod 220 och 
samtliga moment som ingår från början till genomfört uppdrag. Fokus har riktats på att 
identifiera förbättringsområden och därigenom hitta åtgärdsförslag.  

Rapporten skall syfta till att fungera som ett stöd och vara ett vägledande hjälpmedel för 
såväl fastighetsmäklare som privatpersoner i sin roll som säljare och köpare. 

Litteraturstudier och handledning har legat till grund för den processkarta som upprättats 
och illustrerats. Utifrån denna har en förstudie gjorts genom intervjuer med fem 
verksamma fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås. Därefter genomfördes 
djupintervjuer med tre slumpvis utvalda fastighetsmäklare på olika orter och kontor, för att 
identifiera problemområden. Varje moment i processen har beskrivits i text för att ge en 
bättre förståelse för kartans innebörd. Vidare diskussion och analys har resulterat till förslag 
på förbättringsåtgärder inom förmedlingsprocessen.  

Resultatet redovisar att majoriteten av de intervjuade fastighetsmäklarna har upplevt att 
moment och arbetssätt inom förmedlingsprocessen till viss grad går att förbättra. Därtill 
kan det konstateras att förmedlingsprocessen skiljer sig i både utförande och tid beroende 
på om försäljningen görs i en storstad eller på en mindre ort. Majoriteten av de intervjuade 
fastighetsmäklarna pekar särskilt på vikten av att skapa och upprätthålla goda relationer 
med samarbetspartners och kollegor i branschen. Detta anses vara av väsentlig betydelse 
för att affärer som är beroende av en tredje part ska fortgå med så få hinder som möjligt. 
Det kan även konstateras att flera av de problemställningar som framkommit beror på 
externa makrofaktorer som fastighetsmäklaren själv inte kan påverka. Omständigheter som 
berör världsekonomin, ränteläget, ställningen på fastighetsmarknaden, medias 
spekulationer, lagar och förordningar utgör faktorer utom fastighetsmäklarens kontroll. 
Vidare kan det fastställas att den nya fastighetsmäklarlag som trädde i kraft den 1 juli 2011 
har bidragit till att flera tidigare problem redan bearbetats och ändrats. Detta projekt har 
verkat för att lyfta fram ytterligare några moment där åtgärder skulle kunna underlätta 
arbetsgången för fastighetsmäklare, bland annat genom ett informationsblad till spekulant.
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Process mapping of the real estate commission 
- Focusing on areas of improvement 

Summary 

This report describes the sales process of type code 220 single-family homes, including 
necessary procedural steps. The focus of the report is to identify key areas needing 
improvement in order to ascertain potential solutions.  

The report is intended to act as both a support mechanism and a guide for real estate 
agents and private individuals in their roles as buyers and sellers.  

A process-map was developed based on research and guidance, and is described within the 
report. Problem areas were identified using the process-map during comprehensive 
interviews, and every step in the process is explained in detail in order to illustrate the 
process-map’s purpose. Further discussion and analysis has led to suggestions for 
improvement of the sales process.  

The results shows that the majority of interviewed real estate agents believe the sales 
process to some extent can be improved. 

The majority of the interviewed real estate agents points out the importance of creating and 
maintain good relations with partners and colleagues in the same economic area. This is 
considered to be essential for businesses that rely on a third person should proceed with as 
few obstacles as possible. It is also clear that many of the problems that emerged due to 
external factors that the real estate agents themselves can´t influence. Factors affecting the 
world economy, interest rates, situation of the property market, speculations among media, 
laws and regulations are factors beyond the real estate agent´s control. 

However, after further discussion it became evident that active real estate agents already 
considered the process inadequate or excessively time consuming. It is also evident that 
many of the problem areas were due to external factors not influenced by real estate agents. 
Furthermore, the new real estate law which was implemented July 1, 2011 contributed to 
several problem areas already identified being addressed and resolved.  

This report has led to the identification of a process which would make the work easier. 
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Förord 

Denna rapport har utarbetats i grupp av tre studenter på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Arbetet har till större delen utarbetats tillsammans i gruppen där mindre moment har delats 
upp för att sedan sammanställas gemensamt. Vid förstudien samt de djupintervjuer som 
genomförts under rapportens gång har samtliga tre gruppmedlemmar deltagit aktivt.  

I och med denna rapports färdigställande vill vi ta tillfället i akt att tacka de personer som 
bistått oss med handledning och hjälpt oss under arbetets gång. 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Pia Larson samt examinator Dr. Kristina M. 
Eriksson.  

Vidare vill vi tacka Jessica Ahlgren, fastighetmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås som 
fungerat som bollplank och korrekturläsare samt bidragit med kreativa idéer. Vi vill även 
tacka Lena Broberg, mäklarassistent på Fastighetsbyrån i Alingsås. 

Vi vill tacka de fem fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås som deltagit i den 
förstudie som genomförts och som bidragit till utvecklande diskussion. 

Slutligen vill vi tacka de tre slumpvis utvalda fastighetsmäklarna Sophia Erixon, Zara Eek 
och Isabella Bromar, som ställt upp i djupintervjuer och diskuterat frågeställningar med oss 
i arbetet. 

Avslutningsvis vill vi även tacka Carter Svensson, Boston, USA för översättningshjälp.   
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Nomenklatur 
Besiktning: Genomgång av fastigheten i syfte att upptäcka och utreda 

eventuella fel och brister (Mäklarsamfundet, 2009, s. 202).  
 
Dolda fel: Fel i fastighet som en köpare inte kunnat upptäcka vid en 

grundlig undersökning av fastigheten och som säljaren svarar 
för (Mäklarsamfundet, 2009, s. 204). 

 
Fastighet: All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av 

ett eller flera avgränsade områden på marken. Byggnader, skog 
och vatten kan finnas i/på en fastighet (Grauers, 2010, s. 84). 

 
Fastighetsmäklar-           Är en bransch- och medlemsorganisation med över 1000 med- 
förbundet                          lemmar i Sverige som verkar för att ge medlemmarna stöd, stor 
                                           kompetens samt yrkesskicklighet (Fastighetsmäklarförbundet, 
                                           2012). 
 
Fastighetsmäklar-            Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet 
nämnden:                          som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära  
                                           åtgärder som rör fastighetsmäklare. De informerar även om  
                                           god fastighetsmäklarsed. Från och med 1 augusti 2012 byter 
                                           myndigheten namn till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 
                                           (Fastighetsmäklarinspektionen, 2012). 
 
Fysisk person:  Benämning för en individ i egen person (Agell & Malmström, 

2009, s. 59). 
 
Gemensamhets- Enligt 1§ anläggningslagen (1973:1149) är en gemensamhets- 
anläggning: anläggning en inrättad anläggning som är gemensam för flera 

fastigheter och tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse 
för dessa.   

 
Giftorättsgods: Den egendom som tillhör ena maken i ett äktenskap eller i ett 

registrerat partnerskap och omfattas av giftorätt. Giftorätten 
innebär att en make vid bodelning får en hälften i den andre 
makes giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är 
giftorättgods (Agell & Malmström, 2009, s. 376) 

God fastighets-  Rekommendation som de verksamma fastighetsmäklarna 
mäklarsed:  måste följa.  
 
Inskrivnings-  Den myndighet som ansvarar för och tillhandahåller informa- 
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myndigheten:  tion i fastighetsregistret. Inskrivningsmyndigheten är sedan 
2008 Lantmäterimyndigheten (Agell & Malmström, 2009, 
s.238). 

  
Juridisk person:  Rättssubjekt som har egen rättskapacitet. Denne kan förvärva 

sig rättigheter och ikläda sig skyldigheter (Agell & Malmström, 
2009, s.59). 

 
Köpeskilling:  Beteckning för den totala summan som en köpare betalar till 

säljaren vid ett fastighetsköp (Mäklarsamfundet, 2009, s. 208). 

 

Marknadsvärde:  Det mest sannolika priset på en fastighet som säljs på en öppen 
och fri fastighetsmarknad under normala förhållanden            
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s. 6). 

 
Mäklarsamfundet:      Är en branschorganisation som arbetar för att utveckla och 

förbättra fastighetsmäklartjänsten. Cirka 80 procent av mäklar- 
                                           kåren är ansluten till denna organisation (Mäklarsamfundet, 

2012). 
 
Nyttjanderätt:  Rätten att nyttja en fastighet, byggnad eller annan anläggning 

eller del därav. Detta kan innefatta arrende, hyra och tomträtt 
(Mäklarsamfundet, 2009, s. 211).  

 
Objektsbeskrivning:  Skriftlig beskrivning av en fastighet. Upprätts av en 

fastighetsmäklare i samband med försäljning.  
 
Samboegendom: Enligt 3§ sambolagen (2003:376) den egendom som sambors 

gemensam förvärvat för gemensam användning för deras 
gemensamma bostad. 

 

Servitut:  Rättighet för en ägare till fastigheten, att i visst hänseende 
nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över annan 
fastighet. Det finns två olika servitut, avtalsservitut som är 
tillkomna genom frivilliga avtal mellan parterna och 
officialservitut som tillkommit genom ett myndighetsbeslut, i 
regel Lantmäterimyndigheten (Mäklarsamfundet, 2009, s. 211).   

 
Småhus:  Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter 

(Mäklarsamfundet, 2009, s. 211).  
 



Processkartläggning av förmedlingsuppdraget – med fokus på förbättringsområden 
 

 viii 

Stämpelskatt: Avgift som erläggs vid köp av fastighet eller tomträtt 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s. 306). 

 
Taxeringsvärde:  Det värde för en fastighet som anses ligga till grund för 

fastighetsskatt. Beräknas vid fastighetstaxering 
(Mäklarsamfundet, 2009, s. 212).  

 
Typkod:  Alla fastigheter som fastighetstaxeras tilldelas en typkod av 

skatteverket. För småhus ges en typkod mellan 210 och 299. 
(Skatteverket, 2012).  
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1 Inledning 
I rapporten redogörs för förmedlingsprocessen, från start till genomfört uppdrag. Alla 
förekommande moment har tagits upp och granskats. Genom en processkartläggning av 
förmedlingsuppdraget lyftes varje enskilt moment fram. De vanligaste problemen som 
uppkommer under förmedlingen har granskats och fördjupats samt presenterats med 
lösningsförslag och förbättringsåtgärder.   

1.1 Bakgrund/problembeskrivning 
Bakgrunden till examensarbetet är att redogöra för hur en fastighetsaffär går till, från första 
kontakten med säljaren till köparens tillträde, från början till avslut i affären. Vilka problem 
kan uppkomma under arbetets gång, vilka är de olika momenten inom 
förmedlingsuppdraget och hur kan de lösas på bästa möjliga sätt? Hur har den nya 
fastighetsmäklarlagen, som trädde i kraft under 2011, förbättrat och påverkat 
förmedlingsuppdraget och dess process?  

Idag är det vanligt att problem uppstår i samband med besiktning, budgivning och 
kontraktskrivning. I anknytning till dessa situationer kan det uppstå tvister vilket kan 
grunda sig i otydlig information från fastighetsmäklaren, tidsanknutna orsaker och/eller 
missförstånd mellan köpare och säljare. Inom förmedlingsprocessen idag kan vissa moment 
upplevas ta lång tid medan andra upplevs gå alldeles för fort. Det är därför viktigt att hitta 
alternativa lösningar för att förmedlingsprocessen ska bli så smidig som möjligt. 

1.2 Syfte och Mål 
Målet med arbetet är att sammanställa kunskap inom de olika delmomenten i 
förmedlingsprocessen. Genom att sammanställa dem, är syftet att arbetet skall leda till 
förbättringsåtgärder i processen.   

Huvudmålet med arbetet är att resultatet skall fungera som ett stöd och ett vägledande 
hjälpmedel genom förmedlingsprocessen för alla inblandade parter; fastighetsmäklare, 
säljare och köpare.  

Arbetet har fyra delmål: 

 Processkartläggning av förmedlingsuppdraget 

 Analysera olika steg inom processen 

 Identifiera förbättringsområden 

 Förslag på förbättringar  
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1.3 Avgränsningar 

I rapporten redovisas förmedlingsprocessen för hur småhus, med typkod 220, normalt 
överlåts från en säljare till en köpare. I rapportens upprättande förutsätts att 
uppdragsgivaren (säljaren) inte väljer att jämföra mellan olika fastighetsmäklare i samband 
med intaget. Därför kommer följande redogörelse inte behandla fastighetsmäklarens 
förberedande arbete och/eller eventuella händelser där innan.  

Examensarbetet kommer heller inte att behandla överlåtelse av bostadsrätt, ägarlägenhet, 
kommersiell fastighet eller kooperativ hyresrätt. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
För att få ett så bra underlag som möjligt har information inhämtats från olika kanaler. 
Information har sökts via internet, lagtext, vetenskapliga artiklar, tidsskrifter och 
branschorganisationer. Metod- och intervjulitteratur samt litteratur som anknyter till ämnet 
har även att studerats. Under arbetets gång med förmedlingsprocessen har en kontakt med 
Jessica Ahlgren som är verksam fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås 
kontinuerligt bibehållits. Detta för att diskutera problem och frågeställningar samt för att få 
synpunkter på rapporten.  

Försäljningsstödet Vitec samt värderingsprogrammet VD-Link har använts löpande under 
examensarbetets gång. 

Efter litteraturstudier har en processkarta upprättats där förbättringsområden har 
identifieras. Intervjuer har också gjorts med personer verksamma inom branschen. Detta 
för att hitta förslag på förbättringar i förmedlingsprocessen. För en djupare förståelse har 
varje moment i processkartan beskrivits och tydliggjorts. 

Problemlösning, arbetsmetodik och processen vid en fastighetsaffär har visats genom olika 
synvinklar och scenarion. En fördjupning har gjorts på de delar som kan förbättras i 
förmedlingsuppdraget. 

2.1 Intervjuer 

En förstudie för examensarbetet har utförts genom intervjuer med fem stycken verksamma 
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås. Denna förstudie genomfördes för att 
författarna skulle få en djupare förståelse för hur förmedlingsprocessen går till och 
fungerar. Intervjuerna varierade i tid mellan 45 minuter och en och en halv timma. 
Intervjuerna har genomförts genom att ställa öppna frågor. Detta tillvägagångssätt kallas 
för öppen metod (Lantz, 2007). Enligt denna metod ställs en öppen fråga som följs upp 
och fördjupas inom det område som intervjupersonen själv väljer att tala om. Den öppna 
frågan kräver att intervjupersonen förklarar och/eller utvecklar sitt svar (Häger, 2001). Det 
är sammanhanget som utgör tolkningsgrunden genom hela intervjun (Lantz, 2007). 

Efter förstudierna genomfördes djupintervjuer med tre slumpvis utvalda fastighetsmäklare 
på två olika orter i Västsverige. Intervjuerna genomfördes genom ett möte med den 
verksamma fastighetsmäklaren. Intervjun grundades i tio förberedda frågor som 
framarbetats genom förstudien. Dessa djupintervjuer tog mellan 30 till 45 minuter att 
genomföra.     

2.2 Processkartläggning 

Processkartläggning används för att få en klar bild av hur arbetet i en process går till. 
Denna kartläggning skall sedan användas i förbättringsarbetet genom att kartlägga 
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verksamhetsprocesser. Verktyget används framförallt med syftet att analysera, mäta, styra 
och optimera processer för att förbättra produktiviteten (ProDacapo, 2012). 

För att effektivisera och förbättra fastighetsförmedlingsprocessen handlar det om att 
systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Larsson (2008) hävdar att om alla former av 
spill, slöseri, ojämnheter och överbelastningar tas bort, kan ett optimalt arbetssätt nås. Det 
handlar inte om att arbeta hårdare utan smartare. Genom att använda sig av 
processkartläggning kan vinsterna bli betydande i form av en välbalanserad verksamhet, 
effektivitets- och produktivitetsförbättringar samt större engagemang och trivsel bland 
medarbetarna. Värdet för kunden och företaget ökar och verksamheten skapar en bättre 
nytta för alla berörda parter. 

Med hjälp av processkartläggning kan logiken och strukturen i processen studeras. En 
sådan studie kan visa på potentiella problem och onödiga processteg (Sandholm, 1980 & 
2001) 

Genom att i rapporten kartlägga hela förmedlingsprocessen, (se figur 1, 
Förmedlingsprocessen) upptäcktes de faktorer som idag stannar upp flödet. Nuvarande 
mönster bryts ned och möjligheter till förbättringsåtgärder kartläggs för att få 
förmedlingsarbetet mer effektiviserat. Enligt Larsson (2008) handlar det om att utveckla 
processen så att den förfinas. 
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3 Processkartläggning av förmedlingsarbetet 
Ett förmedlingsuppdrag kan variera mycket i både omfattning och tid. För att få en bra 
uppfattning av arbetsprocessen, identifierades till en början de olika momenten. De olika 
momenten delades därefter in i kronologisk ordning under respektive huvudrubrik; intag, 
försäljningsprocess, kontraktskrivning och tillträde. Vidare analyserades varje delmoment 
under varje huvudrubrik i rapporten för att få en bättre förståelse av innerbörden. 

Intaget är det första huvudmomentet. Detta är en relativt tidseffektiv del av 
förmedlingsarbetet då många delar kan ske parallellt. De delmoment som inryms under 
denna del är; värdering av fastighet, upplysningsplikt och frågelista, ID-kontroll, 
uppdragsavtal samt arvode/provision. Tiden för ett intag är i sammanhanget relativt kort. 
Vid ett intag bokas ett möte med säljaren in.  Detta möte kan ta allt mellan en till tre 
timmar och äger vanligtvis rum i säljarens bostad.  

När uppdragsavtalet är påskrivet påbörjas nästa huvudmoment; försäljningsprocessen. 
Detta är ett moment som tar längre tid och kräver mer administrativt arbete än föregående 
moment. De delmoment som ingår under denna del sker i olika tidsföljd och kan vara 
beroende av varandra. Under den första delen av försäljningsprocessen påbörjas 
fotografering och upprättande av objektsbeskrivning som obligatoriska moment. Samtidigt 
erbjuds säljaren att anlita företag som erbjuder homestaging samt besiktning av fastigheten. 
De två obligatoriska momenten skall godkännas av säljaren. Normalt tar denna del av 
processen en till tre veckor.  

Därefter tar marknadsföringen vid som nästa steg inom försäljningsprocessen. Detta 
moment går oftast snabbt då det mesta redan är förberett. Hur lång tid objektet sedan 
marknadsförs beror på utbud och efterfrågan på marknaden.  

Marknadsföringen resulterar i en eller flera visningar som är nästa delmoment inom 
försäljningsprocessen. Vanligtvis erbjuds minst ett visningstillfälle. Varje tillfälle pågår 
normalt en timma. Det är väldigt varierande för hur många visningstillfällen som krävs 
innan en budgivning påbörjas. Budgivningen är det sista delmomentet inom 
försäljningsprocessen. Budgivningen kan, precis som många andra moment inom 
försäljningsprocessen variera stort i tid. Den kan vara intensiv och snabb precis som att 
processen kan vara långsamtgående. Om ett objekt har flera budgivare kan budgivningen ta 
några timmar men i vissa fall kan det handla om dagar och/eller veckor.  

När budgivningen är avslutad och en presumtiv köpare finns, påbörjas nästa 
huvudmoment; kontraktskrivning. Detta är ett moment som går snabbt och vill avklaras 
direkt efter budgivningens avslut. Ett köpekontrakt bör skrivas inom två till tre dagar men 
det är säljaren och köparen som bestämmer när kontraktet skall skrivas i rådgivning med 
fastighetsmäklaren.  

Nästa delmoment i kartläggningen är köparens undersökningsplikt samt erläggande av 
handpenning. Om det inte finns något villkor som gör köpekontraktet svävande lämnas 
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handpenningen i samband med att kontraktet undertecknas. Om det föreligger ett villkor 
om besiktning har köparen oftast upp till en vecka på sig att utföra besiktningen och 
erlägga handpenningen till ett av fastighetsmäklaren angivet klientmedelskonto. Detta tills 
dess att eventuella förbehåll är uppfyllda då handpenningen betalas ut till säljaren. 

Nästa huvudmoment är tillträde som är det sista momentet. Vanligtvis passerar tre 
månader mellan kontraktskrivning och tillträde. I vissa fall kan det ske i samband med 
kontraktets upprättande och i andra fall upp till ett år efter. Tiden för tillträdet tar 
genomsnittligt en timma. På tillträdet sker undertecknande av likvidavräkning och 
köpebrev.  

I den framställning som görs nedan påvisas förmedlingsuppdraget som helhet för att ge 
perspektiv på hur alla moment hänger samman. 

Processkarläggning av ovanstående moment är utformad efter en enkel men tydlig struktur 
av hur förmedlingsuppdraget är uppbyggt. För att påvisa resultatet på bästa sätt används 
följande formler (Larsson, 2008): 
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                     Figur 1. Förmedlingsprocessen. 
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4 Den verksamma fastighetsmäklaren 
Antalet registrerade fastighetsmäklare i Sverige bestämdes vid årsskiftet 2011/2012 till 6 
772 personer varav 42,9 procent kvinnor. Antalet yrkesverksamma fastighetsmäklare har 
sedan år 2000 fram tills idag totalt ökat med 32,5 procent (Fastighetsmäklarnämnden, 
2012) Samtidigt ställs det allt högre krav på hela yrkesgruppen.  

Fastighetsmäklaryrket styrs av många lagar och förordningar och anses sedan 1984 vara ett 
av staten hårdast reglerade yrken. Den mest centrala lagen är fastighetsmäklarlagen 
(2011:666) som trädde i kraft den 1 juli 2011. Detta är den tredje lagen i ordningen. Första 
fastighetsmäklarlagen kom 1984, den andra kom 1995. I lagen anges vilka som har 
behörighet att verka som fastighetsmäklare samt vilka skyldigheter dessa har. 

Utöver fastighetsmäklarlagen så finns en rad andra lagar och förordningar som den 
yrkesverksamme måste rätta sig efter och ta hänsyn till (Fastighetsmäklarnämnden 2012). 

Den yrkesverksamme fastighetsmäklaren styrs inte bara av lagregler. Tillsyn över att 
fastighetsmäklaren utför sitt arbete och följer god fastighetsmäklarsed på ett korrekt sätt 
utövas också av den statliga myndighet som kallas Fastighetsmäklarnämnden 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2012). Från och med den 1 augusti 2012 byter myndigheten 
namn och heter istället Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) (Fastighetsmäklarinspektionen, 
2012). Felaktigheter som fastighetsmäklaren kan komma att göra sig skyldig till, prövas 
även i andra instanser än Fastighetsmäklarnämnden. Det rör sig om de allmänna 
domstolarna, Allmänna reklamationsnämnden samt branschorganisationernas egna 
nämnder; Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd och Mäklarsamfundets ansvarsnämnd 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). 

Enligt 1§ fastighetsmäklarlagen (2011:666) definieras fastighetsmäklare som ”fysiska 
personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggande på annans 
mark, tomrätter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller 
hyresrätter.” Det är endast fysiska, registrerade personer, med undantag för advokater, som 
har laglig rätt att uppträda och verka som fastighetsmäklare.  För juridiska personer uteblir 
denna möjlighet (Mäklarsamfundet, 2009). Grauers, Rosén & Tegelborg (2011) beskriver i 
sin bok att fastighetsmäklarens främsta roll är att vara en opartisk mellanman vid 
överlåtelsen av ett förmedlingsobjekt. Avsikten med hela överlåtelsen är att både säljares 
och köpares intressen ska tas tillvara, beaktas samt leda till en trygg affär. 

4.1 Den nya fastighetsmäklarlagen  

Den 1 juli 2011 utfärdade Sveriges Riksdag en ny fastighetsmäklarlag. Den nya 
fastighetsmäklarlagen gäller, liksom 1995 års fastighetsmäklarlag, för förmedling som riktas 
till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Syftet med lagen är att ge den 
enskilde trygghet i samband med en fastighetsaffär som sker genom en fastighetsmäklares 
förmedling. Därtill ges fastighetsmäklaren goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet 
(Regeringen, 2012).  
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Den tidigare lagen låg till grund för den nya lagen. I den nya lagen finns det dock 
förtydliganden samt nya bestämmelser som skall verka inom ramen för god 
fastighetsmäklarsed. 

Fastighetsmäklaren ges tydligare regler för hur denne ska vara en opartisk mellanman. Till 
det ges klarlägganden att fastighetsmäklaren, inom god fastighetsmäklarsed, skall ta vara på 
uppdragsgivarens ekonomiska intressen och i det momentet inte anses vara opartisk. 
Genom den nya lagen ges fastighetsmäklaren möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet, 
utan att det skall anses rubba förtroendet för fastighetsmäklaren. En sidotjänst innebär att 
fastighetsmäklaren anvisar kunden till en aktör som erbjuder tjänster som inte innefattas 
inom fastighetsmäklarens förmedlingsarbete. Vanligt förekommande sidotjänster är kontakt 
med bank, försäkring, besiktning och flyttstäd. Fastighetsmäklaren är skyldig att redogöra 
för anvisade sidotjänster (Regeringen, 2012).  

Enligt 11§ fastighetsmäklarlagen (2011:666) får en fastighetsmäklare inte själv förvärva en 
fastighet som denne själv har eller har haft i förmedlingsuppdrag. Vidare klargörs att 
fastighetsmäklaren inte får förmedla en fastighet till någon närstående. Med närstående 
menas make eller sambo, syskon eller släkting i rätt upp- och nedstigande led, någon som 
fastighetsmäklaren är besvågrad med i rätt upp- och nedstigande led samt någon annan 
som anses som närstående enligt 4 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).  

I och med att den nya lagen trädde i kraft, är fastighetsmäklaren skyldig att föra journal 
över förmedlingsuppdraget, samt redovisa förteckning över budgivningen på fastigheten. 
Dokumentationen skall överlämnas till- och undertecknas av både säljare och köpare 
(Regeringen, 2012). 

Den nya lagen verkar för att informationen till säljare och köpare skall vara tydligare än vad 
som tidigare ansetts som tillräckligt. Fastighetsmäklaren skall skriftligen redogöra för 
köparens ansvar att undersöka fastigheten. I objektsbeskrivningen ställs krav på att 
fastighetsmäklaren skall informera om eventuell gemensamhetsanläggning samt 
driftskostnader. Tidigare var fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en 
boendekostnadskalkyl till en tilltänkt köpare, vilket nu har ändrats. I den nya 
fastighetsmäklarlagen anges att fastighetsmäklaren skriftligen skall erbjuda köparen en 
kalkyl om så önskas (Regeringen, 2012).  

Den nya fastighetsmäklarlagen innehåller även nya bestämmelser gällande förmedling av 
bostadsrätt, vilket inte behandlas i detta examensarbete. 

4.2 God fastighetsmäklarsed 
Grauers, Rosén & Tegelberg (2011) påtalar att en fastighetsmäklare, precis som alla i 
samhället, måste följa landets gällande lagar. Fastighetsmäklare skall dessutom efterfölja den 
utfärdade fastighetsmäklarlagen. I denna lag behandlas god fastighetsmäklarsed. God 
fastighetsmäklarsed är rekommendationer som en fastighetsmäklare skall följa. Detta 
innefattar även verksamhet som bedrivs utanför rent förmedlingsarbete (Mäklarsamfundet, 
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2009). Skillnaden mellan fastighetsmäklarlagen och god fastighetmäklarsed är att god 
fastighetmäklarsed, i motsats till lagen, är en rekommendation som dessutom utövas 
genom praxis. Lagen är fast reglerad medan god fastighetsmäklarsed ändras kontinuerligt i 
takt med samhällsutvecklingen. 

Fastighetsmäklarnämnden är den statliga myndighet som utövar tillsyn över- och registrerar 
fastighetsmäklare. Nämnden informerar och utvecklar god fastighetsmäklarsed, som sedan 
preciseras i praxis (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). Fastighetsmäklarnämnden granskar 
fastighetsmäklarnas verksamhet om de har anledning att tro att det kan finnas fel och 
brister i verksamheten. Detta kan också ske om säljare, köpare- och/eller spekulanter har 
anmält fastighetsmäklaren till Fastighetsmäklarnämnden. Genom 
Fastighetsmäklarnämndens avgörande i Disciplinnämnden utvecklas hela tiden god 
fastighetmäklarsed (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 

Utvecklingen av god fastighetsmäklarsed sker även utefter de etiska regler som branschen 
själv ställer upp. Dit hör mäklarbranschens egna privata ansvarsnämnder så som 
Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd och Mäklarsamfundets ansvarsnämnd. 
Konsumentverkets riktlinjer rörande marknadsföring av fastighetsmäklartjänster tas även 
hänsyn till och också avgöranden i allmän- och förvaltningsdomstol. Det är 
fastighetsmäklaren som har det övergripande ansvaret att bevisa för 
Fastighetsmäklarnämnden att fel inte föreligger (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). 
Följs inte god fastighetsmäklarsed blir konsekvenserna desamma som vid strid mot 
fastighetsmäklarlagen. I samband med att den nya lagen trädde i kraft infördes ytterligare 
ett varningsmoment utöver varning och avregistrering. Utöver dessa kan en 
fastighetsmäklare nu även bli tilldelad en erinran. En erinran innebär att fastighetsmäklaren 
får en tillsägelse om att fel har begåtts. Felet anses dock inte så allvarligt att det leder till en 
varning (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011).   

4.3 Registrering 

Alla fastighetsmäklare är enligt lag skyldiga att vara registrerade hos 
Fastighetsmäklarnämnden (Mäklarsamfundet, 2009). Fastighetsmäklarnämnden har funnits 
sedan 1995 och är den nämnd som utövar tillsyn över fastighetsmäklarnas verksamhet 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 

Lagen ställer höga krav på den sökande. För att vinna registrering krävs tillfredsställande 
utbildning och tio veckor arbetsplatsförlagd praktik. Utbildningen ska motsvara 120 
högskolepoäng inom bestämda ämnesområden och praktiken ska utföras hos en registrerad 
fastighetsmäklare. För att uppfylla behörighetskraven ska utbildningen innehålla 
fastighetsförmedling, civilrätt med fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi samt byggnads- och 
värderingsteknik (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 

Lagen ställer ytterligare krav för registrering. Det krävs att den sökande i fråga inte är 
underårig, inte försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare. Sökande 
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ska ha för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare samtidigt som registreringen 
ställer krav på lämplighet samt redbarhet. Begreppen syftar till det ansvarsfulla uppdrag 
som en fastighetsmäklare har och som lagen ställer på densamma. Det krävs även att den 
registrerade fastighetsmäklaren har en ansvarsförsäkring som ska täcka ett eventuellt 
skadeståndsanspråk mot fastighetsmäklaren. Försäkringen ska för varje enskilt skadefall 
täcka ett belopp på upp till två miljoner kronor (Mäklarsamfundet, 2009). Om en 
fastighetsmäklare inte längre uppfyller kraven för registrering, eller frivilligt vill begära att 
bli avregistrerad så ska registreringen återkallas. Återkallning av registrering sker även det 
hos fastighetsmäklarnämnden (Fastighetsmäklarnämnden, 2012).  
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5 Intag 
Enligt Mäklarsamfundet (2009) är intaget det första momentet i det traditionella 
förmedlingsarbetet. Med intag menas det första besök som fastighetsmäklaren gör i 
fastigheten för att träffa säljaren och få en uppfattning om fastighetens skick och standard. 
Vid intaget är målet att komma överens med uppdragsgivaren om ett förmedlingsuppdrag. 

En fastighetsmäklare tillhör den tjänsteproducerande sektorn. Det är viktigt i yrkesrollen att 
en fastighetsmäklare marknadsför sin tjänst, sitt varumärke som person samt kan motivera 
varför en säljare skall anlita just denne. För att nå ut till kund krävs ett bra förarbete. 
Genom direkt marknadsföring, dagspress och internet måste fastighetsmäklaren göra ett 
bra intryck för att få chansen att komma ut på intag. Det viktigaste är dock att 
fastighetsmäklaren har ett gott rykte och goda rekommendationer.  

När fastighetsmäklaren lyckats boka ett möte med en säljare, ett intag, är det viktigt att 
komma så väl förberedd som möjligt. Genom fastighetsregistret som 
Lantmäterimyndigheten sköter, tar fastighetsmäklaren fram relevant information om den 
berörda fastigheten. Vem är lagfaren ägare till fastigheten? Vad är taxeringsvärdet för både 
byggnad och tomtmark? Finns det servitut, nyttjanderätter eller gemensamhetsanläggning 
som berör fastigheten? Denna information, är viktig för fastighetsmäklaren att studera 
innan denne åker ut till uppdragsgivaren. Detta för att vara så påläst som möjligt 
(Mäklarsamfundet, 2009). 

Grauers, Rosén & Tegelberg (2011, s. 33-35) skriver att det är på intaget som 
fastighetsmäklaren för första och kanske enda gången innan kontraktskrivningen, träffar sin 
uppdragsgivare. Det är då viktigt att fastighetsmäklaren under den inbokade tiden får ut så 
mycket information om fastigheten som möjligt. Det är väldigt vanligt att fastighetsmäklare 
använder en intagsblankett under intaget. Blanketten fungerar som en checklista som 
fastighetsmäklaren fyller i under mötets gång. För att ge ett så professionellt och 
affärsmässigt intryck som möjligt är det viktigt att fastighetsmäklaren är kunnig och 
kompetent. Fastighetsmäklaren skall förmedla relevant information av såväl juridisk, 
ekonomisk och teknisk natur till uppdragivaren. Genom att redogöra för hur 
försäljningsprocessen går till och vilka möjligheter säljaren har, skall fastighetsmäklaren 
verka för att affären blir så bra och smidig som möjligt. Om fastighetsmäklaren inger 
förtroende och får uppdragsgivaren att vilja anlita denne skall ett skriftligt avtal upprättas 
mellan parterna. Avtalet kallas för uppdragsavtal. 

5.1 Uppdragsavtal 
När en fastighetsmäklare åtar sig ett förmedlingsuppdrag finns det krav på att ett skriftligt 
uppdragsavtal ska upprättas mellan fastighetsmäklare och uppdragsgivare. Muntliga 
uppdragsavtal gäller inte vid överlåtelse av fast egendom (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 
Enligt Mäklarsamfundet (2009) kan förändringar gällande utgångspriset dock muntligt 
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ändras efter uppdragsavtalets ingående utan att ett nytt uppdragsavtal måste upprättas. 
Muntliga överenskommelser bör dock undvikas då sådana kan vara svåra att bevisa. 
Uppdragsavtalet ska undertecknas av samtliga berörda och vardera part ska tilldelas var sitt 
exemplar av handlingen. Det är viktigt att en identitetskontroll utförs innan avtalet ingås.  
Innehållet i förmedlingsuppdraget är inte lagreglerat. Dock pekar praxis på några 
obligatoriska uppgifter som ska vara med. Avtalet bör ange vilken typ av uppdrag det rör 
sig om, likaså vem som är ansvarig fastighetsmäklare (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). 
Att i avtalet ange flera fastighetsmäklare som ansvariga strider mot god fastighetsmäklarsed. 
Fastighetsmäklaren får heller inte utan skriftligt medgivande från uppdragsgivare låta någon 
annan fastighetsmäklare överta förmedlingsuppdraget. Ett sådant byte erfordrar att ett nytt 
avtal upprättas och undertecknas. Förmedlingsavtalet ska också ange vilket 
förmedlingsobjekt det rör sig om. Likaså registerbeteckningen för detsamma. Avtalet ska 
vara daterat eller på annat sätt tydligt redogöra för när avtalet ska ingås. 
Fastighetsmäklarens rätt till ersättning ska anges och summan för denna ska anges inklusive 
moms.(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011).   

5.1.1 Med ensamrätt 
Ett uppdragsavtal kan ingås med- eller utan ensamrätt. Ett uppdrag med ensamrätt är den 
vanligaste och mest förekommande avtalstypen. 
Att ett uppdragsavtal ingås med ensamrätt innebär att fastighetsmäklaren har exklusiv rätt 
till uppdraget under en viss tid. Tiden för detta får bestämmas till högst tre månader åt 
gången.  Förlängning av ett ensamrättsavtal får träffas tidigast en månad innan avtalet 
upphör (Fastighetsmäklarnämnden, 2012).  
Syftet med ett ensamrättsavtal är att fastighetsmäklaren, utan att känna konkurrens med 
andra fastighetsmäklare, ska kunna lägga ner den tid och de kostnader som krävs för att 
affären ska bli så lyckad som möjligt (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). Har 
fastighetsmäklaren fått uppdraget med ensamrätt och objektet försäljs under samma period 
har fastighetsmäklaren normalt rätt till provision. Om säljaren själv- eller genom annan 
fastighetsmäklare under tiden med ensamrätt, överlåtit objektet har fastighetsmäklaren med 
ensamrättsuppdraget även i denna situation rätt till ersättning. Ersättningen ska beräknas på 
samma sätt som om avtalet träffats genom dennes överlåtelse (Fastighetsmäklarnämnden, 
2012).  
Då tiden för ensamrätt löpt ut och objektet försäljs till en av fastighetsmäklares anvisade 
spekulanter kan fastighetsmäklaren även här ha rätt till provision. 
Om uppdragsgivaren bryter ett ensamrättsuppdrag utan godtagbara skäl, kan denne bli 
skadeståndsskyldig gentemot fastighetsmäklaren. Det bör vara lämpligt att ta upp en 
formulering kring detta i uppdragsavtalet för att undvika missförstånd (Grauers, Rosén & 
Tegelberg, 2011) 

5.1.2 Utan ensamrätt 
Ett uppdragsavtal utan ensamrätt löper generellt tillsvidare (Fastighetsmäklarnämnden, 
2012). Tillsvidareavtal utan ensamrätt förekommer främst i två olika situationer. Den 
första är då tiden för ett förmedlingsuppdrag som har ingåtts med ensamrätt löpt ut. 
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Avtalet fortlöper då i förekommande fall som ett tillsvidareavtal. Avtalet löper vidare med 
en begränsad överrenskommen uppsägningstid, normalt tio dagar. En annan möjlighet är 
när en uppdragsgivare ger fastighetsmäklaren ett uppdrag utan ensamrätt.  
För att fastighetsmäklaren ska ha rätt till provision har denne bevisbördan för att det 
föreligger ett samband med just dennes arbetsinsatser och försäljningen av objektet. Det 
ska alltså föreligga ett orsakssammanhang (Mäklarsamfundet, 2009) 
Ett uppdrag utan ensamrätt kan upphöra att gälla direkt efter uppsägning. Uppdragsgivaren 
är till skillnad från uppdrag med ensamrätt inte heller skyldig att uppge några som helst skäl 
till sin uppsägning (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 

5.2 Värdering av fastighet 

Det finns olika syften med att värdera en fastighet. I de flesta fall sker en värdering vid 
belåning- eller överlåtelse av fastighet. Det kan även göras vid bodelning, arv eller gåva av 
en fastighet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s.75).  

Marknadsvärdet på småhus styrs främst av tillgång och efterfrågan. Därför ska 
fastighetsmäklaren ha god kännedom om vilka faktorer som påverkar priset på ett enskilt 
småhus. Det finns fyra stycken prispåverkande faktorer, vilka är samhälls- och 
omvärldsanknutna-, läges- och områdesanknutna-, fastighetsanknutna- samt 
individanknutna faktorer (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s.77).  

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) menar att det finns tre olika metoder att använda 
när fastighetsmäklaren skall värdera en fastighet. De är ortprismetoden, 
avkastningsmetoden/nuvärdesmetoden och produktionskostandsmetoden. 
Produktionskostnadsmetoden används ofta vid specialfastigheter, svaga marknader och vid 
försäkringsärenden. Vid värdering av hyreshus, industrier och jordbruk används 
avkastningsmetoden/nuvärdesmetoden och ortsprismetoden. Ortsprismetoden är dock 
den metod som fastighetsmäklare främst använder vid värdering av småhus. Metoden går 
ut på att jämföra andra, liknande fastigheter som tidigare har sålts på orten. Fastighetens 
läge är också en viktig faktor i alla typer av värderingar.  
Jämförelseobjekt söks via olika datorprogram. Dessa analyseras och de fastigheter som av 
olika anledningar inte kan användas, sorteras bort. Ett problem är att en fastighet aldrig är 
den andra lik. För att jämna ut detta är det därför bra att ha fler fastigheter att jämföra med. 
För att kunna jämföra fastighetspriserna måste dessa sedan räknas om till ett jämförbart 
mått. Fastigheterna normeras. För en småhusfastighet normeras köpeskillingen  
vanligast med köpeskillingskoefficienten som är köpeskilling dividerat med taxeringsvärdet. 
En annan metod är att beräkna kronor per kvadratmeter boarea, köpeskilling dividerat med 
boarean. På detta sätt fås det fram jämförelsetal som får ligga till grund för värderingen 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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5.3 Mäklarens ersättning och rätt till provision 

När fastighetsmäklaren genomfört förmedlingsarbetet på ett tillfredsställande och korrekt 
sätt äger fastighetsmäklaren rätt till den ersättning som uppdragsgivaren och 
fastighetsmäklaren har kommit överens om.  

I 23§ första stycket fastighetsmäklarlagen (2011:666) redogörs för hur fastighetsmäklarens 
ersättning ska beräknas. Vanligtvis beräknas denna summa efter en viss procent på 
köpeskillingen. Denna ersättning kallas för provision. Lagen säger att uppdragsgivaren och 
fastighetsmäklaren kan avtala om andra ersättningsformer. En annan avtalsform är 
ersättning per arbetad timme eller ett förutbestämt, fast arvode. Det anses även riktigt 
enligt Fastighetsmäklarnämnden att avtala om en så kallad provisionstrappa, där 
fastighetsmäklarens provisionssats ökar stegvis, beroende på hur hög köpeskillingen blir. 
Förutsättningen för att få tillämpa denna ersättningsform är att höjningen av provisionen 
inträder först när köpeskillingen överstiger det beräknade marknadsvärdet (Grauers, Rosén 
& Tegelberg, 2011, s.68-69). 

Fastighetsmäklarens ersättning för förmedlingsuppdraget skall avtalas med uppdragsgivaren 
i ett uppdragsavtal. Där ska det framgå att ersättning endast utgår om fastighetsmäklaren 
lyckas med sitt uppdrag. Bestämmelsen lämnar emellertid öppet för andra konstruktioner. 
Fastighetsmäklaren kan därmed komma överens med uppdragsgivaren om att ersättning 
ska utgå, oavsett om förmedlingsuppdraget blir framgångsrikt eller inte. En ersättning som 
utgår oavsett om fastighetsmäklaren lyckas, får dock inte vara så generös mot 
fastighetsmäklaren så att den anses som oskälig. Det krävs därmed en motprestation från 
fastighetsmäklarens sida för att provison ska utgå (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011, s.68-
69). 

Grauers, Rosén & Tegelberg (2011, s.68-69) menar att provisionsrätten normalt inträder 
när fastighetsmäklaren har samanfört två parter till ett bindande köpekontrakt. Klausuler i 
köpekontraktet måste vara uppfyllda innan köpet blir bindande  

Fastighetsmäklaren kan ha rätt till provision även efter att ett förmedlingsuppdrag avslutats. 
Fastighetsmäklaren kan ha rätt till provision eller annan ersättning om objektet säljs till 
någon som kommit i kontakt med säljaren genom fastighetsmäklarens förmedling 
(anvisningskravet) och det finns ett samband mellan förmedlingen och försäljningen 
(kravet på orsakssamband). Detta gäller även om uppdragsavtalet sagts upp av 
uppdragsgivaren eller av fastighetsmäklaren själv. Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas 
ner om mäklaren inte uppfyllt sina skyldigheter i samband med förmedlingsuppdraget 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011, s.68-69). 

5.4 ID-kontroll 

I lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) finns regler om 
åtgärder mot penningtvätt. Lagen omfattar även fastighetsmäklare. Skyldigheten ligger i 
första hand att utföra en identitetskontroll av både säljare och köpare. 



Processkartläggning av förmedlingsuppdraget – med fokus på förbättringsområden 
 

16 
 

Fastighetsmäklarnämnden har i flera beslut sammanfattat att fastighetsmäklaren är skyldig 
att kontrollera säljarens identitet innan förmedlingsuppdraget undertecknas. Vid 
kontraktskrivning har fastighetsmäklaren en skyldighet att kontrollera identitet på köparen 
om köpeskillingen uppgår till minst 15000 euro (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011 s. 120). 

Enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) anges 
vidare att fastighetsmäklarens skyldighet att kontrollera säljarens och köparens identitet 
endast kan underlåtas om personen i fråga är känd för fastighetsmäklaren. För att en 
person skall kunna betraktas som känd måste fastighetsmäklaren vara säker på att personen 
är densamme som personen utger sig för att vara. Det räcker inte att fastighetsmäklaren 
känner till namnet på personen (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011 s. 120). Vidare anges att 
fastighetsmäklaren alltid skall eftersträva kundkännedom. Detta anses fastighetsmäklaren 
uppfylla genom att kontrollera parternas identitet, samt vid misstanke, ta reda på affärens 
syfte. Vid misstanke om penningtvätt skall fastighetsmäklaren genast delge finanspolisen 
om sin misstanke enligt rådande rapporteringsskyldighet. Detta medför att 
fastighetsmäklaren själv inte får vara delaktig i transaktioner, så kallat medverkandeförbud 
samt inte heller berätta för någon om att anmälan lämnats in, meddelandeförbud (Grauers, 
Rosén & Tegelberg, 2011 s. 40, 120 samt 231-240). 

5.5 Fullmakt 
Fullmakt är enligt 2 kap. 10 och 25§§ i lag om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (1915:218) följande. ”En fullmakt är en utfästelse från en 
fullmaktsgivare/huvudman till en tredje man om att en särskild utsedd person 
(fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar (exv slutande av avtal) i fullmaktsgivarens 
namn. Fullmäktigen medverkar till avtalets slutande, men det resulterande avtalet involvera 
bara fullmaktsgivaren och tredje man” (Lagen.nu, 2012). Fullmakt kan behövas om köpare 
eller säljare inte kan vara på plats vid kontraktskrivning eller vid tillträde av en fastighet. 
När det gäller köp av fast egendom skall en fullmakt alltid vara skriftlig och i original enligt 
27§ 2 st. i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
(1915:218).  
När en fullmakt upprättas ställs krav på utformning samt på vad som måste vara med.  

Broberg1 menar att en fullmakt inte behöver bevittnas för varken säljare eller köpare men 
att det måste framgå vem som är fullmaktstagare samt vilken fastighet som berörs. Det 
skall även specificeras vad fullmaktstagaren har rätt att göra. Slutligen skall fullmakten 
undertecknas av fullmaktsgivaren. En fastighetsmäklare får ha fullmakt för någon av 
parterna i samband med tillträdet men inte vid kontraktsskrivning.  

Enligt Mäklarsamfundet (2009, s.127) måste fullmakten bifogas med fångeshandlingarna, 
det vill säga köpekontrakt och köpebrev för att köparen skall ha rätt att söka lagfart på 

                                                 
1 Lena Broberg, Mäklarassistent Fastighetsbyrån Alingsås, telefonsamtal den 17 maj 2012. 
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fastigheten, annars blir fångeshandlingarna ogiltiga. Lagfart söks hos 
Lantmäterimyndigheten. 

5.6 Mäklarens upplysnings- och rådgivningsplikt 
Det är fastighetsmäklarens ansvar att vid en överlåtelse informera både köpare och säljare 
om deras upplysnings- respektive undersökningsplikt för/av fastigheten som parterna har i 
samband med fastighetsaffären (Fastighetsmäklarnämnden, 2012).  
Fastighetsmäklaren har ingen generell undersökningsplikt beträffande fastighetens skick. 
Istället har fastighetsmäklaren en långtgående upplysningsplikt gentemot köparen. 
Upplysningsplikten innebär att fastighetsmäklaren ska framföra de förhållanden kring 
objektet som fastighetsmäklaren känner till eller på annat sätt misstänker på grund av sin 
yrkeserfarenhet (Grauers, Rosén &  Tegelberg, 2011). 
Undantaget från upplysningsskyldigheten gäller bara sådant som är uppenbart synligt och 
upptäckbart för en vanlig lekman (Fastighetsmäklarnämnden, 2012).  Inte heller andra 
omständigheter av rättslig – eller rådighetskaraktär som sträcker sig utanför 
fastighetsmäklarens kontrollskyldighet omfattas av fastighetsmäklarens upplysningsplikt 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). Fastighetsmäklaren bör särskilt upplysa säljaren om 
fördelen med att lämna korrekta uppgifter i samband med överlåtelsen. Detta för att 
minska risken för rättsliga tvister i framtiden (Fastighetsmäklarnämnden, 2012).   
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6 Försäljningsprocessen 
När ett uppdragsavtal är undertecknat börjar fastighetsmäklaren med arbetet för att kunna 
marknadsföra fastigheten. Försäljningsprocessen innefattar många olika delar. Först 
fotograferas bostaden, samtidigt som fastighetsmäklaren upprättar en objektsbeskrivning. 
När det är klart och godkänt av säljaren börjar fastighetsmäklaren att marknadsföra 
fastigheten. Därefter följer ett eller flera visningstillfällen. Efter visningen startar 
budgivning och kontraktsskrivning som följs av tillträde. 

6.1 Fotografering 
Ett av de första momenten i förmedlingsarbetet är fotograferingen. Idag använder de 
största fastighetsförmedlingsföretagen professionella fotografer. Professionella fotografer 
vet hur de ska ta en bild för att få spekulanter intresserade av att komma och titta på 
bostaden. Bilderna på fastigheten tas både in- och utvändigt för att ge en helhetsbild av 
fastigheten. Innan fotografering ger oftast fastighetsmäklaren stylingtips till säljaren om hur 
denne kan göra bostaden mer intressant för presumtiva spekulanter. 

6.2 Homestaging 
Då en intressent besöker försäljningsobjektet för första gången är det första intrycket 
viktigt. När spekulanter ser bostaden skall de kunna se sig själva bo i huset. Homestaging är 
en sidoverksamhet i förmedlingsprocessen. De stora fastighetsförmedlingsföretagen kan 
idag erbjuda säljarna professionell hjälp av stylister.  
Säljaren anlitar ett företag eller en stylist för att få råd och tips på åtgärder. Detta görs inför 
en försäljning för att få bostaden mer attraktiv. Ibland kan små saker göra stor skillnad 
(fastighetsmaklare.se, 2012).   

6.3 Objektsbeskrivning 

Enligt 18§ fastighetsmäklarlagen (2011:666) är fastighetsmäklaren skyldig att, i ett 
konsumentförhållande, lämna en skriftlig beskrivning av förmedlingsobjektet till 
intressenten. Denna kallas objektsbeskrivning. (Mäklarsamfundet, 2009, s. 59). Enligt 17§ 
fastighetsmäklarlagen (2011:666) har fastighetsmäklaren även en kontrollskyldighet. 
Kontrollskyldigheten innebär att fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att 
förfoga över fastigheten genom att fastighetsmäklaren gör ett utdrag ur fastighetsregistret. 
Fastighetsmäklaren ska även kontrollera om det krävs make- eller sambogodkännande. 
Kontrollskyldigheten innefattar också en skyldighet att kontrollera om det finns 
testamenten som vunnit laga kraft samt om bouppteckningar registrerats. Innan detta har 
gjorts får inte förmedlingsarbetet påbörjas. Fastighetsmäklaren ska dessutom kontrollera 
om det finns några servitut, gemensamhetsanläggningar, inteckningar eller andra 
rådighetsinskränkningar som belastar fastigheten (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011, s. 40 
och 42). 
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I samband med att en objektsbeskrivning upprättas kan fastighetsmäklaren dock, i viss 
utsträckning, lita på att de uppgifter som lämnas av uppdragsgivaren är korrekta. Det gäller 
i en jämförelse med vad fastighetsmäklaren själv kan iaktta. 

Lagen innehåller minimikrav på vad en objektsbeskrivning skall innehålla. Fastighetens 
beteckning, taxeringsvärde, areal, inteckningar, servitut och gemensamhetsanläggningar är 
information som skall finnas med vid försäljning av småhus. Utöver minimikravet finns det 
ingen bestämmelse kring hur mycket en objektsbeskrivning får innehålla (Grauers, Rosén & 
Tegelberg, 2011, s. 42).  

Syftet med en objektsbeskrivning är att tilltänkta köpare skall tilldelas faktisk information 
om fastigheten. Beskrivningen skall delas ut till spekulanten så att denne kan reflektera över 
innehållet innan en eventuell budgivning och kontraktskrivning påbörjas (Grauers, Rosén 
& Tegelberg, 2011, s.42-43).  

I en objektsbeskrivning skall frågelista samt uppgifter om fastighetens driftkostnader 
redovisas. Här är det bra om fastighetsmäklarens skriftliga information om köparens 
undersökningsplikt finns med (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011, s. 42-43). 

6.3.1 Säljarens upplysningsplikt 

Grauers, Rosén & Tegelberg (2011, s. 34) menar att säljaren vid överlåtelse skall lyfta fram 
och upplysa om de fel och brister som säljaren känner till om fastigheten. Det är 
fastighetsmäklarens skyldighet att informera säljaren om att denne innehar en 
upplysningsplikt samt dess omfattning. 

Enligt rättsfall NJA 1981 s 815 slogs det fast att säljaren inte behöver upplysa köparen om 
fel eller misstanke om fel som köparen själv kan upptäcka (Grauers, 2010, s. 234). 

Enligt 19§ 2st. jordabalken omfattas säljarens upplysningsplikt av de fel och brister i 
fastigheten som denne känner till och som inte kan anses vara normala med hänsyn till 
fastighetens ålder, pris och skick.  Detta gäller även fel och brister som en köpare inte anses 
kunna upptäcka eller som säljaren känner till. De fel och brister som säljaren upplyser om 
kan köparen inte kräva ersättning för i efterhand. Om säljaren, på ett svikligt sätt undviker 
att upplysa den tilltänkta köparen om ett fel i fastigheten kan säljaren bli 
skadeståndsskyldig. Genom att låta besiktiga fastigheten innan försäljningen får säljaren en 
bättre uppfattning om fastighetens eventuella fel och brister. Det, i kombination med en 
frågelista som säljaren blir uppmanad att fylla i av fastighetsmäklaren, täcker en stor del av 
vad som anses vara säljarens upplysningsplikt.   

I 19§ 2st. jordabalken anges vidare att det kan finnas dolda fel, som varken säljaren eller 
köparen kan upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Dessa fel skall en 
köpare inte heller kunna räkna med, med hänsyn till fastighetens ålder, pris och skick. Även 
denna variant av fel kan säljaren bli skadeståndsskyldig för då säljaren ansvarar för dolda fel 
i tio år efter överlåtelsen. 
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6.4 Energideklaration 

Enligt lagen om energideklaration (2009:579), som trädde i kraft den 1 januari 2009, skall 
alla småhus av typkod 220 som överlåts ha en giltig energideklaration upprättad.  

Energideklarationen ska redovisa husets energianvändning samt hur energiprestandan ser 
ut. I deklarationen, som upprättas av en certifierad energiexpert, ges förslag på hur det går 
att sänka husets energianvändning samt dess kostnader. Syftet med energideklarationen är 
att den skall bidra till en bättre inomhusmiljö samt minska utsläpp av växthusgaser. Idag 
står byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket är en 
siffra som Boverket och Sveriges Riksdag vill minska (Boverket, 2012).   

Om en säljare inte kan visa upp en giltig energideklaration vid en överlåtelse har köparen 
rätt att upprätta en på säljarens bekostnad inom sex månader efter köpet. En 
fastighetsmäklare är skyldig att upplysa säljaren om energideklarationen inför en överlåtelse.  

En energideklaration följer fastigheten och den är giltig i tio år efter daterad 
deklarationsdag (Boverket, 2012).    

6.5 Marknadsföring 
Det är med hjälp av marknadsföringen som en fastighetsmäklare når ut till presumtiva 
köpare. Genom sättet som fastighetsmäklaren väljer att annonsera ett objekt så 
marknadsför fastighetsmäklaren även sig själv och sitt företag. Detta är viktigt för andra 
intressenter och för framtida säljare. 
Uppdragsgivaren ska redan från start få ta del i och vara med och utforma 
marknadsföringsprocessen. Därför upprättas normalt en marknadsföringsplan tillsammans 
med uppdragsgivaren. Genom planen får fastighetsmäklaren klart för sig vilka önskemål 
säljaren har gällande marknadsföringsåtgärder samt tidsperspektiv för detta. De 
marknadsföringsåtgärder som idag anses vara mest förekommande är annonsering via 
internet samt annonsering genom traditionella tidningar och/eller skyltning 
(Mäklarsamfundet, 2009).  

6.5.1 Hemnet 
År 1998 grundade en rad verksamma aktörer inom fastighetsbranschen tillsammans den 
hemsida som idag kallas Hemnet. Sidan har vuxit och har kommit att bli ”Sveriges 
populäraste sajt för bostadssök” (Hemnet.se, 2012). Försäljningsobjektet blir sökbart så 
fort fastighetsmäklaren har lagt in ett objekt för försäljning i fastighetsmäklarsystemet, och 
sökningen kan begränsas per län, kommun, pris, storlek, antal rum och objektstyp. 
Annonsen når snabbt ut till hela världen och blir på så vis mycket kostnadseffektiv. Via 
hemsidan finns det även möjlighet för en presumtiv köpare att bevaka en viss objektstyp 
(Mäklarsamfundet, 2009). 

6.5.2 Tidningsannons och skyltning 
Tidningsannonser och/eller skyltning på bank eller i kontorets eget skyltfönster är populära 
sätt att marknadsföra ett försäljningsobjekt. Dessa olika alternativ gör det snabbt möjligt 
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för allmänheten att ta del av vilka objekt som finns till försäljning på den lokala marknaden. 
Härigenom nås även den del av spekulantskaran som inte använder internet 
(Mäklarsamfundet, 2009). 

6.5.3 Lagar och regler vid marknadsföring 
Oavsett vilken form av marknadsföring som väljs är det viktigt att de lagar och regler som 
krävs vid marknadsföring iakttas. Dessa lagar är marknadsföringslag (2008:486) och 
fastighetsmäklarlag (2011:666). Utöver dessa lagrum så har konsumentverket efter 
överläggningar tillsammans med branschorganisationer utarbetat ytterligare riktlinjer som 
måste följas (Mäklarsamfundet, 2009). 
 
Marknadsföringslagen är en uttalad konsumentlag vilket innebär att den tillkommit för att 
ge skydd åt konsumenten. Den mest väsentliga paragrafen i marknadsföringslagen är den 
andra paragrafen som säger att ”otillbörlig marknadsföring” inte är tillåten. Med otillbörlig 
menas något som är ägnat att vilseleda. Paragrafen syftar till både muntlig såsom skriftlig 
information. 
Avsikten och syftet med ovanstående lagar och regler är att all marknadsföring skall spegla 
marknadsföringens krav på god marknadsföringssed.  Följs inte de riktlinjer som anges så 
har konsumentverket rätt att ingripa. I ett mer långtgående skede kan även domstol komma 
att pröva ett sådant ärende (marknadsforingslagen.se, 2012).  

6.6 Visning 
Enligt Mäklarsamfundet (2009, s. 72) är visningen en av de viktigaste delarna i 
förmedlingsprocessen. Det är nu som spekulanter ges tillfälle att besöka fastigheten. Det är 
viktigt med ett bra första intryck. Säljaren skall för bästa resultat se till att bostaden är väl 
städad, gräsmattan klippt samt rabatterna rensade. Små skavanker kan ge en 
värdeminskning på bostaden samt att det kan ge ett allmänt intryck av eftersatt underhåll. 
För bästa resultat bör säljaren reparera och justera smärre fel och brister för att vid 
visningen, visa bostaden i dess bästa skick (mäklarsamfundet, 2012).  
 
På visningen är det viktigt att låta intressenterna gå igenom fastigheten i egen takt, på grund 
av köparens undersökningsplikt. 
Det finns två olika former att ha en visning på, enskild- och allmän visning 
(Mäklarsamfundet, 2009, s. 73). Det finns fördelar och nackdelar med båda 
visningsformerna. Gällande marknadsföringen av fastigheter idag så används oftast 
enskilda visningar. Detta ger fastighetsmäklaren mer kontroll över hur många spekulanter 
som kommer till visningen. Det är säljaren tillsammans med fastighetsmäklaren som 
bestämmer vilken form som skall användas.  

6.6.1 Enskild visning 
Enskild visning innebär att fastighetsmäklaren utsätter en tid och ett datum för en eller 
flera intressenter. Intressenten anmäler sig och får då en visning av fastigheten 
(Mäklarsamfundet, 2009, s. 73). 
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Det finns både fördelar och nackdelar med en enskild visning. Fördelarna är att 
fastighetsmäklaren vet hur många spekulanter det kommer till visningen. Detta underlättar 
när fastighetsmäklaren ska förbereda visningsprospekt och informationsmaterial som delas 
ut på visningen. Vid anmälan tar oftast fastighetsmäklaren namn och nummer till 
spekulanterna, vilket ger en trygghet för säljaren. En annan fördel är att fastighetsmäklaren 
själv kan bestämma hur många spekulanter denne vill ha samtidigt på en visning. Det 
viktigaste vid en enskild visning är att fastighetsmäklaren får tid tillsammans med 
spekulanterna och har mer tid att svara på frågor. Fastighetsmäklaren hinner då känna av 
vilka behov som spekulanterna har.  
Nackdelen med denna visningsform är att det kan bli många visningar för 
fastighetsmäklaren (Mäklarsamfundet, 2009, s. 73). 

6.6.2 Allmän visning 
Allmän visning innebär att fastighetsmäklaren satt ut ett datum och tid i marknadsföringen 
av fastigheten. Alla som vill får komma och titta på fastigheten utan att behöva anmäla sig 
hos fastighetsmäklaren.  
Fördelarna här är att fastighetsmäklaren får möjlighet att träffa nya spekulanter och 
framtida kunder. Detta ger nyfikna spekulanter möjlighet att utan föranmälan se vad som 
finns på bostadsmarknaden.  
Nackdelar med denna form av visningar är att det på förväg kan vara svårt att veta hur 
många det kommer på visningen. Det kan även vara en nackdel att fastighetsmäklaren inte 
har kontroll på vilka intressenter som kommer vilket kan leda till en otrygghet hos säljarna 
(Mäklarsamfundet, 2009, s. 73). 

6.6.3 Köparens undersökningsplikt 
Köparen till en fastighet har alltid en undersökningsplikt. Samtidigt har säljaren en 
upplysningsplikt gentemot köparen. Det är fastighetsmäklaren som skriftligen ska upplysa 
köparen om dennes undersökningsplikt (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). De fel och 
brister som köpare upptäcker i efterhand och borde ha upptäckt vid en utförlig 
undersökning av fastigheten får köpare stå för själv. Detta gäller inte om det är ett dolt fel. 
Här är det säljaren som får stå för kostnaderna (Mäklarsamfundet, 2009, s. 80). 
Fastighetsmäklaren ska informera köparen om vikten av att undersöka fastigheten. När 
fastighetsmäklaren skriftligt har lämnat över information om köparnas undersökningsplikt 
till intressenterna så har fastighetsmäklaren inget ansvar för att denne utför sin 
undersökningsplikt. Det är viktigt att informera kunden om att deras undersökningsplikt 
omfattar mer än en byggnadsteknisk undersökning. 
En köpare ska kunna lita på de utfästelser som en säljare ger. Om en säljare ger fel 
uppgifter kan köparen ha rätt till prisavdrag eller hävning vid allvarliga fel och brister.  
En fastighetsmäklare ska göra köparen uppmärksam på att säljarens uppgifter eller en 
besiktning av säljaren kan innebära att köparen får en utökad undersökningsplikt.  
Om säljaren har lämnat garantier om ett objekts skick ansvarar säljaren för dessa. Den 
specifika delen av objektet innefattas då inte av köparens undersökningsplikt 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 
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6.7 Fel och brister 

En fastighet har alltid någon form av fel och brister. Det gäller oavsett om det är ett 
nybyggt eller äldre hus. Enligt 4 kap. 19§ jordabalken får en köpare inte åberopa fel eller 
brist som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning med hänsyn till 
fastighetens ålder, skick och liknande fastigheters konstruktion. Enligt 4 kap. 19b§ 
jordabalken preskriberas köparens rätt att åberopa fel i fastigheten tio år efter förvärvet.  

Enligt 4 Kap 14-17§§ jordabalken kan fel delas in i tre huvudsakliga delar, faktiska fel, 
dolda fel och osynliga fel. Vem som görs ansvarig för ett eventuellt fel beror på felets art, 
när det upptäcks samt vilken typ av fel det handlar om. Även rättsliga- och rådighetsfel har 
en betydande roll i samband med en fastighetsöverlåtelse. Ett rådighetsfel föreligger då en 
offentlig myndighets beslut medför att en köpare inte har den rådighet över fastigheten 
som han vid köpet kunnat förutsätta. Ett rättsligt fel föreligger då fastigheten besväras av 
annan belastning än vad som kunnat förutsättas vi köpet.  

Det kan uppstå en tvist mellan säljare och köpare när ett fel upptäcks. Köparen vill då ofta 
ha ersättning av säljaren för det fel som upptäckts. I det fall som köparen har rätt till 
ersättning, är när ett fel uppstår som köparen, trots noggrann undersökning, inte kunnat 
upptäcka. Felet skall också vara av den arten att köparen vid överlåtelsen inte kunnat räkna 
med att felet fanns. Om köparen vid överlåtelsen förvärvat fastigheten till ett nedsatt pris 
som är väsentligt under marknadsvärdet, är det också svårare för en köpare att i efterhand 
kräva ersättning för felet (internetjuridik.com, 2012).  

6.7.1 Faktiska fel 
Ett faktiskt fel är av den art att en köpare eller besiktningsman, vid en normal 
undersökning av fastigheten ska kunna upptäcka det. Ett faktiskt fel föreligger också om 
det finns brister eller felaktigheter gällande fastighetens areal eller beskaffenhet i övrigt 
(internetjuridik.com, 2012).  

Om ett faktiskt fel uppenbaras så avviker fastigheten från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet (Grauers, 2010, s. 197). 

Enligt 4 kap. 19§ jordabalken föreligger ett faktiskt fel då fastigheten avviker från den 
abstrakt fastställda fysiska standarden. 

Grauers (2010, s. 202) redogör för att köparens undersökningsplikt innefattar de faktiska 
felen. Om felet fanns vid överlåtelsen och köparen borde ha upptäckt dem ligger ansvaret 
således på köparen. 

6.7.2 Dolda fel 
Med ett dolt fel menas rent allmänt ett väsentligt fel som en köpare, och/eller en 
besiktningsman inte upptäckt vid en ansvarsfull, okulär besiktning (Gerhard, 2008). Felet 
ska dessutom vara av sådan karaktär att det inte kunnat förväntas på grund av husets ålder, 
pris och skick. Fel som köparen vid en normal okulär undersökning borde ha kunnat 
upptäcka eller förvänta sig innefattar alltså inte säljarens ansvar. Emellertid vilar det på 
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säljarens ansvar om denne lämnat garantier och utfästelser gällande byggnadens skick 
(Mäklarsamfundet, 2009). 
För dolda fel har säljaren under normala omständigheter tio års ansvar gentemot köparen. 
För att säljaren ska kunna göras ansvarig krävs att felet måste ha funnits där vid tidpunkten 
för köpet. Dessutom kan säljaren bli skyldig för de fel som denne känt till eller borde haft 
vetskap om, men som denne har underlåtit att upplysa köparen om (Anticimex, 2012).  
För att eliminera risken för framtida skadeståndsanspråk och oväntade utgifter är det 
vanligt att säljaren tecknar en försäkring mot dolda fel i samband med försäljningen. 
Försäkringen som grundas på att en överlåtelsebesiktning är genomförd och undertecknad 
av en godkänd fackman är en försäkring som skyddar mot dolda fel i byggnaden. 
Försäkringen skyddar likaså mot uppgifter och utfästelser som säljaren lämnat och gäller 
under en tioårsperiod. Dolda fel regleras i jordabalken (Nordea, 2012).  

6.7.3 Osynliga fel 
Osynliga fel är i motsats till dolda fel, fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann 
besiktning men som inte är dolda därför att köparen ändå i rättslig mening borde ha 
förväntat sig dem med hänsyn till byggnadens ålder, pris eller skick (svenskfast.se, 2012).  
I kontrast till dolda fel så omfattas osynliga fel alltså inte av säljarens ansvar (Anticimex, 
2012).  

6.8 Budgivning 
Budgivningen är den process där intressenterna lägger bud på det aktuella objekt som är till 
försäljning. För närvarande saknas det lagregler, branschpraxis eller övergripande regler 
som styr budgivningsprocessen. Reglerna kan därför ofta variera mellan olika företag och 
fastighetsmäklare. Det är alltid säljaren i samråd med fastighetsmäklaren som avgör vem 
som får köpa fastigheten samt hur långt budgivningen ska fortskrida eller om den skall 
avbrytas. Det behöver heller inte alltid vara det högsta budet som vinner. Vem som blir 
köpare bestämmer säljaren så länge det inte förekommer diskriminering.    
Det finns två olika typer utav budgivningar; öppen- respektive sluten budgivning. Det 
förekommer även fall där en kombination av dem båda används.  
Ett bud är aldrig bindande för någon part. Köpet blir bindande när ett skriftligt avtal ingås 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2012).  

6.8.1 Öppen budgivning 
Öppen budgivning kännetecknas av att bud ges muntligt. Detta sker i löpande tidsföljd där 
deltagarna har möjlighet att bjuda över tidigare lagda bud. Budgivningen startar oftast vid 
utgångspriset men underbud är tillåtna. Säljaren väljer fritt när budgivningen ska avslutas 
och likaså vem som kommer att få köpa fastigheten (boupplysningen.se, 2012). Ett bud 
måste alltid framföras till säljaren och det är fastighetsmäklarens uppgift att se till att så 
sker. På begäran av säljaren är fastighetsmäklaren också skyldig att lämna en lista på de 
personer som är eller har varit spekulanter (Fastighetsmäklarnämnden, 2012).  
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6.8.2 Sluten budgivning 
Sluten budgivning förekommer inte särskilt ofta. En sluten budgivning innebär att buden 
lämnas skriftligen. Deltagarna i budgivningen lämnar sina bud inom en viss utsatt tid och 
buden öppnas vid ett och samma tillfälle. Säljaren ges möjlighet att acceptera ett av buden 
eller förkasta dem allihop (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). 
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7 Kontraktskrivning 
Då säljaren har beslutat sig för en köpare till fastigheten är det tid för själva överlåtelsen av 
objektet. En fastighetsöverlåtelse sker vanligtvis genom att parterna upprättar två 
handlingar, dels ett köpekontrakt och senare ett köpebrev. Köpekontraktet binder parterna 
till köpet och köpebrevet vittnar om att säljaren har mottagit köpeskillingen samt berättigar 
köparen att söka lagfart (Grauers, 2010). Om endast köpekontrakt upprättas söks istället 
lagfart på grundval av denna överlåtelsehandling. Detta sker vanligtvis vid släktköp när en 
fastighet säljs inom familjen. Det är av stor betydelse att fastighetsmäklaren verkar till att 
formuleringarna i kontraktet blir så konkreta och tydliga som möjligt. Detta är av väsentlig 
betydelse för att undvika framtida tvister om avtalets innebörd (Grauers, Rosén & 
Tegelberg, 2011). 

7.1 Formkrav 
För att ett köpeavtal ska vara giltigt krävs det att avtalet innehåller följande formkrav. 
Avtalet ska tala om vilken fastighet köpet syftar till samt köpeskilling för objektet. En 
överlåtelseförklaring från säljaren skall formuleras och för att köpet skall bli juridiskt 
bindande så kräver avtalet båda parters underskrift (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). 
Om dessa krav inte uppfylls blir köpet ogiltigförklarat och lagfartsansökan avslås.  
Det föreligger inte något formkrav om att parternas namnteckningar skall vara bevittnade. 
Dock så bör säljarens namnteckning ändå bevittnas. Saknas bevittning av säljarens 
namnteckning får denne bara vilande lagfart. Detta gäller om endast en köpehandling 
upprättats (Mäklarsamfundet, 2009). 
Om köpekontraktet hänvisar till ett framtida köpebrev blir fastighetsöverlåtelsen inte giltig 
innan den andra handlingen upprättats. Köpebrevet, som kompletterar köpekontraktet, 
skall dessutom undertecknas av både säljare och köpare som i sin tur skall bevittnas. 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). 

7.2 Klausuler och förbehåll 
Fastighetsmäklaren ska hjälpa parterna att formulera klausuler i köpekontraktet som ska 
tydliggöra parternas överenskommelser. Likaså måste fastighetsmäklaren säkerställa under 
vilka förutsättningar villkoren ska gälla. De mest förekommande klausulerna och 
förbehållen i köpekontraktet rör friskrivningar vad gäller fastighetens skick, låneförbehåll 
och återgångsklausuler (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). Köpet kan hävas om dessa 
villkor i köpekontraktet inte uppfylls. Det är först när köpebrevet undertecknas av båda 
parter som köpet anses vara definitivt. Köpebrevet innehåller normalt inga villkor 
(fastighetsbyran.se, 2012).  De tre typer av klausuler som kan och måste finnas med i en 
köpehandling för att gälla är följande. Återgångsvillkor, friskrivning från hemulansvar samt 
klausuler som begränsar köparens rätt att förfoga över fastigheten. Ett återgångsvillkor är 
ett villkor som ger en av parterna rätt att frånträda köpet utan att den andra parten har rätt 
till ersättning. Friskrivning från hemulansvar innebär att säljaren friskriver sig från att denne 
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är ägare till fastigheten som säljs. Den tredje typen av villkor innebär att säljaren genom en 
klausul i köpehandlingen begränsar köparen i dennes förfoganderätt (Grauers, 2010, s. 62-
64). 

7.3 Boendekostnadskalkyl   

Fastighetsmäklaren är enligt gällande lag, skyldig att skriftligt erbjuda en 
boendekostnadskalkyl (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011).  En boendekostnadskalkyl är 
en redogörelse för vad den totala kostnaden beräknas uppgå till för en köpare vid ett 
bostadsköp. I kalkylen beräknas samtliga boende- och levnadskostnader för det enskilda 
hushållet samt eventuella amorteringskostnader (Mäklarsamfundet, 2009).   Syftet är att ge 
en kostnadsbild samt en bedömning på om köparna har råd att köpa fastigheten med 
hänsyn till olika räntelägen.   

7.4 Handpenning 
Enligt god fastighetsmäklarsed skall fastighetsmäklaren verka för att en handpenning blir 
erlagd av köparen i samband med att köpeavtalet undertecknas. Fastighetsmäklaren skall 
verka för att handpenningen är tillräckligt stor i förhållande till bestämd köpeskilling 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011).  Handpenningens storlek skall bedömas utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. En allmän uppfattning är att handpenningen skall 
motsavara tio procent av köpeskillingen. Det finns dock inget stöd för föreställningen, även 
om det ofta anses vara tillräckligt (Mäklarsamfundet, 2009). 

Syftet med handpenning är att det skall finnas medel så att säljaren kan få ersättning 
och/eller skadestånd om köparen inte uppfyller sin del av det bindande köpeavtalet 
(Mäklarsamfundet, 2009). 

En fastighetsmäklare som inte verkar för att en handpenning blir erlagd i samband med 
köpeavtalets undertecknande kan bli skadeståndsskyldig. Detta om köparen väljer att inte 
fullfölja det bundna köpeavtalet. Om säljare och köpare kommer överens om att 
handpenning inte skall erläggas i det enskilda fallet skall fastighetsmäklaren informera om 
syftet med handpenning. Båda parterna skall därefter underteckna ett intyg på att de har 
fått informationen av fastighetsmäklaren men ändå valt att inte erlägga handpenning 
(Mäklarsamfundet, 2009).   

7.4.1 Depositionsavtal 

För att fastighetsmäklaren skall få förvara handpenningen krävs det att ett depositionsavtal 
upprättas och undertecknas. Avtalet är skrivet mellan säljaren och köparen, där de 
tillsammans ger fastighetsmäklaren i uppdrag att förvalta handpenningen. Handpenningen 
som fastighetsmäklaren deponerar skall sättas in på ett särskilt räntebärande 
klientmedelskonto. En fastighetsmäklare får aldrig hantera affärsmässiga pengar med sina 
privata konton. Det vanligaste är att varje enskild fastighetsmäklare tillhandahåller sitt eget 
klientmedelskonto i företaget. Det förekommer dock i specifika fall att samtliga 
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fastighetsmäklare på ett kontor har ett gemensamt konto där handpenning deponeras. 
Detta rekommenderas inte i sin tillämpning (Mäklarsamfundet, 2009, s. 85). 

7.5 Faran för fastigheten och försäkring 

I 4 Kap. 11 och 12 §§ jordabalken redogörs för hur ansvaret för fastigheten övergår från 
säljare till köpare. Fram till tillträdesdagen skall säljaren ha ansvar för att fastigheten inte 
skadas av olyckshändelse (faran för fastigheten) och dels ansvara för att byggnader som hör 
till fastigheten, vårdas väl. Detta skall framgå klart och tydligt i kontraktstexten. Från och 
med tillträdesdagen övertar köparen hela ansvaret för fastigheten. Även om köparen inte 
väljer att flytta in på fastigheten med en gång, så övertas ansvaret vid tillträdet. 

Det är viktigt att fastighetsmäklaren informerar både säljare och köpare om vikten av att 
hålla fastigheten försäkrad. Fram till tillträdesdagen skall säljaren ha fastigheten försäkrad. 
Från och med tillträdesdagen skall köparen upprätta försäkring. Fastigheten kan försäkras 
till fullvärde eller till ett visst, angivet belopp. Det vanligaste är att fastigheten är 
fullvärdesförsäkrad. Det innebär att försäkringsbolaget, vid skada återställer huset i det 
skick som det hade omedelbart före skadan. Vanligtvis blir det en förbättring för ägaren då 
huset får nystandard där skadan inträffat. Försäkringsbolaget gör en viss avskrivning 
beroende på utrustningens ålder i byggnaden (Mäklarsamfundet, 2009, s. 101). 

7.6 Kontraktsbrott 

Ett kontraktsbrott från någon av parterna kan medföra ersättning och/eller skadestånd 
samt i vissa fall om brottet anses vara väsentligt, rätt att häva köpet för den andra parten. 

Vid en fastighetsaffär kan det hända att parterna brister i uppfyllelse av sina kontrakts- och 
lagenliga förpliktelser. Om köparen inte fullgör sina åtaganden enligt köpeavtalet är säljaren 
i första hand berättigad till en skälig ersättning och/eller skadestånd. Denna ersättning 
regleras i första hand ur den erlagda handpenningen. Om handpenningen inte täcker 
säljarens skada, är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Om skadans storlek 
är mindre än handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.  

En skälig ersättning skall täcka de merkostnader, som säljaren får i och med 
kontraktsbrottet. Det kan röra sig om ersättning för nedsatt köpeskilling, mäklarprovision 
och eventuella kostnader för ränta och drift av huset. Om köparens kontraktsbrott är av 
väsentlig betydelse för säljaren, har denne rätt att häva köpet. 

I ett köpeavtal gäller paragrafen om kontraktsbrott för båda parter. Även köparen kan alltså 
vid avtalsbrott kräva säljaren på skälig ersättning och/eller skadestånd samt vid väsentligt 
avtalsbrott, även häva köpet (Mäklarsamfundet, 2009, s. 106-107 och 121-122). 
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7.7 Besiktning av fastighet 

Vid en överlåtelse av en fastighet skall fastighetsmäklaren informera om säljarens 
upplysningsplikt samt köparens undersökningsplikt. Köparen har rätt att ta hjälp av en 
sakkunnig person i samband med att fastigheten skall undersökas. Idag använder sig allt fler 
av en godkänd besiktningsman för att få hjälp med en byggnadsbesiktning inför en 
överlåtelse. Genom besiktningsmannens kunnande och erfarenheter görs en okulär 
besiktning av byggnaden för att redogöra för byggnadens skick samt vilka fel och brister 
som finns.   

Idag är det allt vanligare att en säljare, redan innan försäljningsstart, tar hjälp av en 
besiktningsman och utför en förbesiktning. Om byggnaden är besiktigad redan innan 
försäljningen påbörjas, kan både säljare och köpare känna sig tryggare. Säljaren väljer att 
lyfta fram de fel och brister som finns och sätter ett pris därefter. Köparen vet om husets 
fysiska status innan en budgivning påbörjas och vet därmed vad denne är med och bjuder 
på. Oavsett om fastigheten är förbesiktigad eller inte, bör köparen alltid undersöka 
fastigheten. 

En okulär undersökning som utförs av en besiktningsman omfattar endast byggnadens 
konstruktion. Om köparen vill besiktiga andra funktioner som el, värme, vatten, avlopp, 
eldstad, skorsten, murstock, radon samt maskinell utrustning får denne anlita sakkunnig 
person inom respektive område.   
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8 Tillträde 
När kontraktet är undertecknat och inga villkor föreligger bokas tillträdet. Det vanligaste är 
att tillträdet sker på köparens bank. Om den bank som köparen har finns på annan ort 
genomförs tillträdet på fastighetsmäklarens kontor. Då handläggs transaktioner av 
köpeskilling genom telefon- och mailkontakt av bankmannen.   
Efter tillträdet får köparen tillgång till fastigheten som denne har köpt. På tillträdesdagen 
görs en likvidavräkning, som är en specifikation på vad köparen skall betala. Efter att 
likvidavräkningen är undertecknad och betalning är gjord, skrivs ett köpebrev. Ett 
köpebrev är ett kvitto på att betalning har skett. Det är på den avtalade tillträdesdagen som 
alla kostnader för fastigheten går över till köparen (Mäklarsamfundet, 2009).  
Enligt fastighetsmäklarlag (2011:666) skall fastighetsmäklaren lämna över anteckningar från 
förmedlingprocessen samt budförteckningen till både säljare och köpare, för godkännande. 

8.1 Inteckningar och panträtt 
Inteckningar och panträtt handlar om hur en fastighet belånas. Det finns två olika sätt att 
upplåta panträtt på. Det första är handpanträtt vilket innebär att pantsättaren ska lämna 
över föremålet till panthavaren. Detta pantsystem fungerar inte vid belåning av en fastighet 
då fastigheten inte går att lämna över till panthavaren. Därför finns det andra pantssystemet 
som kallas för underpanträtt. Vid underpanträtt ersätts traditionen med publicitet; en tredje 
man som skall kunna sluta sig till att egendomen är pantsatt genom att ta del av uppgifter i 
ett offentligt register.  
Om fastighetsägarna vill kunna pantsätta sin fastighet, krävs det att det finns inteckningar 
på fastigheten. Inteckningarna skall minst uppgå till det belopp som ska lånas. När denna 
inteckning är godkänd av Lantmäterimyndigheten, får fastighetsägarna ut ett pantbrev på 
samma belopp som inteckningen. Dock så är pantsättningen inte gjord innan ägarna till 
fastigheten har överlämnat pantbrevet till en borgenär, som säkerhet till dennes fordran. 
För att få kunna söka om inteckning hos Lantmäterimyndigheten krävs att ägarna är 
lagfarna ägare på fastigheten.  
Ett pantbrev kan vara en lösgjord del av en fastighet. Det är en handling som representerar 
en del av fastighetens värde.  
En ansökan om inteckning skall göras skriftligt. Beloppet som ägarna vill inteckna 
fastigheten på måste vara med i ansökan. Om ägaren är gift och fastigheten är makarnas 
gemensamma bostad eller om fastigheten är ägarens giftorättsgods, krävs det makens 
skriftliga samtycke. Detsamma gäller om ägaren är sambo och fastigheten är 
samboegendom.  
Idag kan ett pantbrev utfärdas på två olika sätt; skriftligt eller digitalt.  Datapantbrev finns 
bara registrerade i dataregister. Det är idag vanligast med digitala pantbrev. Om ett skriftligt 
pantbrev förkommit måste pantbrevet dödas. Denna process sköts av 
Lantmäterimyndigheten och kan ta upp till tolv månader (Grauers, 2010, s. 22-29).  
Inteckningarna som finns i en fastighet, kommer stå kvar i fastigheten även om den byter 
ägare (Agell & Malmström, 2009, s. 259-263). 
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Idag är kostnaden för att utfärda ett pantbrev två procent av pantbrevsbeloppet, plus 375 
kronor i administrativ avgift (swedbank.se, 2012).  

8.2 Likvidavräkning 

En likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Detta görs oftast i 
samband med att köpebrev undertecknas, vilket görs på tillträdesdagen. I en 
likvidavräkning redogörs för det ekonomiska flödet i samband med överlåtelsen. Här anges 
uppgifter om vad som skall betalas till säljaren, lån som skall lösas eller tas över 
(Mäklarsamfundet, 2009).  

Avräkningen är uppdelad i tre delar. En allmän del, där det står uppställt vad köparen skall 
betala på tillträdesdagen samt hur mycket som tidigare erlagts i handpenning. Den andra 
delen är för säljaren. Där är det uppställt vad säljaren kommer få tillbaka eller betala när alla 
lån är lösta. Idag är det inte vanligt att köparen tar över säljarens lån, då räntenivån är låg. 
Den tredje delen är för köparen. Där står det specificerat vad köparen kommer att betala. 
Här tas även hänsyn till fastighetsskatt, som säljaren betalar för hela det ingångna året men 
som regleras från tillträdesdagen på köparens bekostnad. En likvidavräkning upprättas i tre 
exemplar. Säljaren och köparen skall ha sin specifika likvidavräkning.  Fastighetsmäklaren 
skall ha en undertecknad och godkänd likvidavräkning av båda parter som arkiveras i tio år 
(Mäklarsamfundet, 2009).  

8.3 Köpebrev 
I samband med fastighetsförsäljningar, skrivs det ofta två köpehandlingar. Det första är 
köpekontraktet och det andra är köpebrevet. Ett köpebrev är den viktigaste handlingen vid 
slutuppgörelsen. Ett köpebrev visar att köpet är definitivt och är en kvittens på att köparen 
har betalat för fastigheten (Agell & Malmström, 2009, s. 249). Detta innebär att säljaren 
inte längre kan häva köpet, på grund av köparens betalningsdröjsmål (Grauers, 2010, s. 42).  
När ett köpebrev utformas finns formkrav som skall uppfyllas. Handlingen skall vara 
skriftlig och undertecknas av parterna. Köpeskilling skall anges. Handlingen måste 
innehålla en överlåtelseförklaring samt fastighetsbeteckning (Mäklarsamfundet, 2009, s. 
124). Om det är fler än en köpare så skall det i köpebrevet anges hur stor del av fastigheten 
som respektive köpare skall ha. Detta för att det ska bli rätt när köparna söker lagfart. 
Köparens och säljarens namnteckning skall bevittnas och vittnenas namn skall 
namnförtydligas. Om köpebrevet inte bevittnas eller om makes/sambos samtycke saknas, 
så får köparen endast vilande lagfart i väntan på komplettering.   
Om ett formkrav i köpebrevet saknas resulterar det inte till att köpet blir ogiltigt, såvida det 
finns ett giltigt köpekontrakt. Effekten av formfelet är att köpebrevet blir utan verkan som 
köpehandling. Även detta leder till att köparna endast får vilande lagfart. Formfelet måste 
åtgärdas innan ansökan om lagfart kan återupptas (Mäklarsamfundet, 2009). 
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8.4 Lagfart 
När en fastighet byter ägare ska köparen ansöka om registrering till fastighetsregistret som 
tillhandahålls av Lantmäterimyndigheten.  Denna registrering kallas lagfart, och innebär att 
köparen blir lagfaren ägare till fastigheten och de byggnader som finns där på 
(Lantmäteriet, 2012).   
Köparen skall ansöka om lagfart senast tre månader efter att fångeshandling upprättats. 
Tillsammans med ansökan om lagfart skall även köpebrevet skickas med i original. Detta 
görs om två köpehandlingar gjorts, annars skickas istället köpekontraktet med. För att 
kunna ta ut nya pantbrev och belåna fastigheten krävs full lagfart. Detta bör göras så 
snabbt som möjligt, oftast redan i samband med tillträdet (Mäklarsamfundet, 2009, s. 125-
126). 
Om Lantmäterimyndigheten godkänner ansökan, tar de ut en kostnad som kallas för 
stämpelskatt. Stämpelskatten är idag på 1,5 procent av fastighetens värde. Fastighetens 
värde är det högsta beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året före förvärvet. 
Detta gäller om köparen är en fysisk person. Är köparen en juridisk person är 
stämpelskatten 4,25 procent. Det finns även en administrativ avgift om 825 kronor, som 
lantmäterimyndigheten tar ut för att behandla ärendet (Grauers, 2010, s. 22).    
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9 Tillvägagångssätt i intervjustudien 
I examensarbetet har fem verksamma fastighetsmäklare i Alingsås intervjuats genom öppna 
frågor i en förstudie. Vid varje tillfälle har intervjuerna byggts upp och kretsat kring den 
processkarta som upprättats. Den fråga som startade varje intervju var; vad tycker du om 
denna processkarta som vi har upprättat och har du några tankar och funderingar kring 
densamma? De resterande frågorna som ställdes berodde på vad fastighetsmäklaren själv 
valde att prata om samt vilka problemställningar och förbättringar som de själva har tankar 
och funderingar kring. Detta gjordes för att fastighetsmäklarna själva skulle prata om det 
som de tycker är viktigt och vad de tror kan förändras för att göra förmedlingsprocessen så 
bra som möjligt. Författarna till examensarbetet har deltagit alla tre vid samtliga intervjuer. 
Intervjuerna har skett på fastighetsmäklarnas kontor. Tiden för intervjuerna har varierat 
mellan 45 minuter och en och en halv timme. Under intervjuerna antecknades det som 
sades. Efter de fem intervjuerna i förstudien, sammanställdes underlaget av författarna. 
Den väsentligaste informationen utgjorde därefter grunden för de tre djupintervjuer som 
genomfördes med verksamma fastighetsmäklare på olika kontor runt om i Västsverige.  

De tre djupintervjuerna utfördes i personligt möte som spelades in av författarna. 
Djupintervjuerna grundades i tio förberedda frågor. De intervjuade fastighetsmäklarna 
svarade på de frågor som ställdes och gavs även tillfälle till följdfrågor. Därefter 
transkriberades svaren som redovisas tillsammans med de ställda frågorna i bilaga A-C 
längst bak i denna rapport.  

Det var svårt att få tag i fastighetsmäklare som ville ställa upp på våra intervjuer. 
Författarna hade hoppats på att få fler fastighetsmäklare och fler olika 
fastighetsförmedlingsföretag att ställa upp på intervjuerna. Detta för att få en bredare 
synvinkel och ett mer rättvisande resultat. Fastighetsmäklarna kontaktades genom 
telefonsamtal, mail samt genom direktkontakt på deras kontor. När en fastighetsmäklare 
tackade ja bokades en intervju in och genomfördes enligt ovan. De fastighetsmäklare som 
sade nej till en intervju hänvisade huvudsakligen till tidsbrist eller semesterledighet.  

De fem fastighetsmäklarna som har intervjuats i förstudien till detta examensarbete är 
Hanna Alavik, Mattias Rasmusson, Felix Borg, Viktoria Bernerek och Per Hedlund. De 
jobbar på Fastighetsbyrån i Alingsås.  
De tre slumpvis utvalda fastighetsmäklarna som intervjuats genom djupintervjuer under 
arbetes gång är Sophia Erixon på Mäklarhuset i Vara, Zara Ek på Bjurfors i Göteborg samt 
Isabella Bromar som vid intervjuns utförande arbetade på Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling i Göteborg.  
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10 Resultat 
I förmedlingsprocessen kan flera olika moment uppkomma där arbetet stannas upp eller på 
något vis hindras att fortskrida. De moment som framför allt leder till tidskrävande 
åtaganden samt att arbetsprocessen hindras i sitt utförande har kartlagts genom detta 
examensarbete. De moment som konstaterats är framförallt processen kring budgivning, 
kontraktsskrivning samt besiktning.  

Resultatet har delats in i fyra delar, intag, försäljningsprocess, kontraktskrivning och 
tillträde. Det är samma indelning som i processkartläggningen. Detta har gjorts för att få ett 
tydligare resultat. 

I resultatet har de mest relevanta svaren tagits upp och diskuterats. Samtliga frågeställningar 
samt transkriberade svar finns i bilaga A-C, längst bak i denna rapport.   

Genom litterära studier samt djupintervjuer med verksamma fastighetsmäklare kan följande 
resultat redovisas.  

10.1 Resultat av intaget 

Studien påbörjades inom huvudmomentet intag. De verksamma fastighetsmäklare som 
intervjuats under förstudien fick alla se på processkartan och därefter själva kommentera 
med synpunkter. Alla var alla eniga om att det arbetssätt och den metodik som används vid 
intag idag är väl fungerande. Mattias Rasmusson2 poängterade särskilt att ”små 
förbättringsåtgärder sker kontinuerligt i takt med att idéer uppkommer och att den enskilda 
mäklaren får mer rutin och arbetslivserfarenhet”. Samtidigt arbetar alla fastighetsmäklare 
utifrån en grund i sin arbetsmetodik och den är i det närmaste perfekt enligt Mattias 
Rasmusson. Enligt de fem fastighetsmäklare som intervjuats i förstudien tar ett intag 
vanligtvis en till tre timmar. Per Hedlund3 medgav att det ibland kan ta upp till flera veckor 
och månader innan intagsmomentet är avklarat. Emellanåt vill säljaren jämföra och/eller 
fundera och då kan det ta längre tid innan nästa del av förmedlingsprocessen kan fortsätta.  

I de djupintervjuer som genomfördes svarade Sophia Erixon4 att ”ett intag tar ungefär två 
till tre veckor, men det kan även gå fortare. Intaget kräver en hel del förberedelser. Man bör 
läsa på om till exempel området, titta på områdets statistik, läsa in sig på själva objektet och 
fastighetens storlek. Ibland vill även säljaren träffa flera mäklare innan han bestämmer sig 
för vem som ska sälja huset eller lägenheten vilket kan göra att processen drar ut på tiden.” 
Zara Ek5 menar på att ”själva intaget brukar normalt ta mellan en halvtimma upp till en 
timma om man bortser från alla förberedelser som man gör innan ett intag.” 
I samtalet med Isabella Bromar6 reflekterade hon mycket över att gemeneman ofta jämför 

                                                 
2 Mattias Rasmusson, Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Alingsås, intervju den 2 maj 2012. 
3 Per Hedlund, Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Alingsås, intervju den 27 april 2012. 
4 Sophia Erixon, Fastighetsmäklare Mäklarhuset Vara, djupintervju den 1 juli 2012. 
5 Zara Ek, Fastighetsmäklare Bjurfors Göteborg, djupintervju den 17 juli 2012. 
6 Isabella Bromar, Fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 3 juli 2012. 
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mellan olika fastighetsmäklare och att det därmed ofta drar ut på tiden. ”Tiden för ett intag 
kan variera helt efter den enskilda situationen, men om de ska träffa fler mäklare kan det ta 
cirka fem arbetsdagar att få ett uppdrag” berättar Isabella.  

Genom detta resultat konstateras att det inom intagsmomentet idag, inte går att urskilja 
några klara förbättringsåtgärder utifrån vad som redogörs i denna rapport genom förstudie, 
djupintervjuer eller idéer från författarna. 

10.2 Resultat av försäljningsprocessen 

Nästa huvudmoment som har behandlats inom förmedlingsarbetet är 
försäljningsprocessen. Detta är den process som är mest tidskrävande samt infordrar mest 
arbetstid av fastighetsmäklaren. Inom detta arbetsmoment är arbetets fortgång beroende av 
externa insatser av utomstående personer såsom stylist, fotograf, besiktningsman, 
annonsansvarig personal inom dagspress och hemsidor samt handläggare inom kommun 
och myndighet. I ett senare skede inom försäljningsprocessen tillkommer även spekulanter 
och bankmän vilket gör att mycket inom detta moment styrs av externa faktorer som 
fastighetsmäklaren själv inte kan påverka mer än till viss grad. I förstudien som 
genomfördes medgav Hanna Alavik7 att ”arbetet många gånger kan avstannas på grund av 
att processen är beroende av en tjänst eller ett besked som krävs av en tredje person”. I de 
flesta fall medger det en naturlig konstpaus i förmedlingsarbetet då andra moment kan 
kompletteras istället, men i vissa fall kan detta dra ut på tiden mer än vad som kan anses 
som skäligt. ”De flesta stegen inom försäljningsprocessen är beroende av varandra och det 
medför att arbetet måste ha sin gång för att inte stanna upp alltihop” anser Mattias 
Rasmusson.  

Enligt de fastighetsmäklare som intervjuats i förstudien inför denna rapport, är den 
ungefärliga tidsperioden för försäljningsprocessen av ett småhus tre till sex veckor på en 
balanserad marknad. 

Enligt djupintervjun med Zara Ek konstaterades att ”försäljningsprocessen tar vanligtvis 
upp till 30 dagar”. Isabella Bromar som precis som Zara är verksam i Göteborg, svarade att 
”försäljningsprocessen tar omkring en till två veckor. Detta beror på säljarnas tempo och 
bostadens skick”. Sophia Erixon som arbetar på en mindre ort, svarade att 
”försäljningsprocessen tar ungefär tre månader, men det beror lite på hur marknaden ser ut 
och när på året det är man säljer. Även andra omständigheter kan spela in på hur lång tid 
denna process tar.”  

Isabella Bromar menar vidare i diskussionen att utgångspriset är avgörande för hur lång tid 
en försäljningsprocess kan ta utifrån den marknad som råder idag. ”Jag skulle framförallt 
vilja säga att hinder dyker upp när utgångspriset är för högt och ingen potentiell köpare 
finns”.  

                                                 
7 Hanna Alavik, Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Alingsås, intervju den 27 april 2012. 
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En förbättringsåtgärd som fastställts genom denna rapport kan vara att det lokala 
fastighetsmäklarkontoret arbetar mer aktivt för att upprätthålla en god kontakt med externa 
företag, myndigheter och kommun. Om kontoret och/eller den enskilda fastighetsmäklaren 
arbetar för att bibehålla en god relation parterna emellan kan det bidra till att problem och 
frågeställningar kan lösas på ett snabbare sätt. Ett konkret exempel kan vara att 
fastighetsmäklaren bjuder med en bankman på visning. Bankmannen får då bra 
marknadsföring för banken samt ett möjligt kundförhållande på plats på visning med 
spekulanter som inte har något lånelöfte. 

Ett annat förslag som skulle kunna bidra till en smidigare process kan vara att den enskilda 
fastighetsmäklaren eller förmedlingsföretaget samarbetar med flera olika fotografer, stylister 
och besiktningsmän för att undvika onödig väntetid och tidsspill.    

I samband med förstudien kommenterade flera av fastighetsmäklarna att lånelöfte och 
låneförbehåll kan medföra att processens fortskridande avstannas och därmed ibland kan 
upplevas som ett problem. Viktoria Bernerek8 påtalade att ”det vore bra om spekulanten 
redan vid visningstillfället har träffat banken och fått ett lånelöfte bekräftat”. Idag menar 
Viktoria Bernerek även att många kommer till visningen utan att veta om de har råd att 
köpa den specifika fastigheten. Om spekulanten i det läget fattar tycke för fastigheten och 
vill vara med och bjuda i ett senare tillfälle kan det medföra att budgivningen drar ut på 
tiden om säljaren vill invänta lånebesked från spekulanten. Ut efter ovanstående 
information har rapportens utformande resulterat till att spekulanten som går på visning 
bör ha ett lånelöfte beviljat innan visningstillfället.  

Sophia Erixon kommenterade att ”man bör ha lånelöfte klart när man vill lägga ett bud och 
jag ser gärna att kunden är väl förberedd redan innan de går på visning. Detta gör att 
processen blir smidigare och man behöver då inte invänta någon som är intresserad, på 
grund av att de ska prata med banken”. Isabella Bromar menar precis som Sophia att 
”Lånelöfte bör vara klart innan man kommer på visning. Detta är dock inte nödvändigt 
men då är spekulanten oftast mer förberedd och vet var de pratar om och att de har koll på 
vart deras finansiella gränser går”. Zara Ek påpekade dessutom att lånelöftet bör vara klart 
innan spekulanten lämnar ett bud och det läggs ut på nätet samt att säljare och övriga 
budgivare meddelas. Detta är enligt Zara Ek ”ett krav för att inte äventyra affären för 
säljare och övriga budgivare”.  

En annan förbättringsåtgärd som kan underlätta och förebygga att en situation som 
beskrevs ovan uppkommer, kan vara ett informationsblad för spekulanter. Detta 
informationsblad tillhandahåller spekulanten redan vid bokning till visningstillfället. 
Flertalet av de intervjuade fastighetsmäklarna i förstudien menar att bokning till en enskild 
visning idag oftast sker genom mailkontakt. I samband med att mailet kommer fram till 
fastighetsmäklaren är förslaget att ett svarsmeddelande skickas med information om vad 
spekulanten bör tänka på inför visningen. Detta informationsblad kan även skickas ut om 

                                                 
8 Viktoria Bernerek, Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Alingsås, intervju den 14 maj 2012. 
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spekulanten ringer och anmäler sig till en visning. I samband med telefonsamtalet kan 
fastighetsmäklaren fråga om bostads- och/eller mailadress och därmed skicka ut 
informationen ändå.   

Idag får spekulanten information om köparens undersökningsplikt, lånelöfte samt hur 
budgivning går till först på visningstillfället. Genom att, redan vid anmälan till visningen, 
skicka denna information blir spekulanten bättre förberedd och ges möjlighet att kontakta 
bank om lånelöfte redan innan visningen. Spekulanten är dessutom införstådd i sin 
undersökningsplikt vid första visningstillfället och kan därmed kontrollera fastigheten mer 
utförligt redan då. Därmed kan flera frågor om tidigare nämnda moment elimineras då 
spekulanten får informationen i skrift. En följdeffekt kan bli att fastighetsmäklaren under 
visningen kan ägna sin uppmärksamhet åt mer väsentliga frågor om fastigheten till 
spekulanterna. Med hjälp av detta informationsblad kan arbetsgången effektiviseras, 
processen kan bli mer tidseffektiv för både uppdragsgivare och fastighetsmäklare samt att 
frågeställningar kan komma att redas ut i ett tidigare skede.  

Ett annat stort orosmoment inom försäljningsprocessen har konstaterats inom 
budgivningen. Vid diskussion med de verksamma fastighetsmäklarna påtalades att hinder 
kan uppstå vid budgivning, framförallt om spekulanten inte har klart med bank om 
lånelöfte. Hanna Alavik påtalade att det inte är ovanligt att en spekulant visar intresse och 
vill lägga bud, trots att det inte finns någon etablerad kontakt med bank. Nyttan av det 
tidigare presenterade informationsbladet kan vara behjälpligt som lösning även i detta 
moment. Genom att i ett tidigare skede upplysa spekulanten skulle situationer som Hanna 
Alavik påtalade ovan, kunna förhindras. 

På frågan gällande hur budgivningen fungerar på respektive kontor samt om 
fastighetsmäklarna upplevt något problem under processen svarade Sophia Erixon att det i 
Vara inte är vanligt med budgivningar. ”Oftast är det bara en intressent på varje hus, som 
då lägger ett bud en bit under utgångspriset. Sedan får vi mäklare försöka få säljare och 
köpare att mötas på vägen. I de fall som vi har riktiga budgivningar med flera spekulanter 
kan en budgivning lätt hålla på i upp till en vecka. Allt tar egentligen lite längre tid här ute 
på landet om man jämför med inne i stan. Spekulanterna vill fundera lite längre och kanske 
komma och titta en gång till” berättar Sophia Erixon. Zara Ek på Bjurfors i Göteborg 
påtalar att budgivningen är ”öppen och transparent” vilket innebär att budgivningen är 
synlig för allmänheten. Vidare berättar Zara Ek att ”problem som är vanliga är att det tar 
lång tid, eller att det går för fort så att folk blir stressade. Ibland händer det att någon 
hoppar av under en budgivning så att processen fått börja om. För att förhindra detta bör 
man ta det lugnt och vara så pedagogisk som möjligt. Det är viktigt att kommunikationen 
med alla parter är tydlig så att alla är fullt informerade. Mycket kommunikation ger en 
känsla av trygghet vilket brukar medföra att affären oftast går i lås som planerat” avslutar 
Zara Ek. Isabella Bromar på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förklarar att ”vi tar 
emot alla bud muntligen och vi mäklare lägger in buden. Alla blir då uppdaterade via sms 
och vad som händer, men däremot får de kontakta mig om de vill lägga ett nytt bud”. 
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Enligt de tre djupintervjuer som genomförts kan författarna konstatera att budgivning sker 
på samma sätt, oavsett var försäljningen utförs. Det som skiljer sig mellan en stor stad och 
en mindre ort är tidsaspekten då det i städer som Göteborg oftast går fortare och är en 
högre omsättningshastighet på bostäder.    

10.3 Resultat av kontraktskrivning 

Det tredje huvudmomentet, som är kontraktskrivning har också påtalats av de intervjuade 
fastighetsmäklarna som ett potentiellt problemområde. Hanna Alavik, Felix Borg9 och Per 
Hedlund påpekade att det idag, på deras kontor och ort är vanligt att köpekontraktet 
upprättas med förbehåll om besiktning. Felix Borg berättade vidare att anledningen till att 
detta görs är på grund av att ett köp inte är bindande innan köpekontraktet är undertecknat 
samt att köpare i regel inte vill bekosta en besiktning innan de vet att de får köpa 
fastigheten. Per Hedlund nämner även att kontraktskrivning bör göras per omgående för 
att undvika problem med att köpare hoppar av. Det problem som kan uppstå i samband 
med detta moment är att köpet går tillbaka. Om så sker påbörjas marknadsföringen på nytt 
och processen får således ta ett steg tillbaka. Detta föreligger då det inte finns fler 
budgivare som är intresserade vid samma tillfälle.  

Enligt Sophia Erixon och Zara Ek är det inte vanligt att man skriver kontrakt med 
förbehåll. På deras kontor i Vara respektive Göteborg, får köparen möjlighet att besiktiga 
och undersöka fastigheten mer ingående innan ett bindande köpekontrakt upprättas. ”En 
köpare och säljare kommer överens om pris och då får köparen chans att besiktiga huset. 
När kontraktet väl är skrivet kan ingen av dem dra sig ur” enligt Sophia Erixon. Isabella 
Bromar berättade däremot tvärt emot de andra, att ”Köparbesiktningen sker efter 
köpekontrakt och då ligger en klausul inlagd i kontraktet”.     

De intervjuade fastighetsmäklarna i förstudien medgav att genomsnittstiden för kontraktets 
upprättande och undertecknande vanligt vis sker inom en till två dagar efter budgivningens 
avslutande. För att underlätta och motverka att arbete med att skriva kontrakt görs flera 
gånger och därmed tar onödig tid, bör fastigheten undersökas noggrant av köparen redan 
innan köpekontraktet undertecknas. Då vet köparen vilket skick fastigheten är i och 
säljaren kan känna sig tryggare i och med att köparens handpenning betalas in direkt i 
samband med köpekontraktets upprättande.  

Om köparen vill besiktiga fastigheten skall ett förbehåll finnas i köpekontraktet. Detta kan 
resultera i två utfall; tillträde eller att köparen frånträder köpet. Hanna Alavik poängterar att 
då förbehåll för besiktning finns inskrivet i kontraktet bör denna äga rum senast en vecka 
efter daterat köpekontrakt. 

Zara Ek påtalade att tidsrymden för kontraktsskrivningen tar ”en till två veckor från 
budgivningens start fram till att handpenningen är deponerad”. Enligt Sophia Erixon tar 
kontraktskrivningen ungefär en vecka. Isabella Bromar svarade precis som Sophia att 

                                                 
9 Felix Borg, Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Alingsås, djupintervju den 4 maj 2012. 
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”tiden mellan första visningen och kontrakt tar cirka en vecka”. Det bör därtill förtydligas 
att det scenario som beskrivs ovan är i det fall som det kommer en intressent på visningen 
som lägger bud och vill köpa fastigheten. Isabella Bromar berättade vidare att man kan 
försöka göra processen snabbare genom att påverka avslutet som fastighetsmäklare. ”Så 
fort man känner att man tillsammans med de blivande köparna nått ett avslut så vill man få 
dem att skriva på kontraktet så fort som möjligt”. Som ett förtydligande till ovanstående 
citat kan påtalas att det alltid är säljaren som bestämmer vem som skall få köpa fastigheten i 
slutändan.  

10.4 Resultat av tillträdet 

Det sista huvudmomentet inom förmedlingsprocessen är tillträdet, när 
äganderättsövergången går från säljaren till köparen. Precis som vid intaget har det i denna 
rapport konstaterats att detta är en enkel och smidig process där det sällan uppstår några 
större problem. Sophia Erixon berättar att ”arbetet med och kring ett tillträde tar ungefär 
en vecka”. Den arbetsmetod och det tillvägagångssätt som används idag är väl fungerande 
enligt samtliga av de fastighetsmäklare som intervjuades i samband med förstudien. Från 
kontraktskrivning till och med tillträdet tar det i snitt två månader enligt Zara Ek. Tiden 
mellan kontraktskrivning och tillträde varierar mellan en och tre månader enligt Isabella 
Bromar. ”Föreberedelserna innan själva tillträdet tar inte speciellt lång tid och går oftast 
väldigt smidigt om man har gjort ett bra förarbete” fortsätter Isabella.   

Även här är det viktigt att hålla en bra relation och kommunikation med berörd bank 
och/eller låneinstitut i samband med tillträdet för att få tag i aktuell information i tid. Precis 
som tidigare redogjorts, kan en förbättringsåtgärd vara att det lokala 
fastighetsförmedlingskontoret och/eller den enskilda fastighetsmäklaren skapar relationer 
med de lokala bankkontoren för att underlätta sammarbetet. 
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11 Analys och diskussion 
I samband med att processkartläggningen har analyserats och kartlagts 
förmedlingsprocessen har det kunnat konstateras att mycket i en fastighetsmäklares vardag 
handlar om yttre faktorer och påverkningar. Det är sällan det ena försäljningsuppdraget är 
det andra likt och det beror till stor del på de yttre omständigheterna som styr i det enskilda 
fallet. En fastighetsmäklare har en metod och en arbetsmetodik som denne arbetar och 
planerar sitt förmedlingsuppdrag utifrån. Vad som sker och uppkommer därutöver kan 
många gånger varken styras eller påverkas av fastighetsmäklaren själv, det kan bara 
analyseras och lösas genom fastighetsmäklarens kompetens och tidigare erfarenheter. 

Några av de yttre faktorer som kunnat konstateras under arbetets gång är återkommande. 
Främst handlar det om världsekonomi, ränteläge och vad media spekulerar och debatterar 
om gällande fastighetsmarknaden.  

Vid sidan av detta kan det också nu i efterhand konstateras att varje enskild 
fastighetsmäklare utvecklar sitt personliga sätt att arbeta, för att hitta ett så smidigt och 
passande sätt som möjligt efter den enskilda individen. De olika moment som förekommer 
inom förmedlingsprocessen kan alltid kombineras och utföras snabbare samt i olika 
ordning, helt beroende på hur fastighetsmäklaren själv väljer att arbeta. I samband med vår 
analys om förbättringsåtgärder, resulterade framförallt de intervjuer som genomfördes till 
att det som tidigare inte fungerat så bra, redan har ändrats på kontoret eller av 
fastighetsmäklaren själv för att effektivisera arbetssättet. Det, i kombination med att en ny, 
utvecklad fastighetsmäklarlag trädde i kraft den 1 juli 2011, till viss del kan bero på att vår 
rapport inte resulterade i så många och omfattande förbättringsåtgärder som var målet vid 
rapportens början.  

Mycket handlar om att fastighetsmäklaren måste vara tydlig och hela tiden tänka ett steg 
före verkligheten. Ett lösningsförslag som under arbetets gång har utarbetats av gruppen 
kan vara ett informationsblad för spekulanter. Detta informationsblad tillhandahåller 
spekulanten redan vid bokning till visningstillfället. Majoriteten av de intervjuade 
fastighetsmäklarna i förstudien menar att bokning till en enskild visning idag oftast sker 
genom mailkontakt. I samband med att mailet kommer fram till fastighetsmäklaren är 
förslaget att ett svarsmeddelande skickas med information om vad spekulanten bör tänka 
på inför visningen. Detta informationsblad kan även skickas ut om spekulanten ringer och 
anmäler sig till en visning. I samband med telefonsamtalet kan fastighetsmäklaren fråga om 
bostads- och/eller mailadress och därmed skicka ut informationen ändå.  

Denna åtgärd kan tidseffektivisera förmedlingsprocessen och ger köparen väsentlig 
information i ett tidigare skede. Detta leder även till att spekulanten kommer väl förberedd, 
och införstådd i innebörden av de viktigaste momenten i försäljningen.   

Idag får spekulanten information om köparens undersökningsplikt, lånelöfte samt hur 
budgivning går till först på visningstillfället. Genom att, redan vid anmälan till visningen, 
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skicka denna information blir spekulanten bättre förberedd men ges också möjlighet att 
kontakta bank om lånelöfte redan innan visningen. Spekulanten är dessutom införstådd i 
sin undersökningsplikt vid första visningstillfället och kan därmed kontrollera fastigheten 
mer utförligt redan då. Därmed kan flera frågor om tidigare nämnda moment elimineras då 
spekulanten får informationen i skrift. En följdeffekt kan bli att fastighetsmäklaren under 
visningen kan ägna sin uppmärksamhet åt mer väsentliga frågor om fastigheten till 
spekulanterna. Med hjälp av detta informationsblad kan arbetsgången effektiviseras, 
processen kan bli mer tidseffektiv för både uppdragsgivare och fastighetsmäklare samt att 
frågeställningar kan komma att redas ut i ett tidigare skede. 

Genom de djupintervjuer som genomfördes under arbetets gång med tre verksamma 
fastighetsmäklare på två olika orter i Västsverige, kunde författarna till denna rapport även 
konstatera följande. Förmedlingsuppdraget skiljer sig åt i både tid och beteende beroende 
på var affären genomförs. På mindre orter tar processen i regel längre tid och det är ingen 
garanti att man får budgivning på objektet som är ute till försäljning. På större orter finns 
fler spekulanter och det medför i regel en snabbare process samt ofta budgivning med flera 
spekulanter.  

När och i vilken omfattning en köparbesiktning genomförs varierar också beroende på var 
den aktuella försäljningen genomförs. Enligt vår förstudie som genomfördes med 
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås, tillämpas oftast ett förbehåll i 
köpekontraktet som medger att köparna bereds chans att besiktiga fastigheten efter 
påskrivet kontrakt. I större städer, som till exempel Göteborg, medger en av de 
djupintervjuade fastighetsmäklarna att deras arbetsmetodik är densamma. Den andra 
fastighetsmäklaren som också är verksam i Göteborg menar att det är vanligare att köparen 
bereds möjlighet att besiktiga fastigheten innan parterna skriver på köpekontraktet. 
Med detta som grund kan författarna konstatera att arbetssättet och tillvägagångssättet styrs 
av mäklaren själv samt hur företaget, som fastighetsmäklaren är verksam inom arbetar 
metodiskt.    

Att arbeta med metoden processkartläggning har resulterat i ett bra perspektiv och en god 
överblick på vilka moment som ingår samt hur arbetsgången i förmedlingsuppdraget 
genomförs. Processkartan har varit till stor hjälp och legat till grund för analysen av 
förmedlingsarbetet men även i samband med de djupintervjuer som utfördes med de 
verksamma fastighetsmäklarna. Genom att utgå från processkartan och ställa öppna frågor 
fick fastighetsmäklarna själva diskutera kring frågeställningar och problem vilket togs med 
in i rapportens resultat. 

Vad hade kunnat göras annorlunda? I denna rapport har fokus riktats mot 
förbättringsåtgärder i förmedlingsprocessen utifrån en fastighetsmäklares synvinkel vilket 
kanske har begränsat oss i vårt slutgiltiga resultat. Resultatet hade blivit annorlunda om 
även, utöver fastighetsmäklare, säljare och köpare hade intervjuats. Detta hade givit och 
resulterat i en annorlunda och bredare synvinkel kring hur förmedlingsprocessen går till. 
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12 Slutsats 
Under rapportens gång har vi arbetet med fyra delmål: 

 Processkartläggning av förmedlingsuppdraget 

 Analysera olika steg inom processen 

 Identifiera förbättringsområden 

 Förslag på förbättringar 

Att studera och kartlägga hela förmedlingsprocessen med hjälp av processkartläggning har 
varit en bra arbetsmetod. Denna arbetsmetod resulterade i en tydlig överblick över varje 
moment där förmedlingsprocessen presenteras på ett strukturerat och begripligt sätt. Syftet 
med denna enkla utformning i kombination med tillhörande textstycken är att det skall vara 
tillgängligt för alla intresserade. Vem som helst skall kunna ta del av innehållet, förstå dess 
innebörd och kunna använda sig av den kartläggning som gjorts, även i praktiken. Därmed 
ämnar hela denna rapport att fungera som ett stöd och ett vägledande hjälpmedel för alla 
inblandade parter, fastighetsmäklare, säljare och köpare i samband med en 
fastighetsöverlåtelse.     

Även de förslag och förbättringsåtgärder som genom denna rapport har fastställts är 
ämnade till att bli tillämpade i verkligheten. Detta för att underlätta i fastighetsmäklarens 
vardagliga arbete samt ge både säljaren och köparen en tydligare förståelse för processen. 
De förbättringsområden som har studerats och de förbättringsåtgärder som senare kartlagts 
kan sammanfattas enligt följande. 

En idé som har framkommit under arbetets gång är ett informationsblad. 
Informationsbladet är menat att tilldelas intressenten innan spekulanten kommer på visning 
för att göra spekulanten så väl förberedd som möjligt. Detta är det förslag som kan komma 
att ha störst betydelse i sin tillämpning och underlätta fastighetsmäklarens arbete och 
påskynda förmedlingsprocessen. Informationsbladet ska inte enbart verka för att affären 
ska fortlöpa så smidigt och tidseffektivt som möjligt, utan även bidra till att intressenten i 
ett tidigare skede än vad som sker idag, får information i så stor omfattning som det är 
möjligt. 

En eventuell besiktning av köparen bör ske innan köpekontraktets upprättande och 
undertecknande. Detta för att eliminera risken att spekulanten köper ett objekt som 
densamme inte hunnit undersöka och därmed saknar byggnadsteknisk kunskap om.   

Innan visningstillfället bör det föreligga ett klart besked gällande lånelöfte. Detta för att 
tidseffektivisera momentet mellan visning och budgivning. Men även mellan budgivning 
och kontraktskrivning. 

Efter att den här rapporten har sammanställts kan det konstateras att de förhållanden som 
styr processen främst grundar sig i de yttre faktorer som fastighetsmäklaren inte själv kan 
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råda över. Genom denna rapport kan det konstateras att arbetet många gånger avstannas på 
grund utav att processen är beroende av en tjänst eller ett besked som krävs av en tredje 
person. Faktorer som ränteläget, världsekonomin, ställningen på fastighetsmarknaden, lagar 
och förordningar befinner sig utom fastighetsmäklarens kontroll. Dock så har 
fastighetsmäklaren möjlighet att i mindre grad påverka och låta sig påverkas av sin närmsta 
omgivning. Genom att upprätthålla goda relationer och en god kommunikation med 
samarbetspartners och intressenter inom branschen kan många av momenten i 
förmedlingsprocessen tidseffektiviseras. Goda relationer liksom god kommunikation 
medverkar till att viljan att hjälpa till ökar vilket leder till ökad framgång och en smidigare 
process. 

I denna studie valdes det att dela in förmedlingsprocessen i fyra huvudmoment; intag, 
försäljningsprocess, kontraktsskrivning och tillträde. Det kan konstateras att det moment 
av dessa fyra som är mest tidskrävande är själva försäljningsprocessen. Detta moment i 
förmedlingsprocessen är i stor grad beroende av utomstående aktörer och 
samarbetspartners och kräver därmed mest resurser. Hela momentet kan i motsats till intag, 
kontraktsskrivning och tillträde som beräknas ta upp till en vecka, ta flera veckor. För att 
tidseffektivisera själva försäljningsprocessen så krävs förutom gott samarbete med 
utomstående aktörer även goda insatser och god kommunikation med säljare, köpare såväl 
som med kollegor så som assistenter och andra fastighetsmäklare på kontoret. 

Många av de problem som tidigare utgjort hinder i fastighetsmäklarens arbete på ett eller 
annat sätt har även i och med den nya lagen som trädde i kraft 2011 redan arbetats om. De 
regler som i och med den nya lagen inrättats på marknaden har sedan 1 juli 2011 beprövats 
i realiteten. Troligtvis kommer denna lag ändras eller utvecklas ytterligare om så behov 
anses finnas i framtiden. 

Vid sidan av detta kan det även konstateras att varje enskild fastighetsmäklare successivt, i 
takt med dennes arbetslivserfarenhet utvecklar sitt personliga sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter i den omfattning det är möjligt.  
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A. Djupintervju med Sophia Erixon, Mäklarhuset Vara 
1. Hur upplever du/ni arbetsmetodiken i förmedlingsprocessen idag? 

Jag tycker att det fungerar bra och arbetsmetodiken är smidig. Jag uppfattar det 
som ett bra flöde. 
 

2. Vi har gjort en sammanställning av hur vi uppfattar förmedlingsprocessen 
(visar processkartan). Skiljer sig er uppfattning om processen jämfört med 
den kartläggning vi gjort och vart finns i så fall olikheterna? 

Jag tycker att den ser bra ut, och det fungerar ungefär så. Det som skiljer sig är att vi 
nästan aldrig har säljarbesiktningar och att köparbesiktningen görs innan kontrakt 
undertecknas.  
 

3. Hur lång tid/period upplever ni att varje huvudmoment i processen tar? Dvs 
intag, försäljningsprocess, kontraktskrivning respektive tillträde. 

Intaget tar ungefär två till tre veckor, försäljningsprocessen ungefär tre månader, 
men det beror lite på hur marknaden ser ut och när på året man säljer. Även andra 
omständigheter kan spela in på hur lång tid denna process tar. Hela 
försäljningsprocessen tar cirka tre månader. Arbetet för både kontraktskrivningen 
och tillträdet tar ungefär en vecka per moment. 
 

3b. Hur kommer det sig att intaget tar så lång tid? 

Intaget kräver en hel del förberedelser. Man bör läsa på om tillexempel området, titta 
på områdets statistik, läsa in sig på själva objektet och fastighetens storlek. Ibland vill 
även säljaren träffa flera mäklare innan han bestämmer sig för vem som ska sälja 
huset eller lägenheten vilket kan göra att processen drar ut på tiden. För mig brukar 
ett intag ta mellan två till tre veckor, men det kan även gå fortare. 

 

4. Vad finns det för ”inre” respektive yttre” faktorer som påverkar eller styr 
förmedlingsprocessen? Kan dessa utgöra hinder för en smidigare process? 

Självklart påverkar bland annat den ekonomiska situationen i världen 
fastighetsmarknaden, till exempel räntor, arbetslöshet och privatekonomi.  
 

4b. Vad säger du om de inre faktorerna? 

Där tycker jag att en god kommunikation till exempelvis köpare och säljare och 
banker är viktigt. Fungerar kommunikationen bra så underlättar detta självklart för en 
bättre affär.  
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5. Anser ni att det finns något som fastighetsmäklarna kan göra för att minska 
dessa? 

Det är ju svårt att påverka de yttre faktorerna. Med de inre faktorerna kan man som 
jag sa tidigare jobba med relationerna med samarbetspartners och givetvis med 
köpare och säljare. 
 

6. Finns det något som du kan göra annorlunda som gör att processen kan flyta 
på bättre? 

Försöka vara så rak och tydlig som möjligt i all kontakt med kunder. Till exempel ta 
ner en säljares förväntningar på priset direkt istället för att bearbeta dem i en 
pågående budgivning. 
 

7. Var i processen anser du att det finns hinder som gör att 
förmedlingsprocessen tar längre tid? 

Vid visningen. Det är svårt att sia om hur lång tid det tar att sälja ett hus eller 
lägenhet. Speciellt här ute på landet. Vissa objekt som man tror ska gå snabbt att 
sälja tar flera månader.  
 

8. I vilket stadie i processen tycker du/ni att det senast bör föreligga klart 
besked gällande lånelöfte? Varför? 

Jag anser att man bör ha lånelöfte klart när man vill lägga ett bud och jag ser gärna 
att kunden är väl förberedd redan innan de går på visningen. Detta gör att processen 
blir smidigare, och man behöver då inte invänta någon som är intresserad på grund 
av att de ska prata med banken.   
 

9. När i processen sker vanligtvis ”köparbesiktningen” och har det hänt att en 
intressent har hoppat av köpet på grund av en besiktning? 

Här ute på landet sker köparbesiktningen i nio fall av tio innan man skriver kontrakt. 
En köpare och säljare kommer överens om pris och då får köparen chans att 
besiktiga huset. När kontraktet väl är skrivet så kan ingen utav dem dra sig ur. Visst 
har det hänt att en köpare har ångrat sig efter en besiktning då man upptäckt fler 
brister än vad de förväntat sig men det vanliga är att man försöka komma överens 
om en prisjustering.  
 

10. Hur fungerar budgivningen på ert kontor? Har ni upplevt några problem 
under budgivningens gång och hur har ni i så fall löst det/dem? 

Här är det inte jättevanligt med budgivningar. Oftast är det bara en intressent på 
varje hus, som då lägger ett bud en bit under utgångspriset. Sedan får vi mäklare 
försöka få säljare och köpare att mötas någonstans på vägen. I de fall som vi har 
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riktiga budgivningar med flera spekulanter kan en budgivning lätt hålla på i upp till 
en vecka. Allt tar egentligen lite längre tid här ute på landet om man jämför med 
inne i stan. Spekulanterna vill fundera lite längre och kanske komma och titta en 
gång till.  
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B. Djupintervju med Zara Ek, Bjurfors Göteborg 
1. Hur upplever du/ni arbetsmetodiken i förmedlingsprocessen idag? 

Jag tycker att den fungerar bra, hela processen är lätt att styra som man själv 
föredrar att arbeta.  

 

2. Vi har gjort en sammanställning av hur vi uppfattar förmedlingsprocessen 
(visar processkartan). Skiljer sig er uppfattning om processen jämfört med den 
kartläggning vi gjort och vart finns i så fall olikheterna? 

Eftersom att jag bara arbetar med bostadsrätter så blir det svårt för mig att svara på 
den frågan. Vid förmedling av bostadsrätter så förekommer ju inte besiktningar. 

 

3. Hur lång tid/period upplever ni att varje huvudmoment i processen tar? Dvs 
intag, försäljningsprocess, kontraktskrivning respektive tillträde. 

Själva intaget brukar normalt ta ungefär mellan en halvtimma upp till en timma om 
man bortser från alla förberedelser som man gör innan ett intag. 
Försäljningsprocessen tar vanligtvis ungefär upp till trettio dagar. 
Kontraktskrivningen cirka två veckor, från budgivningens start tills det att 
handpenningen är deponerad. Från kontrakt tills det att tillträdet äger rum tar i snitt 
två månader. 

 

4. Vad finns det för ”inre” respektive yttre” faktorer som påverkar eller styr 
förmedlingsprocessen? Kan dessa utgöra hinder för en smidigare process?  

Jag tycker att det fungerar ganska bra som det gör idag, lite omställningar får man 
göra i och med att lagen har ändrats om.  

 

4b. Kan du ge något exempel på en sådan omställning? 

Ja, exempelvis så har det ju kommit ett krav som säger att varje fastighetsmäklare måste 
föra journal under försäljningens gång. Detta har varit en omställning, men man vänjer 
sig. 

 

5. Anser ni att det finns något som fastighetsmäklarna kan göra för att minska 
dessa? 

Det är inget som jag har reflekterat över som jag kan komma på just nu. Ska 
fundera på detta och om jag kommer på något så kan jag återkomma till er. 
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6. Finns det något som du kan göra annorlunda som gör att processen kan flyta 
på bättre? 

Skapa bättre rutiner som får arbetet att flyta och som gör arbetet mer effektivt. På 
så sätt kan du utnyttja din tid bättre.  

 

7. Var i processen anser du att det finns hinder som göra att 
förmedlingsprocessen tar längre tid? 

Det som ofta är tidskrävande är att kordinera alla parter, exempelvis få en tid hos 
fotografen, hinna med styling och all förberedelse. 

 

8. I vilket stadie i processen tycker du/ni att det senast bör föreligga ett klart 
besked gällande lånelöfte? Varför? 

Innan de lämnar ett bud till mig och jag lägger ut det på nätet och meddelar säljare 
och övriga budgivare ska lånelöfte vara klart. Detta är ett krav för att inte äventyra 
affären för säljare och övriga budgivare. 

 

9. När i processen sker vanligtvis ”köparbesiktningen” och har det hänt att en 
intressent har hoppat av köpet på grund av en besiktning? 

Jag jobbar ju med bostadsrätter så det är ju inte så vanligt då. Men i annat fall så 
sker det innan kontraktskrivningen. 

 

10. Hur fungerar budgivning på ert kontor? Har ni upplevt några problem under 
budgivningens gång och hur har ni i så fall löst det/dem? 

Bra, vi har en öppen och en transparent budgivning. Problem som är vanliga är att det 
tar lång tid eller går för fort så att folk blir stressade. Ibland händer det att någon 
hoppar av under en budgivning så att processen fått börja om. För att förhindra detta 
bör man ta det lugnt och vara så pedagogisk som möjligt. Det är viktigt att 
kommunikationen med alla parter är tydlig så att alla är fullt informerade. Mycket 
kommunikation ger en känsla av trygghet vilket brukar medföra att affären oftast går i 
lås som planerat. 
 

10b. Vad innebär en transparent budgivning? 

Att budgivningen är synlig. Den ligger på nätet så alla kan se. Budgivningslista lämnas 
sedan till köpare och säljare och övriga budgivare som begär detta.  
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C. Djupintervju med Isabella Bromar, Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedlning  Göteborg 

1. Hur upplever du/ni arbetsmetodiken i förmedlingsprocessen idag? 

Jag upplever den som en bra och lätt process. I bostadsrättsaffärer påminner de om 
varandra och är liknande i nästan alla affärer. 
 

2. Vi har gjort en sammanställning av hur vi uppfattar förmedlingsprocessen 
(visar processkartan). Skiljer sig er uppfattning om processen jämfört med 
den kartläggning vi gjort och vart finns i så fall olikheterna? 

Nej, jag tycker att den stämmer och följer samma mönster i de flesta affärer som jag 
gör. 
 

3. Hur lång tid/period upplever ni att varje huvudmoment i processen tar? Dvs 
intag, försäljningsprocess, kontraktskrivning respektive tillträde. 

Då jag inom en snar framtid kommer att byta tjänst från bostadsrättsmäklare till 
villamäklare och därför inte förmedlat några villor ännu så skulle jag vilja säga som 
så att tiden för ett intag kan variera helt efter den enskilda situationen. Men om de 
ska träffa fler mäklare kan det ta cirka fem arbetsdagar att få ett uppdrag. 
Försäljningsprocessen tar omkring en till två veckor. Detta beror på säljarens tempo 
och bostadens skick. 
Tiden mellan första visning och kontrakt tar cirka en vecka. 
Tillträdet är lite svårare att säga en tid för, men vid bostadsrättsaffärer tar det allt 
ifrån en till tre månader. Föreberedelserna innan själva tillträdet tar inte speciellt lång 
tid och går oftast väldigt smidigt om man har gjort ett bra förarbete 

 

4. Vad finns det för ”inre” respektive yttre” faktorer som påverkar eller styr 
förmedlingsprocessen? Kan dessa utgöra hinder för en smidigare process? 

Inre faktorer kan vara säljarnas sätt och vilja att samarbeta, exempelvis då det gäller 
att svara på mail eller skriva under och återsända exempelvis objektsbeskrivningen. 
Stor betydelse har också hur väl förberedd bostaden är för fotografering och 
visning. Har säljarna barn brukar detta också ha stor tidspåverkan. 
Yttre faktorer kan exempelvis vara om röda dagar dyker upp, eller andra påverkande 
faktorer som världsekonomin eller om det är något stort event som pågår i sta´n, 
exempelvis Göteborgsvarvet. 

 

5. Anser ni att det finns något som fastighetsmäklarna kan göra för att minska 
dessa? 

Nja, jag tycker snarare att man är tydlig mot säljaren genom att göra dem lugna och 
väl förberedda så de känner att de vet vad som händer längs vägen och att de kan 
sitt tidsschema och inte försenar processen på grund av personliga inslag utan att de 
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följer den tidsplan vi har lagt. Yttre faktorer är givetvis svårt att påverka. Antingen 
får man flytta och tidslägga försäljningen tidigare eller senare beroende på vad det 
påverkas av. 
 

6. Finns det något som du kan göra annorlunda som gör att processen kan flyta 
på bättre? 

Egentligen inte. Det som man ibland kan påverka är i så fall avslutet. Så fort man 
känner att man tillsammans med de blivande köparna nått ett avslut så vill man få 
dom att skriva på kontraktet så fort som möjligt. 
 

7. Var i processen anser du att det finns hinder som gör att 
förmedlingsprocessen tar längre tid? 

Jag skulle framförallt vilja säga att hinder dyker upp när utgångspriset är för högt 
och ingen potentiell köpare finns. 
 

8. I vilket stadie i processen tycker du/ni att det senast bör föreligga klart 
besked gällande lånelöfte? Varför? 

Lånelöfte bör vara fixat innan man kommer på visning. Detta är dock inte 
nödvändigt men då är spekulanten oftast mer förberedd och vet vad de pratar om 
och att de har koll på var deras finansiella gränser går. Däremot så måste de fixa det 
efter visning men innan budgivningen för att få delta i den. 
 

9. När i processen sker vanligtvis ”köparbesiktningen” och har det hänt att en 
intressent har hoppat av köpet på grund av en besiktning? 

Jag har ännu inte sålt någon villa men har däremot varit delaktig i en del affärer 
tillsammans med kollegor. Köparbesiktningen sker ju efter köpekontrakt och då 
ligger en klausul inlagd i kontraktet.  
Jag har som sagt inte varit med om det personligen men kollegor har det och då 
beror dessa avhopp oftast på något dramatiskt som inträffat. 
 
9b. Kan du ge något exempel på vad det skulle kunna vara? 
 
Ja, oftast är det något av stor betydelse som har skett, exempelvis en stor fuktskada 
eller liknande. 
 

10. Hur fungerar budgivningen på ert kontor? Har ni upplevt några problem 
under budgivningens gång och hur har ni i så fall löst det/dem? 

Budgivningen fungerar som så att vi tar emot alla bud muntligen och vi mäklare 
lägger in buden. Alla blir då uppdaterade via sms om vad som händer men däremot 
så får de kontakta mig om de ska lägga ett nytt bud, men oftast så hinner jag ringa 
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dem innan. Detta görs för att undvika missförstånd med siffror och så att man vet 
vem man har att göra med. Det enda problem som jag har stött på är på min förra 
arbetsplats där det även fungerade som jag sa innan. Där hände det att folk sms:ade 
till min mobiltelefon och lade bud under den höjningsgräns som säljaren önskar, 
exempelvis en höjning på 5000 kr. Då kommer man ju ingen vart i budgivningen. 

 


