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During several years influencing opinions has been working for a 
renewal of the Estate agents act. One of the matters that the 
Commission of Inquiry is handling is the question whether estate 
agents will be permitted to offer support services to their customers.  
  
In the light of the current investigation it has been my objective with 
this memorandum to describe the complexity about support services 
and also to what use these services could be for the consumers as 
well as to the estate agency branch. 
 
During my work with this memorandum I have identified two main 
theories. While one of the theories is emphasising customer 
orientation, the other theory is stating that there is a disadvantage 
with scattered services and that the service company should focus 
on its core business. When the theories were brought together with 
the empirics it became my opinion that estate agents should use 
these services to position themselves towards competitors. Above 
all it’s my opinion that for smaller estate agents support services can 
be of decisive importance for the future survival. 



 

 
 
 

Sammanfattning: Under många år har opinionsbildare såsom Mäklarsamfundet arbetat 
för en förnyelse av Fastighetsmäklarlagen. Den 31 december 2007 
skall utredningsarbetet kring den nya Fastighetsmäklarlagen vara 
klart och en av de frågor som utredningsgruppen avhandlar är 
huruvida fastighetsmäklare skall få förmedla kringtjänster till sina 
kunder eller ej.  
 
Mot bakgrund till det utredningsarbete som för närvarande förs 
kring den nya Fastighetsmäklarlagen har det varit mitt syfte med 
denna promemoria att beskriva komplexiteten om kringtjänsternas 
vara eller icke vara, och med vilken nytta tjänsten kan bidra med till 
konsumenterna och fastighetsmäklarbranschen.  
 
Jag har under mitt arbete stött på teorimotsättningar då den ena 
teorin förespråkar att det är kunden som är i fokus och bestämmer, 
menar den andra teorin att det är ej bra att ha en alltför spridd tjänst 
då tjänsteföretaget skall fokusera på kärntjänsten. När dessa teorier 
har sammanvävts med empirin anser jag att 
fastighetsmäklarföretagen kan använda sig av kringtjänsterna för att 
positionera sig gentemot sina konkurrenter och framförallt för 
mindre fastighetsbyråer kan det vara avgörande för hur de skall 
överleva i framtiden.   
 

 



 

 
 
 

Sammanfattning 
 

Under många år har opinionsbildare såsom Mäklarsamfundet arbetat för en förnyelse av 
Fastighetsmäklarlagen. Den 31 december 2007 skall utredningsarbetet kring den nya 
Fastighetsmäklarlagen vara klart och en av de frågor som utredningsgruppen avhandlar är 
huruvida fastighetsmäklare skall få förmedla kringtjänster till sina kunder eller ej. 
Problematiken kring detta är den nuvarande Fastighetsmäklarlagen samt att 
fastighetsmäklaren skall vara en opartisk mellanman som ej får syssla med 
förtroenderubbande verksamhet.  
 
Mot bakgrund till det utredningsarbete som för närvarande förs kring den nya 
Fastighetsmäklarlagen har det varit mitt syfte med denna promemoria att beskriva 
komplexiteten om kringtjänsternas vara eller icke vara, och med vilken nytta tjänsten kan 
bidra med till konsumenterna och fastighetsmäklarbranschen. Min huvudfråga i denna 
promemoria har varit att undersöka kringtjänsternas för- och nackdelar för både 
konsumenterna och fastighetsmäklarna. Det hermeneutiska synsättet har genomsyrat denna 
promemoria med den utgångspunkten att sätta tolkningarna av empiri och teori i första 
rum. Att samla mycket material, förstå vikten och konsekvenserna av författarens 
förförståelse genom dennes tolkning är nyckelord för det hermeneutiska synsättet.  
 
Jag har under mitt arbete stött på teorimotsättningar då den ena teorin förespråkar att det är 
kunden som är i fokus och bestämmer, menar den andra teorin att det är ej bra att ha en 
alltför spridd tjänst då tjänsteföretaget skall fokusera på kärntjänsten. När dessa teorier har 
sammanvävts med empirin anser jag att fastighetsmäklarföretagen kan använda sig av 
kringtjänsterna för att positionera sig gentemot sina konkurrenter och framförallt för 
mindre fastighetsbyråer kan det vara avgörande för hur de skall överleva i framtiden.  
 
En mycket viktig fråga i debatten om kringtjänster är huruvida konsumentskyddet kan 
bevaras eller ej. I denna fråga anser jag att det är av stor vikt att konsumenterna informeras 
om sitt eget ansvar, att kringtjänsterna ej är kopplade till köpekontraktet samt att 
fastighetsmäklaren skall vara tvungen att uppge sina samarbetsavtal och ersättningar. Men 
är då kringtjänster universallösningen för fastighetsmäklarbranschen? Nej, anser jag men 
svaret är ej helt enkelt. För många fastighetsmäklare kommer det att innebära att de får 
betalt för mycket av det som de redan gör idag –vilket är positivt. Men å andra sidan 
kommer det att innebära ett mycket större ansvar gentemot konsumenterna. Tiden finns 
dock anser jag utifrån de intervjuer som jag har genomfört, men frågan är om det 
ekonomiska inc itamentet är tillräckligt stort med hänsyn till ansvaret och tidsåtgången. Jag 
anser således att för att kunna sälja alla dessa kringtjänster så kommer det att kräva tid och 
engagemang från fastighetsmäklarens spetskompetens, vilket enligt min åsikt kommer att 
skada fastighetsmäklarrollen till viss del på längre sikt.  
 
 



 

 
 
 

Summary 
 

During several years influencing opinions has been working for a renewal of the Estate 
agents act. On the 31st of December 2007 the investigation of the new act will be 
concluded. One of the matters that the Commission of Inquiry is handling is the question 
whether estate agents should be permitted to offer support services to their customers. The 
complexity of this problem is that the current estate agent act states that the estate agent 
shall be an impartial middleman and is not allowed to pursue activities that will endanger 
the confidence in him as an estate agent.  
  
In the light of the current investigation it has been my objective with this memorandum to 
describe the complexity regarding support services and also to what use these services 
could be for the consumers as well as to the estate agency branch. My main objective has 
been to investigate these service’s advantage and disadvantage for both the consumers and 
the estate agents. The hermeneutical approach has pervaded this memorandum with the 
starting point that the interpretation of both theory and empiric comes first. Collecting a 
large amount of information, to understand the great importance and consequences of the 
authors pre comprehension through her interpretation, is keywords for the hermeneutical 
approach. 
 
During my work with this memorandum I have identified two main theories. While one of 
the theories is emphasising customer orientation, the other theory is stating that there is a 
disadvantage with scattered services and that the service company should focus on its core 
business. When the theories were brought together with the empirics it became my opinion 
those estate agents should use these services to position themselves towards competitors. 
Above all it’s my opinion that for smaller estate agents support services can be of the 
outmost importance for the future survival. 
 
A very important question is however if these services are a threat towards the consumer 
protection. In this matter I believe that its of great importance that the consumers are well 
informed of their own responsibility and that the service is not part of the agreement and 
that the estate agent is forced to state the collaborations and compensations he is receiving. 
But do I believe that support services are a universal solution for the estate agency branch? 
No, that is not my opinion but it’s not an easy question to answer! To many estate agents 
this could mean that they get compensated for what they are already doing today for free. 
This is of course positive, but on the other hand this will mean that the responsibility 
towards the consumers will increase. On the basis of my interviews I believe that the estate 
agent has the time to offer these services but the question is however it’s profitable in 
comparison to the responsibility and time consumption. Thus it’s my opinion that if the 
estate agent will be able to offer support services it will take valuable time and effort from 
their core competence which I believe will damage the role of the estate agent over time.
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1. Bakgrund 
 

Under detta avsnitt är det min tanke att ge er läsare en inledande beskrivning om ämnet 
och de problem som det har varit min avsikt att undersöka. Ni kommer även att finna en 
kortare motivering om varför jag har funnit detta ämne intressant att undersöka samt vad 
jag har velat uppnå med denna promemoria.  
 

I dagens samhälle är det tal om fastighetsmäklares provision och hur skälig ersättningen 
egentligen är.1 Kring dessa diskussioner finns det flera andra faktorer som kan komma att 
spela stor roll i framtiden, t.ex. möjligheten för fastighetsmäklare att kunna erbjuda 
kringtjänster i form av försäkringar, flyttlogistik etc. I Danmark är dessa kringtjänster 
tillåtna  men ej i Sverige. För närvarade arbetar Riksdagen tillsammans med 
fastighetsmäklarbranschen med att se över Fastighetsmäklarlagen.  Utgången av den nya 
Fastighetsmäklarlagen skulle kunna innebära en öppning för förmedling av kringtjänster. 
En sådan förmedling skulle kunna ge utrymme för minskning av provisionen då 
fastighetsmäklarna finner kompletterande inkomstkällor och konsumenterna tvingar ner 
provisionerna, men finns det tid och utrymme för en sådan tjänsteutveckling? 
 
Fastighetsmäklarbranschen, genom opinionsbildare såsom Mäklarsamfundet uttalar sig 
positivt om en öppning för förmedling av kringtjänster2 och hävdar bl.a. genom en Temo-
undersökning3 att det efterfrågas av konsumenterna. Detta resultat är ingenting som jag 
tvivlar på och jag tror även att flertalet av konsumenterna skulle kunna ha hjälp av många 
kringtjänster, såsom t.ex. energirådgivning. Däremot så anser jag att det finns anledning att 
ifrågasätta vad en eventuell uppkomst av denna nya tjänst skulle de facto innebära för 
fastighetsmäklarna. Det är min misstanke att det även kan finnas nackdelar för 
konsumenterna då t.ex. fastighetsmäklarnas opartiskhet kan komma att åsidosättas, detta är 
en problematik som ej får negligeras utan måste diskuteras och lösas. 
 
Yrket som fastighetsmäklare har funnits i månget decennium men Fastighetsmäklarlagen 
infördes ej förrän 1984 i Sverige 4. Sedan dess har lagen reviderats och fö r närvarande 
genomförs en stor utredning om hur den nya Fastighetsmäklarlagen skall komma att se ut. 
Det är i denna utredning som problemet huruvida fastighetsmäklare skall kunna förmedla 
kringtjänster och huruvida detta strider mot kravet som opartisk mellanman uppkommer.  
 

1.1 Problemformulering 
 

I media har vi kunnat läsa hur branschen genom bl.a. Mäklarsamfundet5 har uttalat sig 
positivt om kringtjänsterna. Men frågan är dock vilka kringtjänster som egentligen 
efterfrågas av konsumenterna? Min huvudfråga i denna promemoria är att undersöka 

                                                 
1 Mäklarbranschen har fart Svenska Dagbladet 2006-11-20, fastighetsmäklare tar in över 6 miljarder 
Dagens Industri 2006-11-17 
2 www.varbostad.se 
3 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
4 fastighetsmäklaren –en vägledning, Grauers, P m.fl. (2005) sid 14 
5 www.varbostad.se  
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kringtjänsternas för- och nackdelar för både konsumenterna och fastighetsmäklarna. För att 
kunna svara på min huvudfråga finner jag det även intressant att problematisera kring 
frågan huruvida kringtjänster kan leda till urvattning av Fastighetsmäklartjänsten genom att 
fokus flyttas från själva fastighetsförmedlingen? Jag anser att denna delfråga, liksom de 
följande, är en viktigt och väsentlig del av mitt arbete för att nå svar på min huvudfråga. 
Kortfattat vill jag motivera dessa såsom att delfrågorna skapar helheten.  
 
Idag finns det hemsidor där konsumenter kan jämföra försäkringar, bolån etc. för att se hur 
de kan erhålla det mest fördelaktiga erbjudandet. En delfråga som uppstår på skrivandets 
väg är att undersöka om det egentligen finns något utrymme kvar för fastighetsmäklarna att 
förmedla kringtjänster? Eller, kan det vara så att konsumenterna inte alls är intresserade av 
kringtjänsterna utan istället föredrar att den anlitade fastighetsmäklaren fokuserar på 
förmedlingen av bostaden?  
 
Det är många intressen som skall tillgodoses i samband med förmedling av kringtjänster. 
Först och främst måste dock en lagändring ske för att kringtjänsterna skall kunna 
förmedlas överhuvudtaget. Vad skulle då denna nya lag kunna innebära och finns det 
värdefulla erfarenheter från Danmark som redan tillåter kringtjänster som vi bör lära oss 
av? Detta är således den sista delfrågan som jag finner viktig att ta upp till diskussion.  
 

1.2 Syfte 
 

Jag finner det viktigt att få blivande fastighetsmäklare att lyfta blicken och ej enbart se 
kringtjänster som en universallösning på konkurrensproblemet. Det måste även finnas ett 
behov hos konsumenterna för att det skall vara lönsamt. Mitt syfte med denna promemoria 
är således att beskriva komplexiteten om kringtjänsternas vara eller icke vara, och till 
vilken nytta tjänsten eventuellt kan bidra med till konsumenterna och 
fastighetsmäklarbranschen.  
 

1.3 Målgrupp 
 

Min huvudsakliga målgrupp med denna promemoria är fastighetsmäklare som är 
intresserade av att utveckla sitt förmedlingsarbete genom att även förmedla kringtjänster. 
Min tanke är att de genom att läsa detta skall få en större förståelse för konsumenternas 
behov, se vilka fallgropar som finns och se vilka valmöjligheter som kan komma att 
komma genom den nya lagen. Den sekundära målgruppen är konsumenterna. Min avsikt är 
att denna promemoria skall kunna läsas som en guide i vilka för- och nackdelar som finns 
med att köpa kringtjänster från en fastighetsmäklare. 
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2. Metod  
 
Under detta avsnitt är det min avsikt att förklara hur jag har gått tillväga under arbetet 
med denna promemoria. Det är min förhoppning att detta metodavsnitt kommer att ge en 
bättre förståelse för hur jag har tänkt under arbetets gång. Jag tror även att det är lättare 
att få en förståelse för hur arbetet är upplagt och hur jag har tänkt i mina tolkningar 
genom att läsa detta avsnitt. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Jag anser att det hermeneutiska synsättet är det som är mest förenligt med mitt personliga 
synsätt. Enligt Wikpedia kan hermeneutiken beskrivas som ett försök till att svara på 
frågan ”Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?”6. Med detta som 
utgångspunkt vill jag beskriva det hermeneutiska synsättet som en forskningsansats som 
sätter tolkningarna i första rum. Att samla mycket material, förstå vikten och 
konsekvenserna av författarens förförståelse genom dennes tolkning är nyckelord för det 
hermeneutiska synsättet.7 
 
Med hänsyn till det hermeneutiska synsättet finner jag det viktigt att utförligt förklara mitt 
tillvägagångssätt och metodval då jag anser att mina tidigare erfarenheter kommer att ha en 
viss inverkan på mina analyser och slutsatser. Även problem som har uppstått under vägen 
och hur jag har hanterat dessa är av vikt att lyfta fram då det påvisar vilka 
bakgrundsfaktorer som kan komma att ha inflytande.8 Jag anser därför att det är viktigt att 
nämna att jag själv har sålt och köpt bostad genom olika fastighetsmäklare. Jag anser även 
att jag genom min utbildning och praktik fått mycket god insyn i fastighetsmäklarrollen.9 
Min fastighetsmäklarpraktik har jag genomfört på Mäklarringen i Vallentuna, vilket bl.a. är 
en av anledningarna till att jag genomfört en av mina intervjuer där och ytterligare en 
intervju inom samma fastighetsmäklarkedja. Däremot så har Mäklarringen ej haft någon 
inverkan på mitt val av ämne eller har haft tillgång till min promemoria innan intervjuerna 
har tagit plats. Vid tidpunkten av slutförandet av denna promemoria har jag även hunnit 
börja arbeta på Mäklarringen i Vallentuna. 
 
Det hermeneutiska synsätt genomsyras även genom att jag i mitt tillvägagångssätt avser att 
ställa de två ytterligheterna i kringtjänsternas vara eller icke vara mot varandra, jag syftar 
då till konsumentens och fastighetsmäklarens synvinkel. Detta har lett till en djupgående 
och sammanvävd analys om de för- och nackdelar som finns med kringtjänster.  För att 
kunna undersöka kringtjänsternas för- och nackdelar anser jag att det kommer att krävas 
två separata och oberoende undersökningar för att fånga upp konsumenternas respektive 
fastighetsmäklarnas synvinkel, därav att detta presenteras i skilda kapitel. Resultaten 

                                                 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik   
7 ibid 
8 Fløistad 1973 återgiven i Ödman P-J Tolkning Förståelse vetande (2001) sid 80 
9 Patel R & Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder (2003) sid 26 
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kommer sedan att vävas samman och ställas mot varandra i analysen för att sedan mynna 
ut i min slutsats.  
 
Det har varit min avsikt att ställa teorin och empiri mot varandra för att se vilka samband 
som kan finnas. För att se hur teorin fungerar i praktiken anser jag att det är viktigt att se 
till helheten, med helheten menar jag att varken empirin eller teorin skall styra. Med detta 
som bakgrund har jag antagit sambandssynsättet med ett komplexitetsantagande. Detta 
understrykes även i mitt syfte samt i min inställning till att kringtjänster framhålls som en 
universallösning på konkurrensproblemen. 10 
 

2.2 Informationssamling 
 

För att kunna se de olika sambanden mellan fastighetsmäklare och konsumenterna ansåg 
jag att det fanns ett behov av en stor mängd information. Därför förefall det mig naturligt 
och mer fördelaktigt att samla in så mycket information som möjligt. Detta för att sedan 
sålla ut och avgränsa det som ej hade någon större relevans till frågeställningarna, ett s.k. 
snöbollsurval. Detta tillvägagångssätt är framgångsrikt vid en hermeneutisk undersökning 
då det leder till ett omfångs- och innehållsrikt kunskapsinnehåll. Detta tillvägagångssätt 
anser jag har lett till att jag har fångat upp olika nyanseringar och ej missat viktiga 
aspekter. 11 Däremot så har jag ej använt mig av all information, utan har sållat innehållet 
för att försöka vidhålla den röda tråden som har varit min ambition att hålla genom arbetet.   
 
För att undersöka själva kärntjänsten som konsumenterna söker och vilka bitjänster som 
skulle kunna vara attraktiva har jag sökt information i traditionell litteratur kring 
tjänstemarknadsföring och kundorientering.12 Det finns enligt min mening två motsägelser 
i teorin avseende kringtjänster. Medan den ena teorin förespråkar att det är kunden som är i 
fokus och bestämmer, menar den andra teorin att det är ej bra att ha en alltför spridd tjänst 
då tjänsteföretaget skall fokusera på kärntjänsten. Detta är givetvis något som jag avser att 
analysera och problematisera kring samt undersöka vilka samband mellan teori och empiri 
som kan komma att finnas. 
 
Det har varit min avsikt att även granska vilka tidigare undersökningar som kan ha gjorts i 
liknande frågor för att se om nytt ljus kan spridas över dessa undersökningar eller om det 
finns frågeställningar som bör fördjupas. Då det har varit min avsikt att även undersöka 
branschens synvinkel på kringtjänsternas för- och nackdelar har jag tagit del av de artiklar, 
officiella uttalanden och undersökningar som har publicerats av representerar från 
fastighetsmäklarbranschen. För att komplettera dessa och få en djupare insikt har jag 
genomfört ett flertal kvalitativa intervjuer med registrerade och verksamma 
fastighetsmäklare. De personer som slutligen intervjuades valdes utifrån deras 
tillgänglighet, d.v.s. de som har svarat först på intervjuförfrågan har valts ut. Kvalitativa 
intervjuer innebär att de personer jag har intervjuat har talat fritt kring ett fåtal frågor vilket 
                                                 
10 Wigblad, R Karta över vetenskapliga samband (1997) sid 37 
11 Starrin B och Svensson P-G, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) sid 80 och 122 
12 Echeverri, P, & Edvardsson, B; Marknadsföring i tjänsteekonomin (2002), Aaker David A, Strategic 
market management, (2005), och Kotler, P m.fl., (2005)  
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har gett mig möjlighet att fånga upp fler nyanseringar kring svaren. Nyanseringarna har 
särkilt kommit upp till ytan genom att intervjuerna har hållits under relativt informella 
förhållanden. 13 Jag har även funnit det viktigt att intervjua dessa fastighetsmäklare på 
platser där de har känt sig trygga samt att samtalen har kunnat ske privat och utan åhörare, 
t.ex. konferensrum.14 Detta anser jag har lett till den lättsamma stämning som jag har ansett 
att intervjuerna har haft, vilket har lett till att svaren på frågorna tidvis svävat ut och i sin 
tur lett till mycket intressanta tolkningar. Detta har även inneburit att jag har kunnat fånga 
det ”unika” hos varje intervjuobjekt vilket förespråkas av det hermeneutiska synsättet.15 
Jag har även valt att presentera resultaten av mina intervjuer i promemorian genom 
sammandrag av det som framkom av intervjuerna. Jag har funnit detta mer fördelaktigt än 
att lägga dessa som bilagor då jag anser att dessa bör läsas igenom för att kunna fånga upp 
empirins helhet. Det är även min förhoppning att läsaren har användning och glädje av 
intervjumaterialet vid de diskussioner som förs i slutsatserna.  
 
Intervjuerna har genomförts på tre olika sätt: personligt möte (två intervjuer), via telefon 
(en intervju) eller via e-mail (en intervju). Samtliga har gett sitt godkännande till 
publicering av namn och företag i denna promemoria. Vid de personliga mötena har jag 
spelat in intervjuerna med en bandspelare. Intervjuobjekten har blivit tillfrågade om de 
accepterade detta och tyckte att det var okej. Jag fann ej heller att någon av dem blev 
besvärade av bandspelaren. Jag fann tillvägagångssättet med att spela in intervjuerna 
väldigt fördelaktigt då jag kunde lägga tonvikt på att lyssna mer koncentrerat vilket ledde 
till en högre nivå av deltagande från min sida. Innan jag genomförde mina intervjuer läste 
jag en bok angående kvalitativa intervjuer16. Författaren till denna bok förespråkade 
bandspelare av den anledningen att man kan koncentrera sig på frågorna och, framför allt, 
svaren. Vid telefonintervjun där jag ej hade möjlighet att spela in min intervju innebar 
avsaknaden av bandspelare att jag var tvungen att lägga stor vikt vid att hinna med att ta 
anteckningar. Således kan jag förespråka att genomföra intervjuer personligen samt att 
använda sig av bandspelare då jag anser att det ger en högre kvalitet på intervjun.  
 
Mina intervjuer har tagit mellan 20-30 minuter/intervju vilket jag har funnit tillräckligt 
tidsmässigt. Ingen av intervjuobjektet har fått möjlighet (och det har ej heller efterfrågats) 
att ta del av frågorna innan själva intervjutillfället. Däremot har de haft vetskap om ämnet 
i.o.m. sin yrkesroll. Att intervjuobjekten ej har haft tillgång till frågorna har varit av den 
anledningen att jag har velat fånga deras spontana och personliga reaktion och svar. Jag 
anser ej heller att några av mina frågor har varit av provocerande karaktär vilket innebär att 
jag ej kände ett moraliskt dilemma med detta tillvägagångssätt.  
 
Samtliga intervjuobjekt har fått mina sammanställningar av respektive intervju skickade till 
sig för godkännande. Detta för att säkerhetsställa trovärdighet i min undersökning genom 
att minimera riskerna för missförstånd och felaktigheter. 
 

                                                 
13 Trost J. Kvalitativa intervjuer, (1997) sid 24 
14 Trost J. Kvalitativa intervjuer (1997) sid 42 
15 Starrin B och Svensson P-G, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) sid 73 
16 Trost J. Kvalitativa intervjuer, (1997) sid 50 
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Det var min avsikt att intervjua en representant från Erik Olsson Fastighetsförmedling men 
de ställer tyvärr ej upp och medverkar i studentundersökningar pga. tidsbrist. Detta har 
tyvärr lett till att jag ej har kunnat undersöka huruvida branschen skulle kunna ta lärdom av 
deras, enligt min åsikt, kringgång av lagen avseende förmedling av kringtjänster. Erik 
Olsson erbjuder sina kunder ett flertal kringtjänster, dock ej via deras fastighetsmäklare, 
vilket jag fann mycket innovativt. Det hade således varit mycket givande och spännande att 
se hur detta skulle kunna ha påverkats av en eventuell lagändring.  
 
Då Mäklarsamfundet har gjort ett flertal branschuttalanden anser jag att det även är av vikt 
att få uttalanden från konsumenternas motpol, d.v.s. Konsumentverket. Jag har därmed 
skickat ut förfrågan till Sverker Thorslund samt Börje Ödman som båda arbetar med 
konsumentfrågor på Konsumentverket resp. Fastighetsbyrån för att se hur de ställer sig till 
kringtjänster. Börje Ödman är anställd som konsumentombudsman, men trots att han är 
anställd av Fastighetsbyrån anser jag att han genom sitt arbete i viss mån kan tala för 
konsumenterna.  
 
För att sätta empirin på sin spets och för att kunna väcka en debatt har det varit min avsikt 
att undersöka vilka erfarenheter branschen kan lära sig av Danmark som redan har en lag 
som tillåter fastighetsmäklare att förmedla kringtjänster. Det var min förhoppning att jag 
skulle kunna hitta material kring detta genom nyhetsartiklar vilket jag även fann möjligt. 
Detta har möjliggjort ett avsnitt och slutsatser utan att en intervju med en dansk 
fastighetsmäklare varit nödvändig. Jag har dock gjort en avgränsning avseende de länder 
som har varit föremål för jämförelse av kringtjänster. Då forskare anser att det är svårt att 
jämföra konsumentbeteende då det är alltför kulturellt betingat har jag har ej gjort 
jämförelser med t.ex. USA. 17 Jag anser dock att danska konsumenter är någorlunda lika de 
svenska konsumenterna varav att jag anser att det går att undersöka hur de har arbetat med 
kringtjänster. Med bakgrund mot detta har jag dock enbart jämfört de eventuella svenska 
kringtjänsterna mot de danska.  
 
Under min resa med denna promemoria har jag stött på annan forskning med liknande 
karaktär. Redan i ett relativt tidigt stadium av min research hittade jag en uppsats med 
titeln ”fastighetsmäklaren och kringtjänster” skriven av Pia Lerigon 18. Denna uppsats är 
väldigt bred och spänner över det flesta områden som rör fastighetsförmedling. Därmed är 
det svårt för mig att ej beröra de områden som författaren redan avhandlat. Däremot anser 
jag att de frågor som jag har avhandlat har varit mer djupgående i frågorna kring vad 
förmedling av kringtjänster kommer att innebära för fastighetsmäklarrollen. Jag har dock ej 
gått djupare på vilka kringtjänster som kan komma att bli aktuella eller en djupanalys av 
Fastighetsmäklarlagen.19 Jag har sökt på Internet efter annan studentforskning som kan 
ligga till stöd, eller förkasta, min promemoria men ej hittat några relevanta. 
 

                                                 
17 Ekström K. & Forsberg H. Den flerdimensionella konsumenten (1999) sid 20 
18 Lerigon, P, fastighetsmäklaren och kringtjänster (2006) 
19 ibid 
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2.3 Trovärdighet 
 

Jag anser att det är mycket viktigt för trovärdigheten och för mitt personliga 
organisationssinne att dokumentera min datainsamling noggrant redan från början. Därför 
har jag valt att påbörja denna promemoria genom att dela upp datainsamlingen under olika 
rubriker och för att därefter sammanställa information och slutsatser. Det är även min tro 
att detta tillvägagångssätt kommer att leda till en mer innehållsrik analys av 
fastighetsmäklarbranschen och att det kommer att innebära en smidig växelverkan mellan 
del och helhet. Det är även min förhoppning att ni kära läsare även kommer att finna 
övergångarna lättförståliga och konkreta och att den hermeneutiska spiralen kommer till 
sin rätt genom denna växelverkan.20 
 
Jag anser att det är av yttersta vikt att inga oklarheter kring min trovärdighet och mina 
källor uppstår. Därmed har jag strävat efter att följa Arne Trankell checklista för 
”vetenskaplig hederlighet” för att på så sätt motverka misstankar samt höja kvaliteten på 
min forskning: 

1. ”Författaren har inte förtigit något han kände till 
2. han har inte lagt till något som inte har med saken att göra 
3. han har förankrat sina slutsatser i det frambragda materialet 
4. han har inte kallat saker för än det ena, än det andra 
5. han har inte tillmätt saker olika vikt allteftersom det passar hans syften 
6. han har inte påstått sig ha syften som han sen har övergett till förmånen för andra 

utan att redovisa varför”21 
 
För att ytterligare försöka höja kvaliteten på min forskning och för att uppfylla det 
vetenskapliga kravet med att mitt resultat skall bidra med något ”nytt” anser jag att 
validitetskriteriet är av vikt och då särskilt det pragmatiska (validitets) kriteriet. Detta 
innebär att det är konsekvenserna av de resultat som har framkommit ur min forskning som 
betonas.  Då jag avser att lyfta fram sambandet och förståelsens för kringtjänster ur två 
motpolers perspektiv är det min förhoppning att validiteten kommer att finnas i detta 
samband, det s.k. praktiskt-hermeneutikska intresset för kommunikationen mellan 
motpolerna.22  
 
Under författandet av denna promemoria har det varit min förhoppning att kunna nå ett så 
högt mål som möjligt i Blooms taxonomi över de olika kunskapsnivåerna23. Men målet i 
sig är dock ej enbart detta utan det är av väsentligt större vikt för mig att kvalitén i de olika 
leden säkerställs först. Det är således min förhoppning och ambition att nå 
värderingsmålet. Däremot så anser jag att om min promemoria skulle kunna utföras med en 
högre kvalité i syntesstadiet, men då med låg kvalité i värderingsstadiet som följd, att 
syntesstadiet är att föredra. Det är ej min avsikt att försöka upprätta handlingsplaner och 
regler för hur man skall förhålla sig till kringtjänster, därav att jag ej kommer att sikta mot 
                                                 
20 Starrin B och Svensson P-G, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) sid 59 
21 Starrin B och Svensson P-G, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) sid 172 
22 Starrin B och Svensson P-G, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) sid 185 
23 Rienecker L, Problemformulering (2003) sid 26 
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det högsta steget i taxonomin. Men då mitt syfte är att värdera och problematisera omkring 
kringtjänster anser jag att det skall kunna vara möjligt för mig att nå det näst högsta steget i 
taxonomin och samtidigt vidhålla en god kvalité.24  
 
Min promemoria består till stor del av spekulationer. Trots att den generella uppfattningen 
från fastighetsmäklarbranschen är att Fastighetsmäklarlagen kommer att tillåta, mer eller 
mindre, förmedling av kringtjänster så är det fortfarande enbart spekulationer. Detta anser 
jag är viktigt att ni läsare är medvetna om under läsandets gång. Det finns trots allt en risk 
att den nya Fastighetsmäklarlagen ej kommer att tillåta förmedling av kringtjänster och då 
kommer det ej finnas något behov av denna promemoria. Jag anser även det viktigt att vara 
medveten om denna spekulationsproblematik i.o.m. att de fastighetsmäklare jag har 
intervjuat och de undersökningar som genomförts, också är grundade på deras 
spekulationer. Det finns således inget som säger att kunder kommer att vilja ha dessa 
kringtjänster om, och när, de väl kommer till stånd. Detta i.o.m. att de enbart är 
spekulationer och vi kan inte veta vad det egentligen kommer att innebära. Jag skulle vilja 
beskriva mina spekulationer i tre steg; 

1) Hur kommer den nya Fastighetsmäklarlagen att förändra 
fastighetsmäklarbranschen och fastighetsmäklaryrket? 

2) Hur kommer fastighetsmäklarna att gå tillväga om förmedling av kringtjänster blir 
tillåtet, och 

3) Hur kommer konsumenterna att gå tillväga om förmedling av kringtjänsterna blir 
möjliga att köpa? 

 
Ett av de vetenskapliga krav som ställs på forskning är att det skall ha ett nyhetsvärde för 
ämnesområdet, samhället och den individuella läsaren. Tommy Gerdemark 25 har beskrivit 
det som att läsaren skall uppleva uppsatsen som att denne finner en skattkista! Jag har haft 
fördelen att i ett tidigt skede av mitt skrivande gått en förberedande metodkurs. Ett avsnitt i 
denna kurs var att under ett flertal seminarier diskutera olika problemformuleringar som 
presenterades samt att ranka dessa med hänsyn till nyhetsvärde hos seminariedeltagarna. 
En viktig aspekt att påpeka är att samtliga deltagare i denna kurs och i min seminariegrupp 
studerade till fastighetsmäklare. Under denna rankning bedömdes problematiken kring 
kringtjänster som den som hade högst nyhetsvärde. Detta innebär således att jag anser att 
min promemoria torde vara av ett relativt stort intresse för branschen och det är min 
förhoppning att även ni kära läsare kommer att hålla med. 
 
Som en parentes vill jag även säga att jag har använt mig av de skrivregler som Svenska 
språknämnden rekommenderar.26 
 

                                                 
24 ibid 
25 Föreläsning Tommy Gerdemark, 2006-12-18, Högskolan i Gävle 
26 Svenska skrivregler (1991) 
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2.4 Begreppsapparat 
 

För att underlätta läsandet av denna promemoria har jag nedan skrivit en kortare 
förklaring till de begrepp och företag som spelar en väsentlig roll i denna promemoria.  
 

2.4.1 Kringtjänster 
 
Med kringtjänster menar jag de tjänster som idag ej är tillåtna för fastighetsmäklare att 
förmedla, t.ex. förmedling av hemförsäkring. Dessa tjänster kan även kallas sidotjänster, 
jag har dock valt begreppet kringtjänster då jag anser att det är det mest vedertagna 
begreppet i fastighetsmäklarbranschen. Exempel på kringtjänster är: hus- och 
hemförsäkring, besiktning av bostadens skick, inredningshjälp, flytthjälp, 
trädgårdsplanering, städhjälp, hantverkstjänster, energirådgivning, avtal med elleverantör, 
bostadslån etc.  
 

2.4.2 Mellanmansbegreppet 
 
Detta innebär att fastighetsmäklaren skall vara en opartisk mellanman som skall ta tillvara 
både köpare och säljares intressen. Fastighetsmäklaren skall vara opartisk genom hela 
förmedlingsprocessen och skall även fungera som konsumentskydd.27 
 

2.4.3 Fastighetsmäklarförbundet (FMF)  
 
Fastighetsmäklarförbundet är en branschorganisation som startades 1957. De håller 
utbildningar, rådgivning, opinionsbildning, nyhetsbevakning etc. för sina 1250 stycken 
medlemmar.28  
 

2.4.4 Fastighetsmäklarnämnden 
 
Fastighetsmäklarnämnden är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för tillsyn och 
registrering av fastighetsmäklare.29 
 

2.4.5 Mäklarsamfundet 
 
Mäklarsamfundet är en branschorganisation som startades 1919 och som representerar 70 
% av den svenska fastighetsmäklarkåren. Medlemmarna får ta del av utbildningar, 
opinionsbildning, nyhetsbevakning etc. Mäklarsamfundet är även medlemmar i ICREA 
som är en internationell organisation för aktörer i fastighetsmäklarbranschen30 

                                                 
27 Lärobok i Fastighetsförmedling, (2004) sid 23 
28 www.fmf.net/   
29 www.fastighetsmaklarnamnden.se  
30 www.maklarsamfundet.se  
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2.4.6 Fastighetsmäklarbranschen 
 
Med begreppet fastighetsmäklarbranchen sätter jag en generell benämning av den svenska 
fastighetsmäklarkåren inklusive branschorganisationer såsom Mäklarsamfundet och 
Fastighetsmäklarförbundet. 
 

2.4.7 Fastighetsmäklarutredning 
 
Jag kommer i denna promemoria att vid ett flertal tillfällen hänvisa till 
”utredningsgruppen”. I detta avseende innebär detta begrepp den utredningsgrupp som för 
närvarande arbetar med utredningen av den nya Fastighetsmäklarlagen. Utredningsgruppen 
består av: den särskilda utredaren Ylva Norling Jönsson, utredningssekreterare Lovisa 
Hansson och experterna Anna-Lena Järvstrand, Sverker Thorslund, Lars Kilander, Britta 
Brinck-Nehlin samt sakkunniga Niklas Ljunggren och Catarina Erséus.31 
 

3. Ur fastighetsmäklarens synvinkel  
 

Under detta avsnitt kommer ni att finna en presentation av bakgrunden till problematiken 
runt kringtjänster samt vilka för- och nackdelar en lagändring som tillåter förmedling av 
kringtjänster skulle innebära för branschen. Jag kommer även att presentera några av de 
teorierna son är tillämpliga avseende kringtjänster och sammanfattningarna från de 
genomförda intervjuerna. 
 

3.1 Vad säger Fastighetsmäklarlagen 
 

För att kunna få en förståelse om problematiken kring kringtjänster och fastighetsmäklare 
anser jag att det är av vikt att kort beskriva historiken kring Fastighetsmäklarlagen (FML), 
dess innehåll samt vad denna innebär i yrkesutövningen.  
 
Den första Fastighetsmäklarlagen trädde i kraft 1984, innan dess hade enbart sedvana varit 
praxis och någon särskild tillsynsmyndighet fanns ej heller. I takt med att 
fastighetsmäklarrollen förändrades samt en kraftig ökning av antalet förmedlingar uppkom 
det behov av en ny Fastighetsmäklarlag. Denna trädde i kraft 1995 och innebar bl.a. 
inrättning av Fastighetsmäklarnämnden. En annan viktig del av den nya lagen var införseln 
av förbud mot förtroenderubbande verksamhet. När lagen kom i oktober 1995 var den då 
ett resultat av förarbete etc. som hade pågått i tre år, detta innebar att vissa delar av lagen 
redan då var i behov av förnyning. Med detta som bakgrund beslutade Riksdagen 2002 att 
en genomgång av lagen skulle genomföras, diskussionerna påbörjades dock redan år 2000. 
32 33  

                                                 
31 Protokoll från fatighetsmäklarutredningens hearing i Stockholm den 16 januari 2007 
32 Mäklarsamfundets nyhetsbrev 1, 2005 
33 Grauers, P m.fl. fastighetsmäklaren –en vägledning , (2005) sid 14 
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Sedan dess har det varit många turer och av olika anledningar har utredningen ej kommit 
till stånd. Men till slut så beslutade regeringen den 15 december 2005 att påbörja 
utredningen och såväl regeringen som branschens experter kommer att vara involverade i 
arbetet. Själva utredningsarbetet skall vara avslutat och redovisas den 31 december 2007 
vilket innebär att den nya Fastighetsmäklarlagen tidigast beräknas träda i kraft den 1 
januari 2009.34 När jag började författandet av denna promemoria skulle utredningen vara 
avslutad den 31 augusti 2007. Men p.g.a. digniteten av de frågor som handläggs har detta 
datum nu flyttats fram till den 31 december 2007.35 Vid slutförandet av denna uppsats har 
jag även fått indikationer på att detta datum ska flyttas fram ytterligare. 
 
FML § 12 ”fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens 
intresse”36· Förarbetet till ovanstående lag säger ”den valda formuleringen är avsedd att 
framhålla mäklarens skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed inte bara vid 
fullgörandet av de enskilda förmedlingsuppdragen utan även i andra sammanhang när han 
uppträder i sin yrkesroll”37 Med detta menas att fastighetsmäklaren skall förmedla vissa 
kontakter som köpare och säljare kan behöva vid försäljning såsom t.ex. bankkontakter 
men att denna förmedling fortfarande skall vara opartisk. 
 
Utöver FML § 12 finns det även en annan del av Fastighetsmäklarlagen som förbjuder 
fastighetsmäklarna att ägna sig åt förtroenderubbande verksamhet FML § 14 ”… Mäklaren 
får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom 
som mäklare”. Det är denna lag som främst orsakar svårigheterna kring förmedling av 
kringtjänster. Enligt denna lag så räcker det med att det finns en misstanke om opartiskhet 
för att lagen skall kunna komma i fråga. Här finner vi bl.a. den diskussion med 
fastighetsmäklare som är anställda av byggföretagen och förmedlar nyproduktionen, i 
dessa situationer kan diskussionen föras huruvida fastighetsmäklaren kan vara opartisk. 
 
Utredningen av den nya Fastighetsmäklarlagen kommer att ha fokus på 
mellanmansbegreppet och som vinden blåser för närvarande verkar det som att denna 
opartiskhet skall fortsätta. Däremot så diskuteras det huruvida detta behöver få en ny form 
och nya arbetssätt.38 
 

3.2 Kringtjänsternas möjligheter 
 

Idag har konkurrensen om konsumenterna hårdnat, och allt fler fastighetsmäklare anser att 
kringtjänster är någonting som efterfrågas av konsumenterna och att man därför skall få 
möjligheten att möta dessa krav. 39 Att etablera ett vitt spektra av kringtjänster kan därmed 

                                                 
34 Mäklarsamfundets nyhetsbrev 4/2005 
35 Tilläggsdirektiv till Fastighetsmäklarutredningen, Dir 2007:55 
36 Grauers, P m.fl. fastighetsmäklaren –en vägledning , (2005) sid 14 
37 prop 1994/95:14 sid 76 
38 ibid 
39 Referat från Bostadsforum, Mäklarsamfundet (2006) 



12(38)

 
 
 

 
 

leda till en konkurrensfördel då det kan vara det ”lilla extra” som avgör vilken 
fastighetsmäklare kunden väljer, menar Claudia Wörmann utredare på Mäklarsamfundet.40 
Detta uttalande styrks av David A. Aaker som talar om att skapa och kommunicera sina 
tillgångar för att skapa hållbara konkurrensfördelar som en del av företagets strategi. 41 
 
Per Johnler, VD Fastighetsbyrån säger i ett uttalande (i samband med att deras 
undersökning kring intresset av kringtjänster presenteras) att 96 % av Fastighetsbyråns 
kunder visade sig vara intresserade av kringtjänster. Han säger även ”Att byta bostad är en 
mycket stor och viktig händelse i många människors liv och det är alltid mycket som skall 
fixas. Om vi kunde erbjuda och förmedla fler tjänster anknutna till bostadsbytet skulle det 
förenkla mycket för våra kunder. Nu har vi svart på vitt att kunderna efterfrågar 
kringtjänster och jag ser ingen anledning varför politikerna skulle bortse från det när de 
lägger sitt lagförslag” ”…om mäklarna är skyldiga att vara öppna med vem som erbjuder 
kringtjänsten och tjänsterna är nära kopplade till bostadsbytet kommer kunderna att 
gynnas av en ändring i lagen”.42 Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet, menar även att en 
ändrad lag ej innebär att konsumenten är tvungen att köpa kringtjänsten, men om 
efterfrågan finns så bör kunden få möjligheten att välja.43   
 
Nyckeln till nöjda kunder är att de skall känna sig unika och väl omhändertagna. Problemet 
är dock att det är svårt att hitta ekonomi om alla kunder skall behandlas unikt. Med dagens 
teknik är det dock möjligt att, genom databaser och dyl., samla information om 
spekulanter, vad de önskar köpa, hur familjeförhållandena ser ut etc. Detta är väsentlig 
information som ger fastighetsmäklaren en insikt till vilka kringtjänster som kan vara 
aktuella att erbjuda. Författarna Martha Rogers och Don Peppers talar om den s.k. 
feedbackslingan44 vilket innebär;  
 

1) ”Information om kunden” genom att fastighetsmäklarna samlar info rmation om 
sina spekulanter i en databas. Här samlar man även information om vilka visningar 
kunden har varit på m.m. På så sätt kan fastighetsmäklaren enkelt få upp 
information om kunden när denna ringer för att se historiken. Information till denna 
databas kan exempelvis insamlas genom att fastighetsmäklarna på visningar 
försöker, i mån av tid, samla så mycket information om spekulanterna när namn 
och telefonnummer skrivs upp. Fastighetsmäklaren kan sedan ta sig extra tid vid 
det förhållandevis normala rundringningen till spekulanterna för att se över 
intresset på objektet genom extra småprat. All denna information registreras sedan i 
databasen.  

2) ”Interaktiv dialog” idag finns det ett flertal sätt att interagera med varandra. Detta 
är något som fastighetsmäklarna skall, och till största del gör, ta till vara på genom 
informativa hemsidor, tillgänglighet per telefon etc. Olika kunder vill interagera 
med sin fastighetsmäklare på olika sätt. Idag måste vi även ta hänsyn till olika 
tidsskillnader, många människor arbetar natt och framför allt så finns det många 

                                                 
40 www.maklarsamfundet.se 
41 Aaker. D.A. Strategic Management (2005), sid 7 och 34 
42 www.fastighetsbyran.se/ 
43 www.pof.capitex.se/ 
44 Rogers M & Peppers D, Handbok i relationsmarknadsföring (1997) sid 28-41 
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fler varianter till den ”normala” dygnsrytmen än tidigare. Att Swedbank har öppnat 
dygnet-runt bolånerådgivning är ett exempel på denna utveckling. Däremot menar 
jag inte att fastighetsmäklare skall vara tillgängliga dygnet runt, men att 
information om objekt, budgivningsprocesser finns tillgängligt på Internet eller 
annat är väsenligt för att möta alla krav. 

3) ”Massanpassning”. En databas är enbart ett instrument. Fastighetsmäklarna måste 
lära sig att använda dessa på rätt sätt för att kunna segmentera sina kunder vid 
utskick m.m. Detta skulle innebära att respektive kringtjänst enbart marknadsförs 
till dem som har behov av det. 

 
Vad författarna menar är att genom att använda dessa tre komponenter tillsammans kan 
fastighetsmäklare konkurrera med sin marknadsföring. Fastighetsmäklaren får genom detta 
system reda på vad sina kunder vill och kan därigenom skräddarsy erbjudanden, detta får 
kunden att känna sig unik då fastighetsmäklaren kommer ihåg just hans behov.  
 
Ju längre tiden går så får fastighetsmäklaren mer och mer information om sina kunder och 
deras behov. Denna information bör sedan användas när nya kringtjänster skapas så att rätt 
erbjudande skapas. När relationerna har upprättas bör även fastighetsmäklarna tala med 
sina kunder om någonting fattas i tjänsterna och genom en gemensam dialog skapa en 
lärande dialog. På så sätt ökar även sannolikheten till lojala kunder som även i sin tur 
sprider hur nöjda de är med fastighetsmäklaren till sina vänner och bekanta.45  Genom att 
vara nytänkande och kunna leverera de unika tjänsterna som konsumenterna vill ha, bör 
fastighetsmäklarna kunna motivera en högre provision. 46  

 
Fastighetsmäklarna, och även deras kunder, bör enligt min åsikt se kringtjänster som en 
form av kundvård. Detta anser jag understyrks av Claudia Wörmann, utredare på 
Mäklarsamfundet, 47 uttalande om att kringtjänsterna kan leda till det ”lilla extra”. Att ett 
behov av kringtjänster finns visar Mäklarsamfundets Temo-undersökning48 och det 
förefaller mig därför naturligt att branschen bör tillgodose detta behov på ett eller annat 
sätt. Många fastighetsmäklarbyråer erbjuder redan idag ett flertal tjänster som 
komplettering till sina förmedlingstjänster, dock kan de ej ta betalt för det. Däremot så ökar 
det värdet på förmedlingstjänsten för kunden vilket blir ett konkurrensmedel. Här kan vi 
bl.a. titta på Erik Olsson Fastighetsförmedling som har startat något som de kallar 
”Förmånsklubben”49. Denna klubb är fylld med olika erbjudande som Erik Olssons kunder 
kan få ta del av, t.ex. försäkring, hantverkare, hemmalarm etc. Vad som är viktigt att här 
tillägga är att Förmånsklubben ligger avskiljt från förmedlingsverksamheten. Denna form 
av kundvård stärker givetvis kundrelationen och leder även till enligt marknadsförings 
guru Philip Kotler att kunden blir mindre priskänslig. Kotler menar att man uppnår en lägre 
priskänslighet eftersom fastighetsmäklaren utökar kärntjänsten med ytterligare värden, s.k. 
bitjänster, och på så sätt knyter kunden närmare till sig i.o.m. att han får ett fortlöpande 
utbyte av fastighetsmäklaren och dennes tjänst. Bitjänster är de tjänster som har till syfte 

                                                 
45 Rogers M & Peppers D, Handbok i relationsmarknadsföring (1997) sid 28-41 
46 Ahrnell B-M. & Edman R. Att sälja och ta betalt för kunskap (2002) sid 29 
47 www.maklarsamfundet.se 
48 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
49 www.formansklubben.com  
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att göra tjänsten mer attraktiv och konkurrenskraftig. Det väsentliga i kundvården är att se 
det som ett oändligt arbete som aldrig blir klart. För att fastighetsmäklaren skall lyckas 
med att erhålla lojala kunder så måste man kontinuerligt satsa i relationen och se till att alla 
interaktioner med kunden är lika viktiga.50 
 
Idag är det många fastighetsmäklare som konkurrerar om objekten, det är något som 
generellt gäller för tjänstesektorn. 51 Konsumenterna genomgår ett flertal steg i den s.k. 
köpprocessen52 innan han bestämmer sig för vilken fastighetsmäklare han skall använda 
sig av. I det första steget ”Informationssökning” söker konsumenten efter information via 
Internet och andra källor. Vad som är särkilt viktigt för fastighetsmäklare att ta hänsyn till 
här är att vid försäljning av tjänster tenderar konsumenterna att lägga större vikt vid 
personliga referenser, därav att ”word-of-mouth” marknadsföring är jätteviktigt. Men, 
avseende kringtjänster så är det av stor vikt att fastighetsmäklarna blir bra på att 
kommunicera sina kringtjänster, t.ex. som Erik Olsson och deras ”Förmånskubben”53, för 
att det skall komma fram till konsumenten och uppmärksammas under det s.k. 
Informationssöknings steget.  Jag anser att det här finns anledning att tro att genom 
utökning av kringtjänster kan ”word-of-mouth” marknadsföringen förstärkas då det 
uppkommer fler försäljningskanaler och således flera referenspunkter.  
 

3.3 …vilka kan då nackdelarna vara för fastighetsmäklarna? 
 
På en paneldebatt under ”Mäklardagen” på Högskolan i Gävle där representanter från de 
stora fastighetsmäklarbyråerna deltog diskuterades bl.a. kringtjänster.54 Den generella 
bilden som paneldebattdeltagarna gav var att om kringtjänster kommer att införas i en 
vidare utsträckning så kommer de mindre fastighe tsmäklarföretagen att försvinna. Följden 
blir att de stora blir ännu större och får följaktligen mer intäkter. Magnus Gidlöf, Skandia 
Mäklarna menade att om några år kommer det bara att finnas åtta mäklarföretag/kedjor 
kvar då han menar på att det kommer att bli svårare att inte vara ansluten. 
HusmanHagbergs Christian Hjort underströk i debatten, att en lagändring kommer leda till 
fler allianser, t.ex. Danskebank som redan köpt Skandia Mäklarna. 
 
Magnus Gidlöf från Skandia Mäklarna menade under paneldebatten att en utveckling av 
kringtjänster kommer att leda till att de mindre mäklarföretagen kommer slås ut snabbare 
då de inte har råd att skapa dessa tjänster. En utveckling och lagändring kring förmedling 
av kringtjänster kan även öppna för fler aktörer, banker, försäkringsbolag, kanske börjar 
även IKEA förmedla bostäder istället för att bara inreda dem. 
 
En nackdel som jag kan se som eventuell följd av kringtjänster förutsatt att det kommer att 
vara en betydande del av fastighetsmäklarens yrkesroll är en eventuell urvattning av 
                                                 
50 Echevarri P. & Edvardsson B. Marknadsföring i  tjänsteekonomi  (2002) sid 114 & 194-196 
51 Ahrnell B-M. & Edman R. Att sälja och ta betalt för kunskap (2002) sid22 
52 Echevarri P. & Edvardsson B. Marknadsföring i  tjänsteekonomi  (2002) sid 151 
53 www.formansklubben.com  
54 Magnus Gidlöf, Skandia Mäklarna, Asal Abrizeh, Svenska Mäklarhuset, Christian Hjort, Husman 
Hagberg, Elisabeth Fogelström, Svensk Fastighetsförmedling, och Karin Eriksson, Erik Olsson 
Fastighetsförmedling. Mäklardagen Högskolan i Gävle, 2007-02-06 
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fastighetsmäklaryrket. Ett av de starkaste konkurrensmedlen fastighetsmäklare har 
gentemot ”göra självmarknaden” och andra fastighetsmäklarbyråer är kunskapen och 
erfarenheten. Det är därför viktigt att gentemot andra fastighetsmäklarbyråer positionera 
sig för att visa konsumenterna varför dessa skall välja just ”vår” fastighetsmäklarbyrå. Vad 
fastighetsmäklarbyråerna måste göra är att upprätta en konkurrens positionerings strategi55, 
det finns tre stycken som fastighetsmäklarna med fördel kan välja;  
 

1) Kostnadsledande, d.v.s. konkurrera med priset. Här kan vi placera t.ex. 
Mäklarringen som marknadsför sig som den mest prisvärda fastighetmäklarbyrån. 56 

2) Differentiering, fastighetsmäklarna positionerar sig genom att ha en väldigt 
annorlunda förmedlingstjänst vilket gör att de upplevs som ledande i denna genre, 
t.ex. HemOnline57 

3) Fokus, fastighetsmäklarna fokuserar på ett visst segment istället för att försöka nå 
alla segment. I denna kategori kan vi bl.a. se Residence Fastighetsmäkleri som 
fokuserar på exklusiva objekt. 58 59  

 
Det finns även en fjärde strategi, som dock är minde fördelaktig, som kallas ”middle of the 
road” 60. Denna strategi skulle då innebära att fastighetsmäklaren ej har en klar strategi av 
de tre ovanstående utan försöker istället var bra på alla. David A. Aaker talar om vikten att 
skapa en strategi och att vidhålla den för att erhålla konkurrensfördelar. Han anser även att 
det är väsentligt att företagets kärnvärden kommuniceras i strategin för att motverka 
förvirring hos kunderna.61  
 
Ordspråket ”tid är pengar” kommer i diskussionen om kringtjänster väl till sin rätt. För att 
fastighetsmäklarbyråerna ska kunna inkludera flertalet kringtjänster i sitt utbud krävs det 
givetvis ytterligare kunskaper för respektive tjänst. Detta tar tid från kunskaper som annars 
skulle kunnas erhållas i fördjupning av t.ex. fastighetsrätt, byggnadsteknik. För att det skall 
vara lönsamt för fastighetsmäklarna att vidareutbilda sig så måste givetvis kringtjänsterna 
inbringa intäkter. Här anser jag dock att författarna Britt-Marie Ahrnell & Rolf Edman i sin 
bok ”Att sälja och ta betalt för kunskap” har hittat en tes som de flesta fastighetsmäklare 
borde titta närmare på för att göra eventuella kringtjänster lönsamma. De menar på att 
försäljning handlar om att med minsta möjliga insats hitta de kunder som har behov, vilja, 
förmåga och pengar att köpa dina tjänster62. Problemet är även dock att allting inte kan 
mätas i pengar. En väldigt nöjd kund sprider vidare hur nöjd han var med 
fastighetsmäklarens tjänster. 63Detta innebär att trots att den första kunden ej inbringade 
någon större inkomst, eller rent av förlust, så genererade han fler affärer och på så sätt blev 
det en lönsam affär. 64Detta är något som är svårt att prissätta. Den främsta orsaken till att 
                                                 
55 Kotler P. m.fl. Principles of marketing  (2005) sid 504 
56 www.maklarringen.se   
57 www.hemonline.se   
58 Kotler P. m.fl. Principles of marketing  (2005) sid 504 
59 www2.residence.se 
60 Kotler P. m.fl. Principles of marketing  (2005) sid 504 
61 Aaker. D.A. Strategic Management (2005), sid 34 
62 Ahrnell B-M. & Edman R. Att sälja och ta betalt för kunskap (2002) sid 11 
63 Echevarri P. & Edvardsson B. Marknadsföring i  tjänsteekonomi  (2002) sid 250 
64 Blomqvist R. m.fl. Det kundnära företaget (1999) sid 43  
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en affär blir olönsam är att fastighetsmäklaren har investerat alldeles för mycket tid i 
kundrelationen. 65 Det kan t.ex. vara en trasslig skilsmässa som ligger till grund för 
försäljningen vilket leder till att fastighetsmäklaren måste ägna mycket tid åt att förmedla 
information mellan säljarna om de har svårt att kommunicera.  
 
Men vad är det egentligen som fastighetsmäklaren säljer? Jo, bl.a. sin kunskap! Kunskap är 
någonting som är abstrakt och det är svårt för kunderna att veta hur mycket arbete som 
ligger bakom själva uppkomsten till kringtjänsten. Kunden skulle likväl kunna skaffa sig 
denna kunskap själv genom att använda HemOnline för fastighetsförmedlingen eller t.ex. 
Pricerunner för val av försäkringar och elleverantörer. Men, om det nu är så att kunden 
väljer att köpa dessa tjänster från fastighetsmäklaren, hur skall vi då kunna ta betalt för 
detta? Initialt handlar det om att göra en behovsanalys för kunden (något som sedan skall 
kopplas ihop med din databas). Det handlar om att få kundens förtroende avseende dennes 
privatekonomi för att på så sätt få kunskap om behovet.66  
 
Av någon underlig anledning så är det dock svårt att ta betalt för kunskap och ordspråket 
goda råd är dyra verkar inte alltid stämma in. Men så skall det inte vara avseende bl.a. 
kringtjänster då det skall vara en affärsverksamhet såsom vilken annan. Det är dock viktigt 
att fastighetsmäklare tänker på detta då det inte är ovanligt att man under införsäljning 
”avslöjar” det man sedan skall sälja, t.ex. vilken försäkring som är bäst lämpad. Därav 
anser jag att det kan vara lämpligt att ha ett fast arvode då det blir mer konkret. Självklart 
kan man ibland ge råd, t.ex. skattedeklarationer, till kunderna gratis, men då bör det enligt 
min mening vara i marknadsföringssyfte för att skapa en nöjd och sedermera lojal kund. 67  
 
Lars Engelbert, VD för HemOnline och tidigare delägare i Bjurfors, menar på att 
fastighetsmäklartjänsten om ett par år kommer att vara gratis om det skulle bli så att 
kringtjänster tillåts.68 Det är en problematisk fråga då det å andra sidan kan leda till att 
fastighetsmäklaren ej sätter konsumentens intressen i första rum om fastighetsmäklaren får 
ersättning av leverantören. Däremot så måste fastighetsmäklaren inträda sig ett mycket mer 
omfattande ansvarstagande ifall konsumenterna betalar för kringtjänsten i.o.m. att 
fastighetsmäklaren på så sätt blir ”leverantören” gentemot konsumenten. Här bör även 
frågan angående fastighetsmäklarens ansvarsförsäkring lyftas fram och hur långt denna 
sträcker sig. Det sistnämnda är dock en fråga som jag ej avser att utreda vidare. 
 
Fastighetsmäklarbranschen är idag under förändring. En rapport från Mäklarsamfundet 
visar att antalet kvinnliga fastighetsmäklare har fördubblats sedan 1994 och är nu uppe på 
en nivå om 34 %. Många av den äldre generationen fastighetsmäklare beräknas gå i 
pension inom de närmsta åren vilket också kommer att innebära en förändring av 
fastighetsmäklarkåren. Enligt en undersökning från Mäklarsamfundet så är den 
genomsnittliga arbetstiden för fastighetsmäklare 50h/vecka samt att de arbetar 2½ lördag 
eller söndag per månad. Undersökningen lyfter även fram problematiken kring att vara 
fastighetsmäklare och samtidigt ha barn. Detta är någonting som kan leda till att tid ej finns 
                                                 
65 Blomqvist R. m.fl. Det kundnära företaget (1999) sid 112  
66 Ahrnell B-M. & Edman R. Att sälja och ta betalt för kunskap  (2002) sid 11   
67 Ahrnell B-M. & Edman R. Att sälja och ta betalt för kunskap  (2002) sid 43-44 & 107-108 
68 Mäklaren som bytte sida, Dagens Industri 2006-10-13 
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för att även sälja kringtjänster, eller är det tvärtom… Undersökningen beskriver framtiden 
för fastighetsmäklare enligt följande ” Framtidens fastighetsmäklare är en 
högskoleutbildad kvinna. Hon arbetar i ett poolsystem tillsammans med andra på kontoret.  
Hennes inkomster kommer från förmedling av kringtjänster och delade provisioner. Hon 
arbetar tillsammans med en eller flera assistenter. Arbetet är förenligt med familj och 
barn.”69  
 

3.4 Röster från branschen 
 

Under detta avsnitt presenteras sammanfattningar av de intervjuer som genomförts. 
  

3.4.1 Intervju Rickard Engström, fastighetsmäklare  och delägare i 
Mäklarringen Täby samt Mäklarringen Vallentuna 

 
Generellt för fastighetsmäklarbranschen menar Rickard Engström att vi i Sverige är unika 
med begreppet ”oberoende mellanman”. Långsiktiga mervärdet för fastighetsmäklaren vad 
gäller förtroende och tillit till fastighetsmäklaren överväger de fördelar som 
kompletterande inkomstkällor medför. Han anser främst att fördelarna ur ett 
kundperspektiv med dagens system måste beaktas. Idag finns dock en gråzon som hämmar 
konkurrensen genom Föreningssparbankens ”egna” mäklare, där måste 
fastighetsmäklarnämnden och konkurrensmyndigheten ta ett krafttag. Begreppet 
”oberoende mellanman” och kringtjänster är en högt prioriterad fråga men det finns andra 
saker som lagstiftarna bör prioritera före och det för att få bort oseriösa mäklare och öka 
statusen i kåren genom bl.a. högre krav på utbildning. 
 
De negativa konsekvenserna som kan uppkomma vid en lagändring är att 
fastighetsmäklarens egna intressen sätts före köparens och säljarens samt att förtroendet för 
mäklaren kan skadas. Å andra sidan så är de positiva konsekvenserna att det kommer att 
medföra sänkningar av arvodet och möjligtvis en effektivare process för kunden, menar 
Rickard Engström. 
 
Angående problematiken kring vidhållandet av konsumentskyddet anser Rickard Engström 
att det idag finns alldeles för många mäklare med alldeles för låg utbildning och att det är 
branschens stora problem idag. Han tror att det finns ett samband mellan ålder, utbildning 
och moral men har inga vetenskapliga bevis för detta. Mäklarens arbetssätt på 80-talet 
finns kvar hos alldeles för många mäklare och att då diskutera konsumentskydd känns som 
en illusion.  
 
Med dagens rådande antal förmedlande bostäder anser Rickard Engström att han ej har tid 
och utrymme att förmedla kringtjänster. Han anser att detta hand lar mera om fördelning 
och nyrekrytering. 
 

                                                 
69 Yngre kvinnor och äldre män –framtidens fastighetsmäklare är en högskoleutbildad kvinna 
Mäklarsamfundet )2005) 
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Rickard Engström anser att marknaden avgör prissättningen, att leverantören betalar 
fastighetsmäklaren och marknaden kommer därmed sänka arvodena för kunden. 
 
Med de förutsättningarna som finns idag, tror Rickard Engström att det skulle vara lönsamt 
på kort sikt men ej på lång sikt att förmedla kringtjänster. Detta eftersom det kommer 
skada trovärdigheten för mäklaren med rådande låga utbildningsnivå för 
fastighetsmäklarkåren.  
 
Rickard Engström anser att allt som kan påverka ens oberoende som ett köp av en bostad 
kan vara olämpligt. Ett bra exempel är Föreningssparbankens ”egna” mäklare som på sikt 
urholkar trovärdigheten för mäklaren. 
 
I Danmark aviserar ett flertal fastighetsmäklare att merparten av deras inkomster härrör 
från förmedling av kringtjänster. Rickard Engström tror att detta absolut skulle bli en följd 
även i Sverige.  
 
Angående om Rickard Engström själv tror att han kommer att förmedla kringtjänster om 
en lagändring skulle komma till stånd svarar han att det är möjligt att marknaden kommer 
kräva detta och att vi alla kan erbjuda ett bredare sortiment. Således följer han marknaden 
och lagstiftningen. De tjänster som han finner intressanta är: försäkring, banktjänster, larm, 
hantverk, städ och andra servicetjänster. 
 

3.4.2 Intervju Markus Helin, fastighetsmäklare hos Fastighetsbyrån Huddinge 
 

Markus Helin som har arbetat som fastighetsmäklare i fem år berättar att han redan idag 
arbetar mycket med kringtjänster, men utan att ta betalt för det. Att man kan få samarbeta 
med t.ex. ett städföretag, och dessutom få betalt för det, tror han kommer att innebära att 
kringtjänster utvecklas och bli allt vanligare. Han tycker dock att det är bra med 
opartiskheten och tycker att det kan fortsätta så. Fastighetsmäklare kan, enligt hans åsikt, 
gott och väl fortsätta att förmedla kringtjänster utan att få betalt eller få något i gengäld. 
Om vi förmedlar något som är bra för säljaren så skall det ingå i arvodet.  
 
Markus Helin tror inte att det kommer att bli några större skillnader avseende 
konsumentskyddet i.o.m.  att det blir summa summarum i slutändan. Den betalning som 
fastighetsmäklaren erhåller från t.ex. försäkringsbolaget kommer i slutändan hamna på 
kundens premie. Då är det bättre som det är idag då det inte kostar kunden något. Markus 
Helin arbetar hellre med bra kontakter och har kvar sin opartiskhet. Idag har man ett nära 
samarbete med Swedbank och rekommenderar (enbart) deras banktjänster, men man 
övertalar inte kunderna till att byta bank.  
 
Den diskussion som kan uppkomma kring konsumentskyddet och prioriteringar av vissa 
köpare, som innebär en mer lönsam affär för fastighetsmäklaren, tror inte Markus Helin 
kommer att skilja sig från dagens lagstiftning. Generellt så uppstår det en problematik då 
fastighetsmäklarna först och främst måste ha en lön för att överleva och om då möjligheten 
till ersättning för kringtjänster uppkommer så kommer man att styra åt det håll där 
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pengarna finns. Det blir särskilt relevant för fastighetsmäklare då de styrs av resultatet, 
menar Markus Helin, detta kan då innebära en nackdel för kunderna.  
 
Som Markus Helin arbetar idag så försöker han många gånger att inte arbeta så mycket 
med kringtjänster utan mer hänvisa kunderna till de kontakter han har. Detta för att slippa 
ansvaret. Han menar på att om han tar på sig ansvaret att hjälpa en säljare fullt ut med t.ex. 
flyttstäd så innebär det, i princip, att det är han själv som städar och således hans eget fel 
om det ej är städat ordentligt. Men han menar då på att om han hellre enbart förmedlar 
kontakten så slipper han ansvaret samt tidsåtgången om det skulle bli fel.  
 
Angående kostnadsfrågan huruvida det är konsumenten eller försäljaren av kringtjänsten 
som skall ersätta fastighetsmäklaren så anser Markus Helin att det bör vara företaget som 
betalar. Däremot så hamnar den kostnaden ändå i slutändan hos kunden. Idag förmedlas 
tjänsterna utan extra kostnad vilket innebär en lägre kostnad för kunderna, Markus Helin 
menar att detta är mer fördelaktigt för kunderna och fungerar jättebra! 
 
Markus Helin tror att Sverige sannolikt kommer att följa den utvecklingen som Danmark 
har haft avseende provisionen inom sinom tid med hänsyn till att fastighetsmäklarna finner 
samarbetspartners. Men han understryker att det ej kommer förmedlas lika äkta och 
gedigna kontakter som idag.  Han tror ej heller att det kommer att stärka 
fastighetsmäklarkåren som idag har problem med att media och deras reportage om snabba 
pengar och oseriösa fastighetsmäklare. Han menar på att om fastighetsmäklare nu skall 
börja sälja kringtjänster så kommer det kanske att spä på mediedrevet och äktheten samt 
leda till att opartiskheten försvinner. Idag kan vi vara opartiska och det fungerar bra, menar 
Markus Helin.  
 
De riskerna för fastighetsmäklarrollen anser Markus Helin är just att media får mer vatten 
på sin kvarn. En urholkning av fastighetsmäklarrollen anser han ej föreligger utan 
kärnverksamheten kring förmedling av bostäder kommer att finnas kvar.  
 
På sikt tror Markus Helin att även han kommer att börja förmedla kringtjänster om en 
lagändring kommer till stånd, även fast han tycker att systemet idag fungerar mycket bra. 
Detta är p.g.a. att provisionen säkerligen kommer att sjunka, precis som i Danmark, och 
risken är annars att han står utan arbete.  
 
De tjänster som Markus Helin tycker är aktuella är bl.a. hantverkartjänster, banktjänster, 
städ- och flyttfirmor. Det är det som kunderna behöver och det är även de tjänster som 
förmedlas i dagsläget. Det fungerar mycket bra med dessa företag och kunderna är nöjda. 
Markus Helin anser att det kan bli ett problem om han skall t.ex. hem till en familj och 
sälja in sig och sitt säljkoncept, om han samtidigt skall behöva sälja in homestyling etc. för 
att få in extrainkomster. Detta är tjänster som han vill rekommendera när det behövs för att 
höja köpeskillingen och inte utav andra anledningar. Däremot så är tjänster såsom 
proffsfotografering och homestyling tjänster som Markus Helin kan tänka sig att förmedla i 
framtiden. I dag när det uppkommer situationer där köpare vill ha hjälp som är utanför 
Markus Helins kompetens- och kontaktområde så försöker han ändå hjälpa kunden genom 
att helt enkelt sondera terrängen på Gula sidorna för att på så sätt få fram lämpliga företag.  
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3.4.3 Intervju Eva Lundqvist, fastighetsmäklare  och delägare hos Mäklarringen 
Vallentuna 

 
Eva Lundqvist som i grunden är jurist men numera arbetar som fastighetsmäklare, säger i 
vårt samtal att det kommer att ta en tid innan förmedlingen av kringtjänster sätter sig. Hon 
tror att det kommer att vara lite djungelorienterat innan det blir prejudikat på vilket sätt 
fastighetsmäklare får sälja kringtjänsterna och likdels gällande vår opartiskhet. Hon anser 
att den opartiska biten blir svår för om vi t.ex. får ett avtal med ett försäkringsbolag, för det 
bygger ju på tanken att vi skall tjäna pengar Om vi får bättre ”kickback” från ett bolag 
gentemot ett annat så är vi ju inte opartiska i just den biten gentemot våra kunder.  
 
En av de negativa aspekter som Eva Lundqvist talar om är att om fastighetsmäklare kan 
tjäna mycket pengar på sidoverksamheten att de kan tappa fokus på vår kärnverksamhet -
att vara kompetenta på att förmedla bostäder.  
 
Det positiva, å andra sidan, är om vi i.o.m. en lagändring skulle kunna få betalt för något 
som vi idag redan gör, menar Eva Lundqvist. T.ex. så har Mäklarringen i Vallentuna ett 
jättebra samarbete med en flyttfirma och förmedlar redan deras tjänster för att vi tycker att 
de är duktiga och det ger ett mervärde till våra kunder. Men under rådande omsändigheter 
tjänar ju bara flyttfirman pengar på detta då vi agerar som deras säljare, fortsätter Eva 
Lundqvist att berätta. 
 
Angående konsumentskyddet så anser Eva Lundqvist att hon märker att konsumenterna 
ibland blir färgade om hon säger att ett visst försäkringsbolag är bra, men å andra sidan så 
är detta ingen skillnad från att de blir uppringda av någon annan bra säljare. Men 
fastighetsmäklaren har ju ett visst övertag märker hon, framför allt när det gäller köpare 
och i det skede de befinner sig i har de en väldigt stor tilltro till fastighetsmäklaren (om 
denna är bra). Men å andra sidan spelar det ingen roll menar Eva Lundqvist, för oavsett 
vilket bolag, så är det ju mellan bolaget och konsumenten det tecknas så ur 
konsumentskyddet är det ingen skillnad. Skillnaden blir att hon inte är helt opartisk 
gentemot det försäkringsbolaget. Det måste därför framgå ur den lagen att när det gäller 
kringtjänsterna så är fastighetsmäklare inte opartiska utan har en annan relation till just den 
biten i vårt uppdrag, understryker Eva Lundqvist.  
 
Angående huruvida det finns tid och utrymme att förmedla kringtjänster så anser Eva 
Lundqvist att hon redan idag säljer tjänster åt flyttfirman, besiktningscentralen och 
Handelsbanken och därmed redan gör den typen av jobb utan att det genererar någonting 
mer till henne. Enligt hennes åsikt så beror tidsproblematiken på respektive 
fastighetsmäklare och att det i slutändan är en fråga om hur man organiserar sitt arbete. 
Hon tror dock att man skall passa sig så att man inte blir förmedlare av kringtjänster och 
tappar mäklarrollen.  
 
Angående prissättningen så anser Eva Lundqvist att det är företaget som skall ersätta 
fastighetsmäklaren. Hon menar på att om hon är säljare åt flyttbolaget skall hon ha pengar 
från flyttbolaget då de på sikt kan avlasta deras säljavdelning. Och oavsett så får ju det 
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bolag som hon förmedlar kringtjänster åt en avlastning i sin säljorganisation.  
 
Eva Lundqvist anser att det skulle vara lönsamt för henna att förmedla kringtjänster. 
Däremot så menar hon att risken kan vara den att kringtjänsterna bakas in i arvodet vilket 
innebär att som säljare kommer du att då ställa högre krav på paketlösningen vilket indirekt 
kan komma innebära att arvodena pressas ner från själva förmedlingsuppdraget.  
 
Angående den utvecklingen som vi har kunnat se i Danmark om att en merpart av 
fastighetsmäklarnas löner härrör från kringtjänster har Eva Lundqvist ingen direkt 
uppfattning om men ser en fara i detta då det skulle innebära att fastighetsmäklarna inte tar 
betalt för sin kärnverksamhetkunskap.  
 
De kringtjänster som Eva Lundqvist anser kan vara aktuella om en lagändring kommer till 
stånd är: hemförsäkring, el, vatten, telefoni och dolda fel försäkringar.  
 

3.4.4 Intervju Hans Randmark, fastighetsmäklare  och ordförande i FMF 
 

Den sammanfattande reflektionen som Hans Randmark, ordförande i FMF, tog med sig 
från den hearing som tog plats den 16 januari 2007 angående fastighetsmäklarutredningen, 
är att hela kåren verkar vara för en införsel av kringtjänster. Men enligt Hans Randmark så 
tycker han sig kunna läsa mellan raderna att det inte kommer att vara lika fritt att förmedla 
kringtjänster som i den ”danska modellen”. Han berättar dock att utredningen sneglar 
mycket på Danmark när det gäller denna nya Fastighetsmäklarlagen.  
 
I den ”danska modellen” så måste man uppge vilka företag man har upprättat ett samarbete 
med. Detta så att uppdragsgivarna är medvetna om den ”kickback” som fastighetsmäklarna 
erhåller. I Danmark har man även infört ett s.k. ”fast pris nivå” vilket innebär att 
fastighetsaffären ej är giltigt om nivån på köpeskillingen ändras. 
 
Hans Randmark tror att en lagändring generellt skulle innebära för 
fastighetsmäklarbranschen att man kommer att börja närma sig ”nollprovision”. Banker, 
försäkringsbolag etc. kommer att börja betala provisionen istället och således delta mer 
aktivt. Han berättar att t.ex. HemOnline erbjöd för sina första femton kunder 
”nollprovison” och att då Skandiabanken, som HemOnline har ett samarbete med, istället 
ersatte HemOnline för provisonskostnaden. Det finns många exempel på denna tendens, 
dvs. att banker m.fl. redan idag har ett mer aktivt deltagande. T.ex. så har Fastighetsbyrån 
med sig representanter från Swedbank på visningarna.  
 
En nackdel, som Hans Randmark ser det, för fastighetsmäklarbranschen vid införsel av 
kringtjänster är således en urholkning av provisionen. Detta kommer särskilt att slå hårt 
mot de mindre aktörerna ute i landet, speciellt de som står utanför de större kedjorna. Det 
finns även en risk att fastighetsmäklarrollen urvattnas. 
 
Hans Randmark tror dock att konsumentskyddet kommer att kunna vidhållas såsom det gör 
idag. Dock så fungerar ej lagen riktigt i dagsläget, utan det är lite av ett laglöst land. 
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Konsumentverket anser ej att det fungerar idag med t.ex. situationen med att 
Fastighetsbyrån sitter hos Swedbank, men det är en gammal och vedertagen tradition vilket 
gör att inget har gjorts åt detta -varken av Konsumentverket eller 
Fastighetsmäklarnämnden.  
 
Hans Randmark ser inget tidsproblem angående en eventuell införsel av kringtjänster. Han 
anser att p.g.a. av dagens uppkopplingar mot olika datasystem så finns det inga större 
svårigheter med bankkontakter och dyl. Han menar att dagens uppkopplingar ger 
fastighetsmäklarna mer struktur. Han berättar om en dam som hade varit på en visning, 
dock så hade hon inte bestämt sig huruvida hon ville vara med i budgivningen eller ej. 
Trots detta så ringde den bank som fastighetsmäklaren hade kontakt med upp henne och 
erbjöd lån. Detta är möjligheter som kan komma fram ur de integrerade system som finns 
idag.  
 
Det finns en stor fara menar Hans Randmark med att köparen kan få intrycket att 
fastighetsmäklaren sköter allt. Detta kan innebära att köparen själv glömmer sin 
undersökningsplikt. Köparen får uppfattningen om att allt serveras på en bricka och vaggas 
in i en stark -men falsk- trygghet. Frågan är då, menar Hans Randmark, vem som får 
skulden när köparen inser att t.ex. det inte finns en dagisplats som fastighetsmäklaren har 
utlovat? Detta kan leda till att fastighetsmäklaren erhåller många reklamationer vilket 
skulle ha en negativ påverkan på fastighetsmäklarrollen generellt.  
 
Hans Randmark anser att det är företagen som erbjuder tjänsterna som skall ersätta 
fastighetsmäklarna, ej konsumenten. Detta kan således leda till att provisionerna urholkas 
alternativt att utvecklingen går mot fasta provisioner.  
 
Hans Randmark anser att begravningsbyrå, bokföringsbyrå, skrivbyrå, som redan idag är 
godkända kringtjänster, är bra alternativ till fastighetsmäklarrollen. Sådana kombinationer 
behövs, framförallt på landsorten. Han anser även att alla tjänster som tryggar köparen i sin 
köpprocsess kan vara föremål för att kunna förmedlas som kringtjänst, t.ex. lån, försäkring, 
besiktning. Det är dock väsentligt att fastighetsmäklaren understryker för köparen att han 
själv har en undersökningsplikt, det kan vara en risk att detta förbises när 
fastighetsmäklaren kan erbjuda paketlösningar.  



23(38)

 
 
 

 
 

4. Ur Konsumentens synvinkel 
 

Under detta avsnitt kommer ni att finna en presentation av bakgrunden till problematiken 
kring kringtjänster från Konsumentverkets synvinkel samt vilka för- och nackdelar en 
lagändring som tillåter förmedling av kringtjänster skulle innebära för konsumenterna.   
 

4.1 Vad säger Konsumentverket 
 

Då en av Fastighetsmäklarlagens grundpelare är konsumentskyddet finner jag det 
väsentligt att även undersöka vad Konsumentverket står i frågan kring förmedling av 
kringtjänster.  
 
Jag undersökte även Konsumentverkets författningssamling för att se om det där finns 
något som skulle kunna påvisa eventuella för- eller nackdelar för konsumenterna i denna 
fråga. Givetvis fann jag inte något sådant, däremot så fann jag följande punkt 
”fastighetsmäklare skall behandla förvärvare på samma sätt oberoende av om nytt 
förmedlingsuppdrag/följduppdrag lämnas”.70 Här kan vi dock finna en utökad problematik 
i fall att fastighetsmäklare favoritiserar vissa köpare då dessa kan leda till merfösäljning i 
form av kringtjänster. Fastighetsmäklare Charlotte Høier från Danmark, förnekar dock att 
det skulle kunna gå till på detta sätt och berättade under Mäklarsamfundets Bostadsforum 
”-Så är det inte, svarade hon. Då skulle mina dagar som fastighetsmäklare vara räknande. 
Jag är för övrigt mycket noga med att uppge hur mycket provision jag får, samt att 
redovisa vilka leverantörer jag använder”.71Även fast jag ej har någon anledning att 
betvivla Charlotte Høiers uttalande så anser jag, med Konsumentverkets uttalande ovan 
som bakgrund, att det finns en risk att detta kan komma att bli ett problem och att det redan 
i början måste lyftas fram.  
 
Jag har skickat en förfrågan till Sverker Thorlund som är avdelningsdirektör på 
Konsumentverket, flitig föreläsare på fastighetsmäklarutbildningarna samt medverkar som 
expert i Fastighetsmäklarutredningsgruppen. Sverker Thorlund vill ej uttala sig om den 
pågående utredningen men han kunde dock meddela ” …Att det nog finns tjänster i 
samband med köp och försäljning som mäklarna - utan risk för att äventyra sin 
mellanmansställning - skulle kunna anförtros imorgon fast de inte får utföra dem idag 
torde det dock råda allmän enighet om”72 Däremot så klargjorde dock Sverker Thorlund 
följande kring förmedling av besiktningsmän etc. ” Mellan besiktningsförrättare och 
mäklare får inte ens misstanken om något slags "samverkan" föreligga!  

? Mäklare måste informera spekulant/köpare om deras lagstadgade s.k. 
undersökningsplikt… 

                                                 
70 KOVFS 1996:4 p11.4 
71 Referat från Bostadsforum, Mäklarsamfundet (2006) 
72 Email från Sverker Thorslund, 2007-01-08 
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? Att s a s rekommendera viss besiktningsförrättare - eller rentav förmedla kontakt 
med vederbörande - anser jag dock vara oförenligt med rollen som mäklare, d v s 
som mellanman mellan köpare och säljare.”73  

 
Detta fann jag synnerligen intressant med hänsyn till att just besiktning av bostadens skick 
är den kringtjänst som Mäklarsamfundets Temo-undersökning visade vara av högst 
intresse.74 
 
Börje Ödman är anställd på Fastighetsbyrån som Konsumentombudsman och trots att han 
är anställd av en fastighetsbyrå anser jag att han genom sitt arbete i viss mån kan tala för 
konsumenterna. Jag skickade därför en förfrågan till honom angående hans syn på 
kringtjänster. Vad Börje Ödman dock lyfter fram är frågorna; 

? ” …att det kan bli svårare för såväl säljare som köpare att få kläm på vilket 
ekonomiskt utbyte får/har fastighetsmäklaren av det aktuella 
förmedlingsuppdraget. 

? Dels att det kan vara svårare att välja mäklare eftersom mäklarnas utbud av 
tjänster kommer att variera mycket. Man kan kanske jämföra med den 
”avreglering” som skett i andra branscher. Många konsumenter tycker att det är 
frustrerande att inte kunna/ha tid att välja ”rätt” bland de olika erbjudandena. ”75  

 

4.2 Vad säger konsumenterna själva?  
 
Möjligheterna som kan komma att öppna sig om förbudet mot förtroenderubbande 
verksamhet tas bort är stora. Mäklarsamfundet har vid två tillfällen 2003 och 2006 
genomfört en Temo-undersökning angående konsumenternas intresse för kringtjänster.  
 
Vid undersökningen 2003 intervjuade Temo 1053 personer i åldern 25-67. Samtliga hade 
de senaste fem åren köpt bostad eller skulle köpa en bostad inom de kommande fem åren. 
Undersökningen visade att 63 % var intresserade, 20 % ointresserade och 17 % visste ej. 
Ur undersökningen kunde det även urskiljas att kvinnor var mer intresserade av 
kringtjänster än män, av dem som hade meddelat att de var intresserade bestod 69 % av 
kvinnor. 76 Detta kan även jämföras med en undersökning som Fastighetsbyrån 
genomförde 200477 och som visade att hela 96 % av de tillfråga var intresserade av 
kringtjänster och att 65 % var villiga att även betala för dessa tjänster. Fastighetsbyrån 
ställde slumpvis frågan till 492 stycken kunder. I Fastighetsbyråns undersökning var 
försäkring och besiktning det som hade störst efterfrågan, båda fick ett resultat om 
respektive 72 %. 
 

                                                 
73 ibid 
74 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
75 Email Börje Ödman 2007-01-11 
76 Mäklarsamfundet –intresset för kringtjänster, Mäklarsamfundet (2003) 
77 www.fastighetsbyran.se 
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I den undersökning som Mäklarsamfundet genomförde 2003 har bl.a. följande uttalande 
gjorts om varför konsumenten ej är intresserad av kringtjänster; 

? ”fixar hellre själv” 
? Jag anser mig kapabel att klara dessa saker själv. Dessutom skulle jag vara 

misstänksam om att det finns en uppgörelse mellan dom olika parterna och 
mäklaren” 

? ”jag tror inte att en mäklare som vill sälja ett hus, besiktigar huset till dess 
nackdel”78 

 
Sammanställningen visade att av de 20 % som ej vill ha kringtjänster förmedlade så var det 
27 % som trodde att fastighetsmäklaren inte skulle vara opartisk eller dyl. och 8 % som 
ansåg att fastighetsmäklare ej bör förmedla kringtjänster utan att deras uppgift är att sälja 
fastigheter och bostadsrätter. Den främsta orsaken, 42 %, var dock att konsumenterna 
tyckte att det var roligt och mer tryggt att ta hand om dessa delar själva istället för att anlita 
fastighetsmäklaren. 79 
 
Mäklarsamfundet genomförde sedan under 2006 ytterligare en undersökning med hjälp av 
Temo. 500 st intervjuer genomfördes. Resultatet visade att 68 % ansåg sig vara 
intresserade av att använda sig av kringtjänster som fastighetsmäklare kan komma att 
förmedla, 14 % ointresserade och 8 % varken eller. Nedan presenteras resultatet av frågan 
”om följande tjänster skulle kunna erbjudas av fastighetsmäklaren, hur intresserad eller 
ointresserad skulle du då vara av att få dessa tjänster förmedlade av mäklaren”? 
Resultatet visar bl.a. att besiktning av bostadens skick det som var av högst intresse för 
konsumenterna. 80  
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78 Mäklarsamfundet –intresset för kringtjänster, Mäklarsamfundet (2003) 
79 ibid 
80 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
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I frågan ”skulle du kunna tänka dig att betala för att få följande tjänster förmedlade?” 
svarade de intervjuade enligt följande sammanställning.  
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Källa: Temoundersökning ”Tilläggstjänster hos mäklare”, Mäklarsamfundet 2006-08-30 

 
Däremot så visade undersökningen ovan att många av de kringtjänster som konsumenterna 
var intresserade av var man ej villig att betala för.81 Orsaken till detta torde vara att det 
redan finns många gratistjänster såsom kelkoo.se, pricerunner.com etc. där prisjämförelse 
och information kring försäkringar, hantverkare m.m. redan förmedlas. Besiktningen var 
dock en kringtjänst som konsumenterna var villiga att betala för och så även inredning- och 
flytthjälp. Av de kringtjänster som konsumenterna rankade högst i efterfrågan samt att de 
var villiga att betala för dessa var besiktning av bostadens skick, energirådgivning och 
försäkringar. 82 
 
Det finns en ytterligare konsumentaspekt som jag finner viktigt att nämna. Jag kommer 
dock ej fördjupa mig vidare i denna fråga då jag anser att det är en del av 
konkurrensproblemet.  Detta problem är den geografiska skillnaden mellan t.ex. landsbygd 
och storstad som kan finnas kring kringtjänster. Kan det vara så att kringtjänster är ett 
storstadsproblem? Det är min uppfattning att så ej är fallet med bakgrund till att den Temo-
undersökning som Mäklarsamfundet genomfört har haft ett rikspersektiv83. Denna 
undersökning visade en stor efterfrågan av kringtjänsterna av konsumenterna och ingen 
åtskiljning av stor- och småstad påvisades.   
 
Däremot så är det min personliga uppfattning att många av de kringtjänster som 
efterfrågades i ovan nämnda undersökningar ej är tillämpbara på landsort. Detta visar även 

                                                 
81 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
82 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
83 Mäklarsamfundet –intresset för kringtjänster, Mäklarsamfundet (2003) 
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forskning som jämfört fastighetsmäklare i små- och storstad och som påvisare att t.ex. 
homestaging ej är aktuellt i mindre städer.84 
 
Hans Randmark85 berättade om fastighetsmäklaren i en mindre stad som både arbetade 
som fastighetsmäklare och begravningsentreprenör. Detta anser jag påvisar att det redan nu 
finns ekonomiska incitament för kringtjänster även i småstäder. Hans Randmark86 
diskuterade även kring problematiken av att införseln av kringtjänster kan leda till att 
mindre fastighetsmäklarbyråer slås ut från marknaden, och då speciellt i mindre orter. 
Magnus Gidlöf, Skandiamäklarna, har tidigare uttalat sig om att det sannolikt endast 
kommer att finnas åtta fastighetsmäklarkedjor kvar i framtiden.  87Om denna utveckling 
visar sig stämma anser jag att kringtjäns ter kan bli av ännu större vikt för fastighetsmäklare 
i mindre städer för att kunna säkra sin inkomst och överlevnad. 
 
Det är dock min uppfattning att det snabba tempo som råder på bostadsmarknaden är ett 
storstadsfenomen, t.ex. så har fastighetsmäklare i Gävle enbart visningar på vardagarna och 
då bokade visningar. Det kan vara så, enligt min uppfattning, att konkurrensen ej är lika 
hård mellan fastighetsmäklare i mindre städer och att konsumenterna ej ställer lika höga 
krav på fastighetsmäklaren. Därmed kan införseln av kringtjänster ta längre tid att 
implementera och finna lönsamhet i. 

 

5. Erfarenheter från Danmark 
 

I Danmark har man sedan ett tiotal år infört systemet med köpare- och säljarmäklare.  
Denna lagförändring har dock lett till att konsumentskyddet väsenligt har försämrats för 
köparna. Även fast de danska fastighetsmäklarna har varit noggranna med att understryka 
vikten av att köparna skaffar sig ett eget ombud så har detta i många fall ej skett. Här kan 
vi bl.a. dra parallellen till den problematik som stundtals har uppstått i Sverige avseende 
besiktning av fastigheter. I många fall så anlitar köparna ej en besiktningsman för att 
genomföra en s.k. jordabalksbesiktning då 1) det i vissa fall redan finns en säljarbesiktning 
av fastigheten, 2) köparen anser sig kunna genomföra en besiktning på egen hand eller 3) 
man anser att det är en onödig kostnad. Denna diskussion kring mellanmansbegreppet har 
även förts i Sverige, men bl.a. Mäklarsamfundet har tagit avstånd ifrån detta och lobbat för 
att mellanmansbegreppet skall kvarstå.88  
 
Hans Randmark89 berättade om den s.k. ”danska modellen” vilket innebär att 
fastighetsmäklaren är skyldig att uppge vilka företag det finns ett samarbete med, detta 
innebär att alla parter är medvetna om den ”kickback” som fastighetsmäklarna erhåller. I 

                                                 
84 Andersson A. fastighetsmäklare i småstad kontra storstad (2006) 
85 Intervju Hans Randmark 2007-02-09 
86 ibid 
87 Magnus Gidlöf, Skandia Mäklarna, Asal Abrizeh, Svenska Mäklarhuset, Christian Hjort, Husman 
Hagberg, Elisabeth Fogelström, Svensk Fastighetsförmedling, och Karin Eriksson, Erik Olsson 
Fastighetsförmedling. Mäklardagen Högskolan i Gävle, 2007-02-06 
88 Mäklarsamfundets nyhetsbrev 1/2006 
89 Intervju Hans Randmark 2007-02-09 
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Danmark har man även infört ett s.k. ”fast pris nivå” vilket innebär att fastighetsaffären ej 
är giltigt om nivån på köpeskillingen ändras. 
 
Enligt en intervju med Karsten Johansen på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö90 är de 
danska fastighetsmäklare skyldiga att redovisa hur mycket de får betalt för förmedlingen 
av kringtjänster och vilka samarbetspartner de har. Representant från Dansk 
Ejendomsmaeglarforening i Köpenhamn91 som är motsvarigheten till Mäklarsamfundet 
berättar i en intervju att konsumenterna själva väljer vilken bank de önskar ha, och trots att 
ett köpekontrakt är tecknat är man inte bunden till banken utan kan ändra sig. Detta menar 
de förhindrar att fastighetsmäklare favoriserar vissa köpare framför andra och är enligt min 
åsikt ett bra komplement till det nuvarande konsumentskyddet i Sverige.92  
 
Under Mäklarsamfundet bostadsforum talade bl.a. den danska fastighetsmäklaren Charlotte 
Høier om kringtjänster och hur de arbetar. Hon berättade att 56 % av hennes inkomst 
kommer ifrån kringtjänster och att fastighetsmäklarna nu behöver specialutbildning för att 
klara av att ge adekvata råd kring kringtjänsterna. Huruvida detta överensstämmer med 
Sveriges utbildningskrav och hur detta skulle kunna regleras blir därmed en viktig fråga.93  
 

6. Analys 
 

Mitt syfte med denna promemoria är, som tidigare nämnts, att lyfta fram komplexiteten 
kring kringtjänsternas vara eller icke vara. För att kunna uppfylla detta syfte följer här 
nedan en diskussion kring de huvudproblem som jag ansåg mig finna. Min avsikt har varit 
att problematisera så objektivt och kritiskt som möjligt i form av ett 
diskussionsresonemang. De fem huvudproblemområden som jag har funnit presenteras 
nedan utan inbördes ordning: tidsproblematiken, lönsamhetsproblematiken, 
konsumentskyddsproblematiken, konkurrensproblematiken samt yrkesrollsproblematiken. 
 

6.1 Tidsproblematiken   
 

Ett problem som fastighetsmäklarna har idag är att tiden inte räcker till. Mäklarsamfundets 
temo-undersökning visar att 14 % anser att den fastighetsmäklare de har varit i kontakt 
med var oengagerad. Jag anser att denna siffra baseras på att fastighetsmäklare arbetar 
väldigt mycket och p.g.a. den tidsbrist som uppkommer av arbetsbelastningen så kan de 
uppfattas som oengagerade. Markus Helin94 menar på att han helst ej arbetar med 
kringtjänster då det tar för mycket tid, framför allt de klagomål som kan komma att bli 
tidskrävande. Han anser att det då är enklare att förmedla kontakten direkt till företaget 
istället för att själv beställa t.ex. städningen. Även Hans Randmark95 tar upp problemet 

                                                 
90 Lerigon, P, fastighetsmäklaren och kringtjänster (2006)  
91 ibid 
92 KOFS 1996:4 p11.4 
93 Referat från Bostadsforum, Mäklarsamfundet (2006) 
94 Intervju Markus Helin 2007-02-09 
95 Intervju Hans Randmark 2007-02-09 
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med de reklamationer som kan uppkomma emot fastighetsmäklaren i samband med 
förmedling av kringtjänster. Däremot så anser han ej att tiden är det främsta problemet 
avseende kringtjänster fastighetsmäklarbranschen de IT-system som idag finns. Här finns 
det enligt, min åsikt, mycket tid att spara genom den s.k. feedback slingan som kan uppnås 
genom integrerade affärssystem. Fastighetsmäklaren lagrar information kring sina kunder 
och genom att sedan integrera affärssystemet med t.ex. banker. Här vill jag återkoppla till 
det fall som Hans Randmark berättade om angående kvinnan som blev uppringd av banken 
med ett låneerbjudande innan hon ens hade beslutat huruvida hon skulle vara med i 
budgivningen på objektet. Denna fastighetsmäklare hade troligen ett väl integrerat system 
med den bank som de hade samarbete med, troligtvis så behövde inte fastighetsmäklaren 
ägna många minuter åt denna kundförmedling till banken.  
 
Jag anser med stöd av de intervjuer och undersökningar som Mäklarsamfundet har gjort, 
att det finns tid att ägna sig åt kringtjänster. Men det förutsätter att det finns moderna och 
integrerade IT-system samt att fastighetsmäklaren inte behöver en alltför djupgående 
utbildning i kringtjänsterna. Detta är en av anledningarna till att jag anser att 
fastighetsmäklare skall vara försiktiga med att förmedla försäkringar d.v.s. därför att det är 
komplicerat  och det finns många fallgropar att hamna i om man ej är tillräckligt utbildad.  
 

6.2 Lönsamhetsproblematiken 
 

En nyckelfråga som jag anser är viktig att ta upp i detta avsnitt är lönsamheten. I Danmark 
berättade fastighetsmäklaren Charlotte Høier96 att 56 % av hennes inkomst kommer ifrån 
olika kringtjänster. Detta skulle å ena sidan tyda på att kringtjänster skulle kunna vara den 
komplettering av fastighetsmäklarlöner som kommer att kunnas behövas i framtiden med 
hänsyn till den ökade konkurrens med lägre provisioner som följd. Denna minskning från 4 
% till 2 % i provision har dock ej märkts kännbart i plånböckerna då det har varit ett 
väldigt stort antal objekt som har förmedlats, på så sätt har det tagit ut varandra menar 
Lennart Hagberg, VD på HusmanHagberg. Han tror dock att nu när volymerna ej längre 
ökar kommer konkurrens öka ytterligare med en ytterligare sänkning av provisionerna som 
följd.97  
 
De intervjuer som jag har genomfört visar att rösterna skiljer något åt i lönsamhetsfrågan. 
Medan t.ex. Eva Lundqvist menar på att det givetvis blir lönsamt med hänsyn till att 
fastighetsmäklare får betalt för något som de redan utför idag menar Rickard Engström att 
förmedlingen av kringtjänster ej skulle vara lönsamt på lång sikt då det skadar 
trovärdigheten. Frågeställningen kring att det är relativt små värden som det rör sig om 
togs även upp på en paneldebatt på Högskolan i Gävle98 då Magnus Gidlöf från Skandia 
Mäklarna menade att inkomstmöjligheterna med kringtjänster överdrivs, t.ex. en 
hemförsäkring kostar 1500kr/år, 10 % av det är 150kr, och att det blir man inte rik på. Med 

                                                 
96 Referat från Bostadsforum, Mäklarsamfundet (2006) 
97 Mäklaryrket stekhett trots sjunkande löner, Svenska Dagbladet 2007-01-16 
98 Magnus Gidlöf, Skandia Mäklarna, Asal Abrizeh, Svenska Mäklarhuset, Christian Hjort, Husman 
Hagberg, Elisabeth Fogelström, Svensk Fastighetsförmedling och Karin Eriksson, Erik Olsson 
Fastighetsförmedling. Mäklardagen Högskolan i Gävle, 2007-02-06 
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hänsyn till Hans Randmark99 uttalande angående att införsel av kringtjänster kommer att 
leda till ”nollprovision” så är det enligt min åsikt oroväckande att veta att de inkomsterna 
som finns att hämta av kringtjänster förefaller vara väldigt låga. 
 
Enligt en Temo-undersökning som Mäklarsamfundet genomförde under 2006 ansåg 8 av 
10 intervjuade att de skulle vara villiga att betala för förmedlingen av kringtjänsten. 100 
Däremot så verkar fastighetsmäklarbranschen förespråka att ersättningen till 
fastighetsmäklaren borde betalas av tjänsteföretaget.  Eva Lundqvist säger bl.a. i min 
intervju med henne ”…om jag t.ex. är säljare åt flyttbolaget skall jag ju ha pengar från 
flyttbolaget då det på sikt kan avlasta deras säljavdelning. Och oavsett så får ju det bolag 
som jag förmedlar kringtjänster åt, en avlastning i sin säljorganisation. Så det är klart att 
det är uppdragsgivaren vars produkter jag säljer som skall bekosta det.”101Markus Helin 
menar på i sin intervju att det egentligen inte spelar någon roll vem som betalar 
ersättningen till fastighetsmäklaren då det i slutändan ändå kommer att belasta 
konsumenten i form av prishöjning.  
 
Följdaktligen anser jag att det givetvis är företagen som skall betala ersättningen till 
fastighetsmäklaren. Detta anser jag med hänsyn till att de är dessa företag som gör 
förtjänsten och precis som Eva Lundqvist säger, fastighetsmäklaren avlastar deras 
säljavdelning. Men som tidigare diskuteras så finns det en problematik att det i slutändan 
blir dyrare för kunden. Därför anser jag att utredningsgruppen bör ta efter den danska lagen 
avseende den transparens som finns angående att fastighetsmäklarna måste ange hur 
provisionen fördelar sig avseende förmedlingsprovision kontra intäkter från kringtjänster. 
Detta för att konsumenterna skall kunna jämföra priser och se huruvida det är mer 
ekonomiskt gynnsamt att själv kontakta t.ex. försäkringsbolaget. Kringtjänster bör således 
ses som en bitjänst till förmedlingstjänster, d.v.s. en bonus som skapar mervärde för 
kunden. 
 

6.3 Konsumentskyddsproblematiken 
 
Inom just detta område verkar den största och mest viktiga problematiken föreligga, och då 
framför allt inom besiktningsproblematiken. Sverker Thorslund 102 menar på att 
fastighetsmäklare överhuvudtaget ej borde vara inblandande i förmedling av besiktningar 
på hus. Men redan idag så förmedlar de flesta fastighetsmäklare i branschen kontakter till 
besiktningsfirmor och många säljer t.ex. dolda-fel försäkringar och dy.l. Det är även 
besiktning av hus som Mäklarsamfundets Temo-undersökning103 visade vara den mest 
efterfrågade av konsumenterna. Vilket intresse bör då väga tyngst? Lars Kilander menar 
på, vilket jag instämmer i, att det är frivilligt för konsumenterna att använda sig av tjänsten. 
Tyvärr har det visat sig i intervjuer med Hans Randmark, Eva Lundqvist samt erfarenheter 
från Danmark att konsumenterna ”glömmer bort” sitt egen undersökningsplikt och förlitar 
                                                 
99 Intervju Hans Randmark 2007-02-09 
100 Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
101 Intervju Eva Lundqvist 2007-02-04 
102 Email Sverker Thorslund 2007-01-08 
103 Mäklarsamfundet –intresset för kringtjänster, Mäklarsamfundet (2003) och  
Tilläggstjänster hos mäklare, Mäklarsamfundet (2006) 
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sig blint på fastighetsmäklaren. Jag menar därför på att det är av yttersta vikt om 
kringtjänster införs att konsumenterna informeras om sitt eget undersökningsansvar på ett 
betydligt mer kraftfullt sätt än idag.  
 
I Konsumentverkets författningssamling står det klart och tydligt att fastighetsmäklare 
skall behandla alla lika, oberoende om nytt förmedlingsuppdrag kan lämnas.104 För att en 
liknande problematik, kring att vissa köpare skulle favoritiseras då de skulle generera en 
större inkomst av kringtjänster, inte skall uppkomma måste denna riktlinje kompletteras 
och en motsvarande skrivas in i den nya Fastighetsmäklarlagen. Här anser jag att de 
svenska lagstiftarna bör ta efter den danska lagen avseende den transparens som finns 
angående att fastighetsmäklarna måste ange hur provisionen fördelar sig avseende 
förmedlingsprovision kontra intäkter från kringtjänster. Med hänsyn till Hans Randmark 
uttalande att utredningsgruppen sneglar på den danska lagstiftningen så är det min 
förhoppning att denna transparens även kommer att finnas här.  Jag anser nämligen att 
detta borde vara ett krav för att vi skall kunna vidhålla konsumentskyddet.  
 
Jag menar därför på att det är av yttersta vikt, om kringtjänster införs, att konsumenterna 
informeras om sitt eget ansvar och att den s.k. ”fast pris nivå”, vilket innebär att 
fastighetsaffären ej är giltigt om nivån på köpeskillingen ändras, som finns i Danmark även 
införs i den nya Fastighetsmäklarlagen. Denna innebär således att fastighetsköpet och 
förmedling av sidotjänster ej hör ihop, konsumenterna är fria att ångra sig angående t.ex. 
bolån vilket gör att incitamentet att t.ex. prioritera vissa köpare går förlorat.   
 

6.4 Konkurrensproblematiken  
 

För att erhålla en konkurrenskraftig och hållbar konkurrensfördel är det dock av väsentlig 
vikt att den är både efterfrågad och skiljer sig från övriga konkurrenter.105 Här kan det 
uppstå ett problem om nu den nya lagen kommer att tillåta kringtjänster, men bara i en 
begränsad skala. Konkurrensfördelen förlorar sitt syfte om det enbart är tillåtet med ett 
fåtal tjänster då sannolikt majoriteten av fastighetsmäklarna kommer att erbjuda samma 
tjänst. Å andra sidan menar Börje Ödman att kringtjänsterna kan innebära att många 
mindre fastighetsbyråer kommer att få det svårt att knyta samarbetspartner till sig i 
jämförelse med de stora aktörerna. Detta skulle givetvis kunna leda till att, framförallt på 
mindre orter, mindre aktörer slås ut menar Börje Ödman och han ställer därmed frågan hur  
”Hur blir det då med konkurrensen och säljarens val av mäklare när det lokalt då kan 
medföra en monopolsituation?”106 Denna slutsats visade det sig delades av många andra 
branchrepresentater under en paneldebatt107 med bl.a. Magnus Gidlöf från Skandia 
Mäklarna. Han menade att en utveckling av kringtjänster kommer att leda till att de mindre 
mäklarföretagen kommer slås ut snabbare då de inte har råd att skapa dessa tjänster Enligt 

                                                 
104 KOVFS 1996:4 p11.4 
105 Aaker. D.A. Strategic Management (2005), sid 5 
106 Email Börje Ödman 2007-01-11 
107 Magnus Gidlöf, Skandia Mäklarna, Asal Abrizeh, Svenska Mäklarhuset, Christian Hjort, Husman 
Hagberg, Elisabeth Fogelström, Svensk Fastighetsförmedling och Karin Eriksson, Erik Olsson 
Fastighetsförmedling. Mäklardagen Högskolan i Gävle, 2007-02-06 
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hans åsikt så kommer det i framtiden endast finnas åtta stycken fastighetsmäklarkedjor.  
Min åsikt är att frågan som fastighetsmäklarbranschen måste ställa sig är huruvida vi 
enbart vill ha de stora fastighetsmäklarkedjorna eller om vi vill värna om mångfalden. 
 
Även Hans Randmark108 diskuterade kring problematiken att införseln av kringtjänster kan 
leda till att mindre fastighetsmäklarbyråer slås ut från marknaden, och då speciellt på 
mindre orter. För fastighetsmäklare i mindre städer tror jag dock att efterfrågan på 
kringtjänster ej ännu finns i samma utsträckning som i storstäderna, men att den dock finns 
fast i mer traditionella tjänster såsom, banklån, hemförsäkring etc. Med detta som 
bakgrund anser jag att kringtjänster därmed kan bli alltmer viktigt i småstäderna, ett sätt 
för fastighetsmäklarna att positionera sig och finna nya inkomstkällor. 
 
Å andra sidan kommer sannolikt fastighetsmäklarföretag som förmedlar efterfrågade 
kringtjänster med hög kvalité kunna erhålla en positiv effekt i ”word-of-mouth 
marknadsföringen” då man kommer att kunna knyta fastighetsmäklaren till fler 
referenspunkter. Men syftet och det slutgiltiga resultatet av införsel av kringtjänster får ej 
vara, enligt min åsikt, att de mindre fastighetsmäklarbyråerna slås ut och att endast de stora 
fastighetsmäklarkedjorna finns kvar. De senaste åren har många nya 
fastighetsmäklarbyråer dykt upp på marknaden och det är min starka åsikt att så skall det 
även förbli. Det är, om inte annat, väsentligt för fastighetsmäklarbranschen utveckling och 
för konsumenternas valmöjligheter. Å andra sidan kan utvecklingen leda till att, framför 
allt på landsbygden, att fastighetsmäklare ges möjligheter att kombinera 
affärsverksamheter vilket innebär att det finns en ekonomisk möjlighet att finnas kvar på 
marknaden. 
 

6.5 Yrkesrollsproblematiken  
 

En av de nackdelarna som jag ser kan vara ett problem om förmedling av kringtjänster 
skulle komma till stånd är att yrkesrollen som fastighetsmäklare urvattnas. Det var inte 
förrän 1998 som utbildningskravet på fastighetsmäklare kom till, och detta har inneburit en 
kvalitetsstämpel för yrkeskåren. Om fastighetsmäklarbranschen nu även skall vara 
försäkringsmäklare etc. kommer detta givetvis att ta tid och engagemang från 
kärnverksamheten vilket är, enligt min åsikt, negativt. I fallet med kringtjänster skulle detta 
innebära att förutom att fastighetsmäklaren skall ha sin spetskompetens inom 
kunskapsområdet fastighetsförmedling med omnejd, besöka presumtiva kunder för att sälja 
in kärntjänsten, så skall denne även utbilda sig och hålla sig ajour med kringtjänster samt 
sälja in dessa. Charlotte Høier109 berättade att de danska fastighetsmäklarna nu behöver 
utbilda sig ytterligare för att kunna vara kompetenta nog att förse sina kunder med de 
kringtjänster som krävs. Jag ser ingen anledning till att detta skulle skilja sig från svenska 
fastighetsmäklare. 
 

                                                 
108 Intervju Hans Randmark 2007-02-09 
109 Referat från Bostadsforum, Mäklarsamfundet (2006) 
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Jag menar på att den strategi som många av Sveriges fastighetsmäklare idag har valt kan 
vara svår att kombinera med kringtjänster. Detta förutsätts dock att det är 
fastighetsmäklaren som skall förmedla kringtjänsterna, vilket jag anser förefalla sannolikt 
utifrån de diskussioner som förs idag. Jag tror att denna kombination skulle leda till att ett 
flertal fastighetsmäklare skulle hamna i ”middle-of-the-road”-facket då de ej lyckas 
positionera sig tydligt hos konsumenterna. Detta skulle innebära att fastighetsmäklaren 
anses som otydlig och konsumenterna anser det oklart vad dennes egentliga 
spetskompetens är. Om jag försöker exemplifiera utifrån fokus-strategin skulle detta då 
innebära att Residence Fastighetsmäkleri förutom att marknadsföra sig som 
fastighetsmäklare av enbart exklusiva objekt samtidigt skall marknadsföra förmedling av 
försäkringar, bolån, homestaging etc. mycket mer kraftfullt. Det är en god idé, men jag tror 
att för fastighetsmäklaren personifierad så blir det ej bra då det blir otydligt vad det är som 
är kärntjänsten. Däremot så kan det vara bra att ha som t.ex. Erik Olsson, en förmånsklubb 
eller dyl. då det ligger i fastighetsmäklarbyrån centralt och ej på själva fastighetsmäklarna. 
Detta leder även till, enligt min uppfattning, att Förmånsklubben får en högre trovärdighet 
och således även fastighetsmäklarna hos Erik Olsson Fastighetsförmedling.  
 
Som slutgiltigt stöd för min uppfattning kring urvattningstesen vill jag även hänvisa till 
den Temo-undersökning som Mäklarsamfundet110 genomförde och som påvisade att en 
mindre andel av de intervjuade ansåg att fastighetsmäklare skall hålla sig till just 
fastighetsförmedlingen. Eva Lundqvist111 lyfter också fram problemet med en stor risk för 
urholkning av fastighetsmäklaryrket som en följd av att vi tappar fokus. 
 

7. Slutsats 
 

Min huvudfråga med denna promemoria har varit att problematisera kring de för- och 
nackdelar som kan komma att följa om fastighetsmäklare tillåts förmedla kringtjänster. 
Jag har valt att presentera min analys i ett diskussionsformat istället för en punktlista där 
kringtjänsters för- och nackdelar radas upp. Detta för att problemen är komplexa med 
alltför många aspekter att ta hänsyn till. Det är även min uppfattning att det finns en viss 
risk att läsare därmed stirrar sig blint på punkterna och då ej ser nyanseringarna kring de 
olika problemen. Jag anser därför att en sådan punktlista skulle hämna den debatt som jag 
hoppas att denna promemoria skall leda till.  
 
Branschen har tagit tillvara på de önskemål som konsumenterna har fört fram och gör nu 
allt i sin makt för att få till en lagändring som skall innebära att de kan tillmötesgå de krav 
som kunderna ställer. Ur kundorienteringsperspektivet är detta positivt men är det lika 
positivt för fastighetsmäklarna? 
 
Ett flertal av de personer jag har intervjuat har sagt att konsumentskyddet idag ej riktigt 
räcker till. Rickard Engström och Hans Randmark påpekar t.ex. relationen mellan 
Fastighetsbyrån och Swedbank medan Markus Helin ej anser att det påverkar hans 

                                                 
110 Mäklarsamfundet –intresset för kringtjänster, Mäklarsamfundet (2003) 
111 Intervju Eva Lundqvist 2007-02-04 
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opartiskhet. I just det sistnämnda fallet är kopplingen tydlig bl.a. då Swedbank och 
Fastighetsbyrån ofta delar lokaler, bankrepresentanter är med på visningar etc. Men om 
förmedling av kringtjänster kommer till stånd så anser jag att det är av stor vikt att samma 
transpars som finns i Danmark avseende vilka avtal som fastighetsmäklaren har och dess 
incitament även finns i den nya Fastighetsmäklarlagen. Detta för att trygga 
konsumentskyddet till den delen att konsumenten blir informerad om vilka leverantörer 
och ersättningar som finns med. Att det ej finns någon bindning mellan köpekontraktets 
giltighet och förbindelse till t.ex. en viss bank anser jag är en stark del i att 
konsumentskyddet för de danska konsumenterna kan vidhållas. Genom detta 
tillvägagångssätt så finns det ej någon anledning för fastighetsmäklaren att favorisera en 
köpare framför en annan.  
 
Men är då kringtjänster universallösningen för fastighetsmäklarbranschen? Nej, anser jag 
mot bakgrund till det som diskuterats tidigare i denna promemoria. För många 
fastighetsmäkla re kommer det att innebära att de får betalt för mycket av det som de redan 
gör idag –vilket är positivt. Men å andra sidan kommer det att innebära ett mycket större 
ansvar gentemot konsumenterna. Tiden finns dock anser jag utifrån de intervjuer som jag 
har genomfört, men frågan är om det ekonomiska incitamentet är tillräckligt stort med 
hänsyn till ansvaret och tidsåtgången. Om jag hänvisar till Magnus Gidlöf uttalanden 
avseende inkomstmöjligheterna så anser jag inte att det är ekonomiskt lönsamt. Det är även 
min personliga uppfattning att det finns en stor risk att fastighetsmäklarrollen urvattnas om 
kringtjänster införs och får samma utveckling som i Danmark. Med hänsyn till att det finns 
en risk att reklamationer mot fastighetsmäklarna skulle öka och trovärdigheten mot 
fastighetsmäklarbranschen ytterligare minska, så anser jag att förmedling av kringtjänster 
ej riktigt är den universallösning för fastighetsmäklarbranchen som förmedlas i dagsläget.    
 
Att konsumentskyddet skulle vara en av anledningarna till att inte införa kringtjänster anser 
jag vara delvis ogrundade. Det är dock av största vikt att fastighetsmäklarens roll och 
incitament klargörs och är transparant gentemot konsumenterna. Däremot så tror jag att 
många fastighetsmäklare som förväntar sig samma utveckling som i Danmark avseende att 
inkomsterna kommer till 54 % att bestå av kringtjänster kan komma att bli besvikna. Det är 
min åsikt att kringtjänsterna ej kommer att generera så mycket intäkter att dessa kan mätas 
sig med provisionen. De största vinnarna vid införsel av kringtjänster är således 
konsumenterna. Detta i.o.m. att fastighetsmäklarna kommer att kunna tillgodose den 
efterfrågan som idag finns. Nyckeln blir således att koppla ihop kringtjänster som är 
förenlig med ens positionering fö r att på så sätt skapa hållbara konkurrensfördelar. 
Förmågan att kunna leverera rätt kringtjänst i rätt tid och till rätt kund blir således ett av de 
starkaste verktyg som fastighetsmäklaren har för att stärka sig i den allt hårdare 
konkurrensen. Precis som Claudia Wörmann, utredare på Mäklarsamfundet, 112 uttalande 
om att kringtjänsterna kan leda till det ”lilla extra” anser jag att kringtjänster är en form av 
kundvård som ger mervärde till förmedlingstjänsten.  
 
Idag är utbildningen till fastighetsmäklare 80 högskolepoäng, det finns diskussioner om 
denna nivå skall höjas. Fastighetsmäklare är idag välutbildade inom företagsekonomi, 

                                                 
112 www.maklarsamfundet.se 
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juridik och byggnadsteknik. Jag anser således att för att kunna sälja alla dessa kringtjänster 
så kommer det att kräva tid och engagemang från fastighetsmäklarens spetskompetens, 
vilket enligt min åsikt kommer att skada fastighetsmäklarrollen till viss del på längre sikt. I 
detta avseende anser jag att det är mycket mer fördelaktigt med Förmånsklubben som Erik 
Olsson Fastighetsförmedling har startat då det skapar mervärde både för kunden och för 
fastighetsmäklarbranschen. Detta i.o.m. att efterfrågan av kringtjänster möts, men då blir 
till endast en liten del av fastighetmäklarrollen och fastighetsmäklaren kan således 
fokusera på det hon är bäst på –fastighetsförmedling! 
 

8. Fortsatt forskning 
 

Under arbetes gång med denna promemoria har jag funnit många sidospår som hade varit 
intressanta att följa. Men, med hänsyn till både tid och det arbetet som hade krävts har 
detta ej varit möjligt. Jag har därför sammanställt de tre sidospår som föll mig mest 
intressanta och aktuella att följa. Det är min förhoppning att någon annan student även 
kommer att finna dessa intressanta och därmed vilja plocka upp dessa spår. 
 

Enligt min åsikt så förefaller den mest naturliga och intressanta fortsatta forskningen att 
utreda mer konkret vad den nya Fastighetsmäklarlagen kommer att innebära när den 
slutgiltiga utredningen är klar 31 december, 2007. Med denna utgångspunkt anser jag att 
forskning kring ”Steg 2 –hur gör vi nu”? Genom att upprätta en handlingsplan vore mycket 
intressant. Det vore synnerligen intressant om denna forskning skulle kunna genomföras 
som en enkätstudie i ett väl avgränsat område där då både en SWOT-analys och PEST-
analys även skulle kunna genomföras och således mynna ut i en marknadsplan. 
 

Det vore även mycket intressant om studenter med mera kreativa hjärnor än jag själv,  
skulle kunna forska kring vilka kringtjänster som skulle kunna förmedlas. Med detta menar 
jag såväl traditionella som otraditionella. Detta borde enlig min mening vara mycket 
intressant för fastighetsmäklarbranschen såväl som för tjänstemarknadsföringsområdet om 
uppslag till nya idéer till tjänster skulle kunna presenteras.  
 
Till sist anser jag att det vore intressant att utreda kopplingen mellan kringtjänster och 
provision. Kan det vara så att konsumenterna är beredda att betala en högre provision (eller 
att provisionerna ej sänks ytterligare) därför att förmedlingstjänsten innehåller så mycket 
mer än vad den gör idag. Debatten som förs idag pekar på att kringtjänster sannolikt 
kommer att leda till nollprovision: Det är dock min åsikt att det även borde finnas en 
möjlighet till en motsatt utveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1) Vad tror du att en lagändring som kommer att innebära att fastighetsmäklare får börja 

förmedla kringtjänster kommer att innebära generellt för fastighetsmäklarbranschen? 
 

2) Vilka negativa, om några, konsekvenser anser du kan uppkomma om en lagändring som 
tillåter förmedling av kringtjänster kommer till stånd? 
 

3) Vilka positiva, om några, konsekvenser anser du kan uppkomma om en lagändring som 
tillåter förmedling av kringtjänster kommer till stånd? 
 

4) Anser du att konsumentskyddet kommer att kunna vidhållas vid förmedling av 
kringtjänster? 
 

5) Anser du att det idag finns tid och utrymme för dig att förmedla kringtjänster? 
 

6) Hur anser du att kringtjänster, förutsatt att lagändringen kommer till stånd, skall 
prissättas? 
 

7) Med förutsättningarna som finns idag, tror du att det skulle vara lönsamt för dig att 
förmedla kringtjänster? 
 

8) I Danmark aviserar ett flertal fastighetsmäklare att merparten av deras inkomster härrör 
från förmedling av kringtjänster. Tror du att detta skulle bli en följd även i Sverige? 
 

9) Tror du att du kommer att börja förmedla kringtjänster om en lagändring skulle komma 
till stånd? 
 

a. Om ja, vilka tjänster finner du i sådant fall mest intressanta?   
 
10) Med ovanstående som bakgrund, finns det några kringtjänster du finner mindre lämpliga 

att förmedla som fastighetsmäklare och i sådant fall varför? 
 

 
 


