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ABSTRACT

Titel: Hur ska stora respektive små mäklarbyråer positionera sig vid en lagändring gällande 
kringtjänster?

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

Författare: Johanna Eriksson och Kim Holmgren

Handledare: Tommy Gerdemark

Datum: 2008 01

Syfte: Syftet med vår uppsats är att ge exempel hur stora respektive små byråer kan 
positionera sig för att kunna hantera den förändring som en lagändring gällande kringtjänster 
förväntas resultera i.

Metod: Vi har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt där vårt empiriska material grundar 
sig på intervjuer. De intervjuade består av fem representanter från olika mäklarbyråer och då 
vår uppsats baseras på spekulativa frågeställningar har vi även intervjuat de båda 
branschorganisationerna för att ge vår uppsats ytterligare bredd.

Resultat & slutsats: Vi har i vår undersökning sett att de intervjuades åsikter om hur en 
eventuell lagändring skulle påverka de stora respektive de små byråerna är mycket likartade. 
Alla de tillfrågade mäklarbyråerna är för en lagändring, samtidigt som de är överens om att 
det är de stora byråerna som kommer att gynnas.

Vi anser att de stora byråerna bör satsa på mer personal för att kunna ha en bredd på de 
kringtjänster som erbjuds. På detta sätt tror vi även att de kan höja kvaliteten på sina tjänster 
och attrahera fler kunder. Vår undersökning tyder på att de små har större möjligheter att 
vara personliga och lokala. Vi menar därför att de bör försöka hitta sin speciella nisch och 
på så sätt erhålla konkurrenskraftiga fördelar. Vi menar vidare att det är viktigt att både de 
små och stora byråerna väljer kompetenta samarbetspartners med ett gott rykte och som 
överensstämmer med mäklarbyråns val av positionering.

Förslag till fortsatt forskning: Vår uppsats är av en spekulativ karaktär då lagändringen 
ännu inte har fastställts. Därför anser vi att en uppföljning av våra frågeställningar skulle vara 
intressant, förutsatt att en lagändring gällande kringtjänster kommer till stånd. Detta för att 
undersöka vad effekterna av lagändringen faktiskt blev.

Uppsatsens bidrag: Vi tror och hoppas att vår uppsats kan hjälpa både stora och små 
mäklarbyråer med sin positionering om det blir tillåtet att ta betalt för förmedlingen av 
kringtjänster. Vi vill även att vår uppsats ska hjälpa mäklarbyråerna att redan nu börja 
fundera över vad en lagändring skulle innebära för dem så att de kan börja förbereda sig.  

Nyckelord: Kringtjänster, konkurrens, positionering, mäklarbyråer
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Aim: The purpose with this essay is to give examples of how bigger and smaller estate 
agencies will position themself, at the possible amendment concerning suppport services. 
This in order to handle the change that an amendment is expected to result in.

Method: We have applied a qualitative procedure where our empirical materials are based 
on interviews. The interviewed is five representatives from different estate agencies and 
since our essay is based on speculative issues we have also interviewed both the sector 
organisations in order to give our essay an additional spread.

Result & Conclusions: In our essay we have come to the conclusion that the opinions from 
the interviewed about how a possible amendment to law would influence the big and the small 
agencies are very similar. All of our asked estate agencies are for an amendment to law. They 
also agreed about that it is the big agencies that will be favoured.

We consider that the big agencies should invest in more personnel in order to provide breadth 
on the support services that is offered. In this way, we also believe that they can increase the 
quality on its services and attract more customers. Our survey interprets that the small have 
bigger possibilities to being personal and local. They should therefore try to find their special 
niche and in this way receive competitive advantages. We also think that it is important that 
both the small and the big agencies choose collaborative partners with good rumour that 
agrees with the estate agencies choices of position.

Suggestions for future research: Our essay is of one speculative nature then the 
amendment to law has not been established yet. Therefore, we consider that a follow-up on 
our issues would be interesting, required that an amendment to law current support services 
comes to levels. This in order to examine what effects of the amendment to law actual 
became.

Contribution of the essay: We believe and hope that our essay can help both big and small 
estate agencies with their positioning if the estate agent is allowed to charge their clients for 
the mediating of support services. We also want our essay to be a help for the estate agencies
to speculate over what an amendment to law would mean for them so that they can prepare 
themselves.

Key words: Support services, competition, positioning, estate agencies
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1. Inledning

Vi har valt att inrikta vårt arbete på omarbetningen av Fastighetsmäklarlagen gällande 
kringtjänster, som är ett aktuellt område inom fastighetsmäklarbranschen. Något som har 
diskuterats är om fastighetsmäklarna ska kunna erbjuda och ta betalt för kringtjänster. Vi vill 
undersöka hur en eventuell lagändring gällande kringtjänster kommer att förändra 
förutsättningarna för större respektive mindre byråer i Gävle.

1.1 Bakgrund

Att vara fastighetsmäklare är ett mycket hårt reglerat yrke som styrs av både lagar och 
förordningar. Den mest centrala lagen Fastighetsmäklarlagen har under senaste tiden 
uppmärksammats och kritiserats för att inte vara anpassad till de rådande förhållandena på 
marknaden. Den anses inte ha följt med i utvecklingen som branschen i nuläget genomgår. 
Därmed beslutade regeringen den 15 december 2005 att tillsätta en utredning med uppdrag att 
se över villkoren för fastighetsmäklarens verksamhet och fastighetsmäklartjänstens innehåll 
för att modernisera fastighetsmäklarlagen. 

”Det ställs nya och hela tiden ökade krav på mäklare. Det finns en risk för utslagningar av 
fastighetsmäklare i framtiden och det kan bli en nödvändighet att få möjlighet att erbjuda 
kringtjänster för den enskilde mäklarens överlevnad. Redan idag är det för många mäklare i 
Norrland en omöjlighet att leva på bara fastighetsmäkleri”, skriver Mäklarsamfundet på sin 
hemsida.1

Allt fler mäklare utbildas och antalet bostäder att förmedla ökar inte i samma takt, därför ökar 
konkurrensen om jobben och lönerna sjunker. Det är fortfarande rusning efter mäklarlicenser, 
förra året fortsatte rekordmånga fastighetsmäklare att registreras och totalt fick kåren 680 nya 
mäklare. Skenande bostadspriser har hittills kunnat svälja den hastigt växande yrkeskåren, 
men på en bostadsmarknad som svalnar betänkligt börjar hård konkurrens märkas av. Anna-
Lena Järvstrand chef för Fastighetsmäklarnämnden säger att ”Det man hör är att det har blivit 
mycket svårare. Provisionen i Stockholm låg tidigare på 4 till 4,5 procent och idag är den 
ibland nere under 2 procent.”.2

Vid en revidering av lagen är en av de diskuterade ändringarna ett tillåtande att ta betalt för 
kringtjänster, i syftet att anpassa lagen till den rådande situationen i branschen.
Fastighetsmäklare är idag förbjudna att ta betalt för andra tjänster än den traditionella 
förmedlingstjänsten, då det anses vara en förtroenderubbande verksamhet och strida mot 
Fastighetsmäklarlagen 14 § 2 st, ”Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som 
är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare”. Enligt en undersökning av 
Fastighetsbyrån från 2004 vill 96 procent av konsumenterna bli erbjudna kringtjänster såsom 
försäkringar, flyttstädning, besiktning och dylikt,3 och en Temo undersökning från 2006 
konstaterar att 65 procent av de tillfrågade hushållen kan tänka sig betala för en eller flera 
kringtjänster.4

                                                
1www.maklarsamfundet.se
2 Storwall Anna-Karin, Svenska Dagbladet 2007-01-15
3 www.fastighetsbyrån.se
4 www.maklarsamfundet.se
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Vi har tagit del av tidigare uppsatser gällande ämnet som har undersökt attityder till 
kringtjänster, för- respektive nackdelar samt kringtjänsters lönsamhet. Undersökningar tyder 
på att kringtjänster är något som efterfrågas samt anses vara fördelaktigt för såväl kunden som 
fastighetsmäklaren. Mot denna bakgrund av undersökningar (Temo undersökning, 
Fastighetsbyråns undersökning samt tidigare uppsatser) anser vi med stor sannolikhet att 
fastighetsmäklaren i framtiden kommer att kunna erbjuda samt ta betalt för tjänster knutna till 
bostadsköpet. Vår undersökning riktar in sig på stora respektive små fastighetsmäklarbyråer 
och hur dessa kan komma att påverkas av en lagändring samt hur de kan positionera sig.

1.2 Problemformulering 

De tidigare nämnda undersökningarna tyder på att det i dagens samhälle finns en efterfrågan 
på kringtjänster. Idag lever många av oss i ett samhälle där tid är en bristvara. Därför anser vi 
att det inte är konstigt att många efterfrågar kringtjänster från mäklaren, för att få en så 
bekväm och tidsbesparande affär som möjligt.

Mäklarsamfundet menar att en lagändring gällande kringtjänster helt klart skulle förändra 
förutsättningarna och möjligheterna för den svenska fastighetsmäklaren. Om det enligt lag blir 
tillåtet att ta betalt för kringtjänster så tror Mäklarsamfundet att dessa kommer att utgöra en 
mycket stor marknad och dessutom en ny inkomstkälla för fastighetsmäklarföretagen.5 Detta 
menar vi kan vara en viktig förutsättning för att branschen fortsättningsvis ska kunna vara 
lönsam, då branschen i dag anses vara överhettad med alltför många mäklare som ska dela på 
inkomsten.

Vidare antas en lagändring enligt Mäklarsamfundet medföra en annan konkurrenssituation för 
fastighetsmäklarbranschen. Ett hårdare konkurrensklimat kommer att göra sig gällande där 
samarbeten kommer vara av stor betydelse. De menar att en sådan förändring kan förmodas 
resultera i en mer svårhanterlig situation för de mindre byråerna, där de kommer få det svårare 
att konkurrera mot de större av flera orsaker. En anledning menar Mäklarsamfundet är att de 
större byråerna har en bättre förhandlingsstyrka mot sina underleverantörer.6 En ytterliggare 
anledning tror vi är att de större byråerna också har möjligheten till att ha flera anställda som 
är specialiserade inom olika områden, såsom försäkring, besiktning, ekonomisk rådgivning 
etc. Detta har en mindre byrå svårt att erbjuda då de inte har samma resurser och därmed 
måste göra allt själva. När vi ser till de stora byråerna tror vi att deras begränsning i sitt 
beslutsfattande, av den orsaken att de tillhör en kedja, kan vara ett problem vid ett 
tillhandahållande av kringtjänster. 

Problematiken med denna lagändring menar vi följaktligen är byråernas olika förutsättningar 
till att hantera den förändring som den eventuella lagändringen ger. Vi vill därför undersöka 
närmare hur de större respektive mindre byråerna kan gå tillväga för att hantera denna nya 
situation som lagen resulterar i.

                                                
5 www.maklarsamfundet.se
6 Ibid
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1.3 Frågeställningar

Vi har utifrån ovanstående valt att ställa upp följande frågeställningar:

 Hur skulle en lagändring gällande kringtjänster påverka mindre respektive större 
mäklarbyråer utifrån en konkurrenssynpunkt?

 Hur kan de mindre respektive de större byråerna positionera sig?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ge exempel på hur större respektive mindre byråer kan 
positionera sig vid den eventuella lagändringen gällande kringtjänster. 

1.5 Avgränsning

Vi kommer i denna uppsats avgränsa oss till att undersöka mindre respektive större 
mäklarbyråer i Gävle.

1.6 Definition av begrepp

I den här uppsatsen kommer vi använda begreppet mäklare i bemärkelsen fastighetsmäklare. 

Med mindre byråer menar vi de som inte tillhör någon landsomfattande 
fastighetsmäklarkedja. Denna generalisering har vi valt att använda eftersom vårt 
undersökningsunderlag visar på att de stora aktörerna på vår marknad tillhör kedjor och att de 
små inte gör det. 

Vi kommer även att benämna Fastighetsmäklarförbundet vid förkortningen FMF och Svensk 
fastighetsförmedling vid förkortningen SF.
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2. Metod

I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid informationsinsamlingen samt val av 
vetenskapligt förhållningssätt. Dessutom ges en diskussion kring tillförlitligheten av de 
använda källorna.

2.1 Vårt tillvägagångssätt

Metod kan liknas vid ett redskap till att kunna lösa ett problem och komma fram till ny 
kunskap. Det finns två skilda angreppssätt, kvalitativ och kvantitativ. Det som skiljer sig är 
hur man väljer att samla in och analysera informationen. Kvalitativa metoder har ett primärt 
syfte och är inte inriktad på att pröva om informationen är generellt giltig. Det centrala är att 
få en ökad förståelse av den problematik man studerar.7

Vi har valt att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt och har baserat vårt empiriska material 
på fem personliga intervjuer med representanter från olika mäklarbyråer. Eftersom våra 
frågeställningar är antaganden om framtiden har vi för att öka arbetets trovärdighet även 
intervjuat de två olika branschorganisationerna FMF och Mäklarsamfundet, vilka är väl 
insatta i ämnet och arbetar aktivt med dessa frågor. 

Vi anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt är att föredra vid denna typ av undersökning då vi 
vill ha ett empiriskt material med ett mera reflekterande resultat. Vi har tagit del av tidigare 
uppsatser för att kunna inrikta vår uppsats på något nytt som ännu inte undersökts. Dessa 
uppsatser har även givit oss en större inblick i ämnet och inspiration till vår uppsats. 

2.2 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

Det finns två olika framstående vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella gällande 
diskussionen om vetenskap och forskning, positivismen och hermeneutiken. 

Positivismen menar att all kunskap ska kunna prövas empiriskt, allt ska kunna mätas och alla 
förklaringar ska göras i form av kausala samband, orsak - verkan. Det ställs dessutom krav på 
att forskaren ska vara objektiv.8

Hermeneutiken är den raka motsatsen till positivismen och får ofta stå för ett kvalitativt 
tolkningssystem.9 Forskaren inom hermeneutiken beskrivs ofta som subjektiv, öppen och 
engagerad.10 Det hermeneutiska tillvägagångssättet brukar kallas för helikopterperspektivet, 
då förståelse uppnås genom att tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns 
i människors medvetande.11 Den hermeneutiske forskaren studerar forskningsobjektet utifrån 
sin egen förförståelse och försöker se helheten i forskningsproblemet. Det betyder att 
utgångspunkten är att vi alla har en viss förförståelse av det som ska undersökas och utifrån 

                                                
7 Home & Solvang (1997): s. 13f
8 Wallén (1996) s. 26f
9 Eriksson (1999) s. 219
10 Patel & Davidson (2003) s. 28f
11 Eriksson (1999) s. 219ff
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denna förförståelse formuleras problem, frågor, idéer, hypoteser etc. Därefter ställs frågor och 
utifrån svaren görs en tolkning, som resulterar i en ökad förståelse och som i sin tur leder till 
nya frågor osv. Detta är något inom hermeneutiken som brukar kallas för den hermeneutiska 
spiralen. 12

Positivismen anser att all kunskap är absolut medan hermeneutiken finner att all kunskap är 
relativ. Hermeneutiken menar att det i alla sammanhang finns viktig text mellan raderna som 
har betydelse och att en forskare/betraktare aldrig kan vara objektiv, utan varje inblandad 
aktörs upplevelse har betydelse.13 Detta är något som vi håller med om då vi menar att alla 
människor har någon form av förförståelse och därmed aldrig kan vara helt objektiv. Utifrån 
detta har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Eftersom vi som mäklarstuderande har ett stort intresse för det valda ämnet så har detta även 
resulterat i en stor förförståelse. Även för våra respondenter är denna lagändring ett aktuellt 
och omtalat ämne, där utfallet har en stor betydelse för hur branschen kommer att utvecklas. 
Vi anser också här att vissa är mer insatta i ämnet än andra. Exempelvis de två olika 
branschorganisationerna tror vi har den största förförståelsen eftersom de har i uppgift att 
granska samt följa upp dessa frågor och de har även ett större perspektiv än de enskilda 
mäklarbyråerna. 

Vi är medvetna om att det är utifrån oss som arbetet formas, vi sätter både medvetet och 
omedvetet vår prägling på allt insamlat material. Eftersom detta är ett arbete som utförs av 
oss, det är vi som utser vad som är relevant, tolkar och beskriver, är det också beroende på oss 
vad slutprodukten dvs. helheten blir. Därefter är det upp till läsaren att själv utifrån sina egna 
förkunskaper att bilda sig en egen uppfattning och helhet.

2.3 Intervjuer – intervjumetodik

Vi har valt att intervjua mäklarbyråerna för att undersöka hur de tror att en lagändring 
gällande kringtjänster kommer att påverka dem. Vi valde intervjuer för att få mera utförliga 
svar än vad som är möjligt vid en enkätundersökning. Enkäter är ett bra sätt att nå många 
människor och är lämplig för att få fram attityder samt åsikter, medan intervjuer är bättre att 
använda sig av när det är experter som tillfrågas om fakta. Poängen med intervju som 
insamlingsmetod är möjligheten till att både anpassa och förtydliga de frågor man ställer samt 
möjligheten till att uppnå ett bredare resultat i form av svar och reaktioner. Intervjuer är ofta 
mera tidskrävande än enkätundersökningar. Det är därför viktigt att man är noggrann när man 
väljer ut de som ska intervjuas och förbereder varje intervju ordentligt, för att inte behöva gå 
tillbaka till den intervjuade personen. Det är därför också praktiskt att använda sig av en 
bandspelare så att man senare kan skriva ut intervjun i lugn och ro.14

Eftersom vi i vår uppsats vill undersöka hur små respektive stora mäklarbyråer kan 
positionera sig har vi intervjuat tre stora respektive två små byråer. Vi valde ut de intervjuade 
mäklarbyråerna efter deras storlek och deras geografiska placering. Våra stora byråer är SF, 
HusmanHagberg och Länshem fastighetsförmedling och de små är Lars Hammar 
fastighetsförmedling och Mäklarcentrum. Anledningen till att fördelningen av små respektive 

                                                
12 Patel & Davidson (2003) s. 28f
13 Eriksson (1999) s. 197ff
14 Ejvegård (2003) s. 49ff   
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stora inte är lika till antalet beror på att en del av de tillfrågade byråerna inte ville ställa upp på 
en intervju. Personerna vi har intervjuat är byråns franchisetagare/företagsledare. Detta val 
baseras på att det är de som bär huvudansvaret och som står för beslutsfattandet inom byrån. 

Förutom mäklarbyråerna har vi också intervjuat en person från respektive 
branschorganisation, en telefonintervju med Hans Randmark ordförande i FMF samt en 
mailintervju med Marie-Louise Sigemalm förbundsjurist på Mäklarsamfundet. 

Vi valde att maila intervjufrågorna till respondenterna så att de kunde ta del av frågorna före 
intervjun. Detta för att vi hoppades på att kunna få mera utförliga och genomtänkta svar. Vi 
bestämde oss för detta tillvägagångssätt då vi anser att dessa intervjuer är av den karaktären 
att de inte kräver spontana svar. Intervjuerna ägde rum på respektive byrå och pågick ifrån ca 
45 minuter till en dryg timme. Vi beslutade oss för att spela in intervjuerna, då vi anser att det 
ger ett bättre refererande. Detta grundar vi på möjligheten till att lyssna på intervjun ett flertal 
gånger, vilket betyder att missförstånd i större grad kan undvikas. En annan fördel är att vi 
som intervjuar har lättare att koncentrera oss på intervjun i sin helhet och kan komma med 
eventuella följdfrågor. Det som talar emot är att den responderande kan känna obehag av att 
bli inspelad och kanske har svårt för att ”tala fritt”. Samtliga respondenter gick med på att bli 
inspelade och vi upplevde inte att någon av de tillfrågade blev störd eller negativt påverkad av 
att bli inspelad. Vi anser att varje intervju gav en fri och öppen diskussion.   

2.4 Källkritik 

Att diskutera tillförlitligheten av de använda källorna är en viktig del av det vetenskapliga 
arbetet. Denna diskussion/kritik är speciellt viktig då intervjuer används, men även tryckt 
material skall bedömas ur saklighets- respektive objektivitetssynpunkt.15

Att kringtjänster är något som efterfrågas på marknaden baserar vi främst på Fastighetsbyråns 
och Mäklarsamfundets undersökningar. De visade att 96 procent av de tillfrågande hushållen 
ville bli erbjudna kringtjänster samt att 65 procent kunde tänka sig betala för tjänsten. Vi vill 
betona att det är en viss skillnad mellan att vilja bli erbjuden tjänsten och att faktiskt vara 
villig att betala för den. Vi är medvetna om denna aspekt men anser att dessa undersökningar 
tillsammans med tidigare gjorda uppsatser visar att ett intresse finns.  

Liksom hermeneutiken anser vi att all vetenskap uppkommer och betraktas genom ett samspel 
av olika aktörer. I vårt fall tas det i uttryck genom att de responderande påverkas av oss som 
intervjuar och vice versa. Denna påverkan menar vi dels kan förklaras av vårt sätt att uppföra 
oss men också av att den responderande medvetet styr sina svar i intervjuarens närvaro. Det 
sist nämnda tror vi specifikt är vanligt vid intervjuer som spelas in, men vi anser att fördelarna 
med detta tillvägagångssätt är större än nackdelarna.

Vi är medvetna om att vår uppsats bygger på ett spekulativt ämne då lagförslaget ännu inte är 
färdigställt och att det därför kan vara svårt att komma fram till tillförlitliga svar. Vi vill ändå 
hävda att vårt arbete kommit fram till trovärdiga svar då vi förutom mäklarna har intervjuat 
FMF och Mäklarsamfundet som är väl insatta i detta ämne. Vi valde att göra detta för att få ett 
så brett underlag som möjligt, eftersom FMF och Mäklarsamfundet har två helt skilda 
inställningar till detta ämne. Förutom detta ser vi vår uppsats som en förberedande handling 

                                                
15 Ejvegård (2003) s. 62 
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inför den enligt oss högst sannolika lagändringen. Vi menar att det är viktigt att i ett tidigt 
skede reflektera över både hot och möjligheter inom en bransch för att man så effektivt som 
möjligt ska kunna övervinna hot eller tillgodose sina möjligheter. 
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3. Teori 

Vi vill först ge läsaren en kort introduktion till hur det ser ut för fastighetsmäklaren i nuläget. 
Eftersom kringtjänster är en utökning av företagets tjänsteerbjudande vill vi även ge läsaren 
en inblick i teorier gällande tjänstemarknadsföring. Detta teoriavsnitt har vi dessutom 
bearbetat ytterligare genom att koppla de valda tjänstemarknadsföringsteorierna till ett 
tillhandahållande av kringtjänster. Vidare har vi valt att redogöra för olika teorier gällande 
konkurrens och strategi. Detta eftersom vårt syfte med undersökningen är ge exempel på hur 
de olika mäklarbyråerna kan positionera sig för att kunna hantera den eventuella 
lagändringen. För att mäklarbyråerna ska erbjuda kringtjänster förutsätts att dessa tjänster 
är lönsamma. Vi kommer därför även kort redogöra för Porters lönsamhetsteori för en 
bransch.

3.1 Fastighetsmäklaren i nuläget
Förmedling av kringtjänster anses idag vara förtroenderubbande verksamhet och mäklaren är 
idag enligt lag förbjuden att ta betalt för dessa tjänster. Förmedlingsprocessen är en mycket 
reglerad tjänst, detta för att stärka konsumenternas ställning och skapa en så trygg och säker 
affär som möjligt. 

3.1.1 Fastighetsmäklarlagen 

Den första regleringen som kom gällande mäklarens yrkesförutsättningar var 1984, redan 
1995 kom en revidering av lagen och det är den som finns idag.16 Lagen innehåller allmänna 
regler gällande vilka personer och objekt som lagen omfattar samt näringsrättsliga regler 
såsom registrering. Den innehåller också civilrättsliga regler angående hur mäklaren ska 
utföra sitt uppdrag, hur ersättningen bestäms samt regler om skadestånd.17

3.1.1.1 Förtroenderubbande verksamhet och god fastighetsmäklarsed

En mäklare får inte engagera sig i någon verksamhet som kan rubba förtroendet för honom i 
hans yrkesroll. 18  Fastighetsmäklarlagen anger inte vilka typer av verksamheter som är 
oförenliga med fastighetsmäkleri. Det har överlämnats till praxis och 
Fastighetsmäklarnämnden att avgöra i vilka fall regeln ska tillämpas. 19

Ett förhållande som det finns anledning att titta närmare på, gällande mäklarens opartiskhet 
och god fastighetsmäklarsed, är det mellan mäklare och banker. Möjligheterna för en köpare 
att få ett lån är ofta avgörande för en fastighetsaffär och det har därför blivit naturligt att 
mäklaren hjälper köparen med en eventuell kontakt med långivaren. Lagstiftaren anser att om 
en mäklare har ett ekonomiskt intresse av att förmedla lån från en viss långivare uppstår det 
ett trovärdighetsproblem. Lagstiftaren anser även att detta står i strid med god 

                                                
16 Grauers (2005) s. 14
17 Ibid s. 14f
18 Ibid s. 39 
19 Zacharias (2001) s. 388
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fastighetsmäklarsed. FMF anser därför att bindningen mellan mäklare och kreditgivare är 
olämplig.20

En mäklares uppdragsgivare är normalt en säljare och för denne är det viktigt att kunna lita på 
att mäklaren inte åsidosätter hans intresse till förmån för något utomstående intresse. En sådan 
tveksamhet kan uppstå om en mäklare vid sidan av sin yrkesroll som fastighetsförmedlare 
också förmedlar krediter, försäkringar eller husbyggsatser etc. till fastighetsköpare. Mäklarens 
egna intressen kan då komma i strid mot uppdragsgivarens. För en köpare kan det däremot 
vara något positivt att den mäklare som förmedlat fastigheten även kan hjälpa till med att 
ordna exempelvis försäkringar.21

Enligt mäklarorganisationerna har förbudet mot förtroenderubbande sidoverksamhet kommit 
att tillämpas så att konsumenter på ett olämpligt sätt hindras från att få fullständiga tjänster i 
samband med bostadsbyte. Dessutom att mäklare verksamma i Sverige har svårt att 
konkurrera med mäklare i t.ex. Norge och Danmark där sådana tjänster erbjuds.22

3.1.2 Den nya fastighetsmäklarlagen23

Här presenterar vi delar av Riksdagens direktiv (2005:140) som gäller en översyn av 
Fastighetsmäklarlagen. En särskild utredare skall se över Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 
och överväga vilka ändringar och kompletteringar i lagen som bör göras.

Enligt utredaren fanns det skäl att ta ställning till i vilken utsträckning det bör vara tillåtet att 
erbjuda tjänster i samband med köp och försäljning av bostäder utan att omfattas av särskild 
reglering eller tillsyn. Utredaren föreslog därför att lagen skulle ses över och ska särskilt 
behandla följande frågor:

- God fastighetsmäklarsed
- Oregistrerade medhjälpare
- När skall de civilrättsliga bestämmelserna tillämpas?
- Mäklarens ställning i förhållande till uppdragsgivaren och dennes motpart
- Självinträde m.m.
- Förtroenderubbande sidoverksamhet
- Förmedlare av kommersiella fastigheter och av företag där fastigheter ingår
- Mäklarens ersättning
- Preskription
- Påföljdssystemet
- Arbetsformer och redovisning av uppdraget

                                                
20 Zacharias (2001) s. 390f 
21 Ibid s. 390ff
22 www.riksdagen.se
23 Ibid
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3.2 Attityder till kringtjänster

Här redogör vi för två olika undersökningar som Mäklarsamfundet och Fastighetsbyrån låtit 
göra. Detta har vi valt att göra för att visa vilket intresse som finns för kringtjänster. 
Undersökningarna visar att det finns ett stort intresse från konsumenterna sida att kunna bli 
erbjuden möjligheten att köpa kringtjänster. 

3.2.1 Mäklarsamfundets undersökning Temo undersökning 24

Figur 1: Kunders intresse av kringtjänster förmedlade av mäklare
Källa: www.maklarsamfundet.se

Bilden illustrerar intresset för olika kringtjänster och är hämtad från Mäklarsamfundets 
hemsida. Vi vill dock uppmärksamma ett fel; det vinröda representerar mycket ointresserad 
istället för mycket intresserad.

3.2.2 Undersökning Fastighetsbyrån25

Fastighetsbyrån har genomfört en undersökning kring intresset för kringtjänster. 492 slumpvis 
utvalda kunder fick bl.a. svara på frågan; ”När du byter bostad - skulle du vara intresserad av 
att bli erbjuden kringtjänster av din fastighetsmäklare, utöver den traditionella 

                                                
24 www.maklarsamfundet.se
25www.fastighetsbyran.se
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mäklartjänsten”. Hela 96 procent svarade ja på frågan och 65 procent angav även att de var 
villiga att betala mäklaren för kringtjänster. 

3.3 Tjänstemarknadsföring

När ett företag levererar eller utför en tjänst så kommer de alltid i kontakt med sina kunder. 
Den som köper tjänsten samverkar alltid på något sätt tillsammans med den som säljer 
tjänsten. Denna samverkan kan vara mer eller mindre omfattande, en längre kontakt på ett 
restaurangbesök eller en kortare kontakt vid beställning av en taxi. Oavsett vilket så leder 
dessa tjänster till att det uppkommer en relation mellan köpare och säljare.26

Tjänstemarknadsföringens mål är att attrahera och behålla kunder, se till att dessa kunder är 
nöjda, att de förblir lojala och talar gott om företaget samt att de är lönsamma på långsikt.27

3.3.1 Relationsmarknadsföring

Allt fler forskare har under senare tid förstått att marknadsföringen viktigaste ändamål är att 
skapa långsiktiga affärsrelationer och inte bara fokusera på enskilda transaktioner. Det 
centrala inom marknadsföringen har blivit relationer och nätverk istället för transaktioner. Att 
ha en mera relationsorienterad syn på marknadsföringen betyder att man inriktar sig på ett 
mera långsiktigt tidsperspektiv, där det är viktigt att bygga upp en pålitlighet bland sina 
kunder. Lyckas man med detta är kunderna mindre priskänsliga pga. deras kundlojalitet. 28

Relationsmarknadsföring är något som allt fler tjänsteföretag har tagit till sig. Detta kan bero 
på att de insett att det är lättare och mera lönsamt att sälja sin tjänst till befintliga kunder än att 
försöka skaffa nya.29

Relationsmarknadsföring betyder att företaget uppnår eller bibehåller en hög konkurrenskraft 
genom att medvetet engagera sig för att behandla samt hantera kunder och andra intressenter 
så att relationer skapas, odlas och avvecklas. Relationskvalitet är en mycket viktig 
konkurrensfaktor för ett tjänsteföretag. Vad som bedöms i en affärsrelation brukar delas upp 
tre olika kategorier, kärnverksamheten, social kontakt, samt finansiella aspekter. Dessa tre 
skilda aspekter skapar gemensamt en helhetsbedömning av den upplevda tjänsten.30

3.3.2 Tjänstekvalitet

Den slutgiltiga tjänstekvaliteten som ett företag levererar är beroende av kvaliteten på de 
resurser och den organisation som producerar tjänsten. Främst beror kvaliteten på företagets 
medarbetare, deras agerande i mötet med kunden, engagemang och förmåga att stå till tjänst.31

För att åstadkomma kvalitet gentemot kunden måste man förutom medvetenheten om 
kvalitetens betydelse för kunden också få kunden att uppleva kvalitet i personalens arbete. 

                                                
26 Grönroos (1986) s. 11
27 Arnerup- Cooper (1998) s. 84ff
28 Echeverri & Edvardsson  (2002) s. 46f
29 Arnerup-Cooper (1998) s. 21
30 Echeverri &Edvardsson (2002) s. 89ff
31 Arnerup-Cooper (1998) s. 45
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Denna interna kvalitet, personalens engagemang, är en förutsättning för att kunna 
åstadkomma kvalitet till kunderna.32 Nästan alla tjänsteföretag har personalen som sin största 
produktionsresurs och lönekostnaderna är den största kostnadsposten. Om företaget behöver 
göra besparingar så är det ofta personalkostnaderna som måste minska. Detta kan göras 
genom att gå ner till deltidsanställd personal, att mindre utbildad personal används samt att 
den kvarvarande personalen får en större arbetsbörda. Dessa åtgärder leder dock inte bara till 
minskade kostnader för företaget utan också till en sjunkande kvalitetsnivå på tjänsterna.33

Andra konsekvenser blir ofta missnöjda kunder som märker av den sjunkande kvaliteten på 
tjänsterna. Detta leder till att de köper mindre och dessutom talar illa om företaget, vilket 
påverkar företagets profil negativt. En annan konsekvens är det som händer internt på 
företaget, anställda blir missnöjda med sin situation och de får dessutom motta klagomålen 
från kunderna. Kunderna i sin tur upplever att kvaliteten sjunker ytterligare. Det många 
företag då gör är att ta till intensivare marknadsföringsåtgärder. Detta är något som är 
kostsamt och på längre sikt kan man ändå inte behålla de nya kunderna, då de märker av den 
sjunkande kvaliteten på tjänsterna. På detta sätt har företaget sänkt kvaliteten på sina tjänster, 
inte lyckats med sina besparingar och fått ett minskande kundunderlag. Företaget har ramlat 
ner i den strategiska fallgropen och hamnat i en negativ spiral som det är mycket svårt att ta 
sig ur.34  

För att ta sig ur en ekonomisk kris så är det bättre att undersöka hur man kan producera bättre
med kostnaderna under kontroll, istället för att försöka producera billigare. Företagets primära 
mål måste vara att förbättra kundrelationerna samtidigt som kostnaderna hålls under uppsikt. 
Om kundrelationerna kan förbättras kommer också kvalitetsnivån att kunna förbättras, eller 
bibehållas med sänkta kostnader. Förbättrade kundrelationer leder till kunder som köper mera 
och sprider positiva budskap om företaget. Detta påverkar också personalen positivt som blir 
mer kundorienterade och som förbättrar företagets profil.35

                                                
32 Edvardsson (1996) s. 122ff
33 Grönroos (1986) s. 26f
34 Ibid s. 27ff
35 Ibid s. 41f
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Figur 2: Onda och goda cirklar
Källa: Echeverri & Edvardsson (2002) s. 313

Ett sätt för företagen att ta sig ur en ekonomisk kris och försöka skapa en god cirkel är att 
förbättra den sekundära servicen. Denna förbättring uppmärksammas av kunderna och ger en 
positiv upplevelse.36 En möjlighet för mäklarföretagen att höja kvaliteten på sin service är att 
erbjuda kunderna kringtjänster. Denna förändring av den sekundära tjänsten gör att kunderna 
upplever en kvalitetsförbättring och en god kundrelation kan därmed uppnås. 

För att kunna erbjuda sina kunder hög kvalitet bör tjänsteföretaget utveckla arbetet med att se 
över vad kunden får och hur tjänsten ska överföras till kunden. Detta kan företaget genomföra 
genom att se över sitt tjänstepaket och tjänsteerbjudande. Tjänstepaketet består av företagets 
kärntjänst, bitjänst och sidotjänst. Kärntjänsten är orsaken till att företaget finns på 
marknaden, men ett företag kan ha flera olika kärntjänster. I detta fall är kärntjänsten 
förmedlingen av bostaden. Företagets bitjänst är de tjänster, den service och tillhandahållande 
av varor som behövs för att tjänsten ska fungera väl, t.ex. marknadsföring av objektet. Till sist 
är sidotjänsten tjänster eller produkter vilka inte är nödvändiga, utan har till syfte att göra 
erbjudandet mer attraktivt och konkurrenskraftigare, exempel på detta är företagets 
kringtjänster. När företaget har lyckats utveckla tjänstepaketet är också den tekniska 
kvaliteten lagd, vad kunden kommer att få och man kan gå vidare med att utveckla företagets 
tjänsteerbjudande, som innebär hur kunden upplever tjänsten.37

Ett sätt att se på kundupplevd kvalitet är förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst. 
Förväntningarna hos kunden kan påverkas, men det gäller att inte skapa större förväntningar 
än man kan uppfylla. Gällande kvalitet gör kunderna nästan alltid en koppling mellan 
kvalitetsuppfattningen och kostnaden, dvs. kunden förväntar sig högre kvalitet ju dyrare 
tjänsten är.38

                                                
36 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 314
37 Grönroos (1986) s. 56ff
38 Edvardsson (1996) s. 122ff
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3.3.3 Kundens behov och förväntningar

Idag anses massmarknadsföringens era i stort vara över och vi inriktar oss mer på personliga 
kontakter och kommunikation. Även i böcker och artiklar gällande begreppet kund fokuseras 
det på specifika och individuella köpbeslut. Dagens köpbeslut grundar sig på den enskilda 
kundens vanor, värderingar och kunskaper.39

Marknadsföringen kretsar alltid kring kunden och att försöka komma på ett sätt att 
tillfredsställa kundens behov, förväntningar och önskemål. Det gäller för tjänsteföretaget att 
utifrån detta utveckla ett tjänsteerbjudande som skapar mervärde för kunden. Det är vidare 
viktigt att tjänsteerbjudandet kommuniceras ut till kunden på ett sådant sätt att rätt 
förväntningar skapas, för att inte kunden ska känna sig vilseledd. Detta är centralt eftersom 
besvikna kunder sprider ett dåligt rykte och majoriteten av de nya kunderna ett tjänsteföretag 
får beror på rekommendationer. Det är även angeläget att ha nöjda kunder då de är viktiga 
marknadsförare för tjänsteföretaget, oftast viktigare än annonser och reklam.40

Förväntan är ett viktigt begrepp när det gäller tjänster och har ofta sin grund i kundens behov 
eller önskemål. Dessa önskemål påverkas också ofta av företagets profil, kundens tidigare 
upplevelser av tjänsteföretagets erbjudanden samt deras marknadsföring. Förväntningarna 
som finns är ett samspel mellan tjänsteföretaget och kunden, vilket är något som kan 
förändras över tiden beroende på att kundens önskemål förändras.41

Även om ett företag vill möta kundernas förväntningar så missar de ibland att ta reda på vad 
kunden verkligen vill ha. Företaget tror att de vet vilka önskemål kunderna har och gör därför 
inga marknadsundersökningar. Det är riskfyllt att hoppa över marknadsundersökningarna, då 
det är svårt att veta vilka förväntningar kunden har och det är något som i sin tur är 
grundläggande för tjänstekvaliteten. En marknadsundersökning görs för att ta reda på 
kundförväntningar, mäta företagets prestationer i förhållande till sina konkurrenter samt mäta 
skillnaden mellan kundens förväntning och levererad tjänst etc.42

Gällande kringtjänster tyder marknadsundersökningar på att det är något som efterfrågas, dvs. 
är ett behov som kunderna vill få tillfredsställt. De visar även att vissa kringtjänster är mer 
önskvärda än andra. Det gäller nu för byråerna att ta reda på vad kunderna förväntar sig av 
tjänsten för att kunna tillhandahålla ett så attraktivt kringtjänsterbjudande som möjligt, men 
också för att kunna anpassa sin marknadsföring så att inte fel förväntningar skapas.

3.4 Konkurrens och strategi

Företag utsätts ständigt för hot och konkurrens på marknaden. Därför är det viktigt för 
företaget att förstå konkurrenskrafterna och utifrån dessa välja en bra konkurrensstrategi för 
sitt företag. Enligt Kotler är en konkurrensfördel först uppnådd då det värde som skapas åt 
kunden är högre än konkurrenternas.43  

                                                
39 Schäder (2006) s. 96f
40 Arnerup-Cooper (1998) s. 23ff
41 Ibid s. 84ff
42 Ibid s. 127ff
43 Johansson & Norrbom (2005) s. 25
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3.4.1 Marknadsstrategi 

”Varför är inte kunder mer nöjda?” frågar sig Blomqvist m.fl. i boken Det kundnära företaget. 
Kundtillfredställelsen har trots omfattande satsningar på relationsmarknadsföring inte ökat 
och förklaringar enligt dem är att många lösningar inte är anpassade till värdet/kundnyttan 
samt inte heller till individers olikheter. Därför krävs nya strategier med en fokusering på 
kundnärhet, vilket betyder att ett företag medvetet skapar en kundprocess som anpassas efter 
det som befintliga och potentiella kunder efterfrågar.44

Eftersom det är viktigt att sätta kundens behov och önskemål i centrum är det också väsentligt 
att förstå och kartlägga kundens beteende. Det är inte alltid så lätt, framförallt då kunderna 
ofta inte är medvetna om alla de skiftande behov de själva besitter och då det många gånger 
inte är individen själv som skapar behovet.45  

Vad gäller de centrala strategiska områdena såsom prissättning, segmentering eller olika val
av marknadskommunikation skiljer sig inte marknadsföring i tjänstesektorn från den 
traditionella marknadsföringen. Men eftersom kunden vid konsumtion av tjänster aldrig kan 
vara riktigt säker på vad han/hon köper, då kvaliteten för många tjänster realiseras först under 
konsumtionsprocessen, är det viktigt att ha en mer effektiv kommunikation med sina kunder 
genom olika strategiska markandsföringsprocesser såsom segmentering och positionering.46

3.4.2 Segmentering

”Kunden vill inte ha tjänster - inte ens bra tjänster.” skriver Echeverri & Edvardsson i 
Marknadsföring i tjänsteekonomi.47 Vad de är intresserade av är nyttan, värdet av tjänsterna 
och varorna. Där värdet grundar sig på tjänstens förmåga att lösa problem eller tillgodose 
kundens behov.48

Att vända sig till alla människor på en marknad är omöjligt. Människor är alldeles för olika 
och istället gäller det att hitta ett eller flera segment av marknaden som företaget kan 
tillfredställa bäst. Genom marknadssegmentering delar man upp stora heterogena marknader 
till mindre homogena segment, vilket gör en stor marknad mer tydlig, begriplig och 
lätthanterlig. På så sätt kan företagen utveckla och anpassa sin produkt/tjänst efter vad som 
passar varje segments behov, attityd, pris- och kvalitetsnivå.49 Trots detta tillämpas 
segmentering inte lika systematiskt för tjänsteföretag som för tillverkningsföretag. Det beror 
på att tjänsteföretagen i regel endera väntar för att urskilja vilka kunder de får eller erbjuder 
tjänster som inte har utformats till någon speciell målgrupp. Att behandla målgruppen som en 
homogen enhet, odifferentierad marknadsföring, har dock visat sig vara olönsamt för alla 
typer av företag.50

Mäklarföretag är ett komplext tjänsteföretag då de pendlar mellan två olika tjänster, deras 
erbjudande av tjänst riktas både till kunder som vill sälja och till dem som vill köpa. På den 

                                                
44 Blomqvist m.fl. (1999) s. 13f
45 Dotevall (1997) s. 23f 
46 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 385
47 Ibid s. 386
48 Ibid s. 386
49 Kotler (2005) s. 391
50 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 387
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marknad som innefattar dem som behöver den säljande tjänsten har de flesta byråer en 
geografisk segmentering, där marknaden delas in efter regioner eller städer. Däremot kan en 
köpare av ett objekt likaväl vara från en annan del av världen, allra helst i dagens samhälle där 
marknadskommunikationen via Internet når en betydligt större marknad. Dock kan en viss 
grad av segmentering även urskiljas på denna marknad, demografisk segmentering, där 
marknaden delas in efter exempelvis ålder, kön, familjestorlek, inkomst eller utbildning.51

Detta för att mäklaren till viss del ska kunna anpassa sin marknadskommunikation efter vem 
han/hon anser kunna vara en potentiell köpare till objektet.
  

3.4.3 Positionering

Det är viktigt för ett företag att bestämma hur de ska förhålla sig till konkurrenterna, genom 
att skapa en position eller en tydlig bild av sitt företag och sina tjänster i kundernas ögon. Ett 
företags position är sättet som den uppfattas av kunderna eller platsen den har i kundernas 
medvetande gentemot dess konkurrenter.52 Här är det viktigt att företaget har täckning för att 
kunna leva upp till denna önskade position, eftersom det annars upplevs som en besvikelse 
från kundernas sida.53 Det gäller att differentiera sina konkurrensfördelar, lyfta fram och 
positionera sig utifrån dem.54

Ett framgångsrikt tjänsteföretag med ett välkänt företagsnamn har en bra position på 
marknaden och förutom detta även en stark och positiv image. Detta leder till en god 
kännedom och ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke är något som reducerar en kunds 
osäkerhet och omvandlar den abstrakta tjänsten till något konkret, vilket gör det möjligt för 
kunden att bedöma tjänsten före köp. Ofta har positioneringen ganska lite att göra med 
tjänstens faktiska egenskaper, utan handlar mest om hur man vill bli uppfattad i kundens 
medvetande. Alla företag har en position/image hos den enskilde individen, vare sig det är ett 
resultat av ett medvetet arbete från företagets sida eller inte. Därför är det bättre att arbeta 
utifrån någon tänkt positioneringsstrategi än att överlåta det fritt till den enskilde individen.55        

Inom tjänstesektorn är företaget bakom tjänsten mycket väsentlig och oftast mer betydelsefull 
än själva tjänsten i sig, i synnerhet om företaget inte har ett starkt varumärke. De personer 
som producerar och levererar tjänsten har en mycket central betydelse för kvaliteten på en 
tjänst. Därför kan en positioneringsstrategi som baseras på kompetent personal vara en 
mycket effektiv metod, som genererar hållbara konkurrensfördelar.56

Innan en positioneringsstrategi väljs måste företaget klargöra var de i nuläget befinner sig 
positioneringsmässigt. För att positioneringsstrategin ska bli framgångsrik måste dessutom 
vissa aspekter beaktas. Dessa avseenden är att en positionering måste vara meningsfull, 
trovärdig samt unik.57 Echeverri & Edvardsson ger ett exempel på att det inte är troligt såsom 
vissa företag hävdar att de ska `be all things to all people´.”58  Det går inte att vara allt för 
alla.

                                                
51 Kotler (2005) s. 392
52 Ibid s. 4
53 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 405
54 Kotler (2005) s. 4
55 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 405f
56 Ibid s. 405ff
57 Ibid s. 408
58 Ibid s. 409
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3.4.4 Porters konkurrensstrategier 

Porter presenterar tre allmänna basstrategier för att förbättra konkurrensförmågan, 
kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Företag som vill skaffa sig 
konkurrensfördelar måste göra ett strategiskt val för att inte försöka vara allt för alla.59

Kostnadsledarskap som strategi innebär att företaget försöker att hålla sina 
produktionskostnader låga och att ha en låg kostnad i förhållande till sina konkurrenter. Om 
företaget har en lågkostnadsposition ger det dem ett resultat över genomsnittet trots att det 
råder hård konkurrens på marknaden. Denna strategi försvarar företaget mot sina 
konkurrenter, då de kan göra en vinst medan de andra konkurrerar bort sina vinster eftersom 
de ej har samma marginaler. Att ha kostnadsledarskap som strategi kräver ofta att företaget 
har en stor marknadsandel.60

Differentiering innebär att företaget genom sin produkt eller service försöker skapa någonting 
unikt i branschen. Företag som använder sig av denna strategi har ofta kunder som är lojala, 
då de är märkestrogna och är därmed också mindre känsliga för prishöjningar. Företag som 
differentierar sig för att uppnå kundlojalitet får högre marginaler vilket gör att de inte behöver 
en lågkostnadsproduktion. Differentiering gör det ofta svårt att uppnå en hög markandsandel, 
då denna strategi ofta kräver exklusivitet.61

Företag som väljer fokusering som sin strategi fokuserar på ett visst segment av sortimentet, 
en köpargrupp eller en geografisk marknad. Då de andra två basstrategierna syftar till att nå 
marknaden i stort riktar fokuseringsstrategin in sig på att tillfredsställa en särskild målgrupp. 
Strategin går ut på att företaget tror sig kunna tillfredsställa sin strategiska målgrupp bättre än 
andra företag på marknaden som har en bredare inriktning. De företag som lyckas med denna 
strategi har möjlighet att nå resultat över genomsnittet i sin bransch.62

3.4.5 Vertikal integration

En branschtillväxt får ofta följden att de ledande företagen i branschen förbättrar sina 
marknadsandelar, vilket gör att de måste öka sin storlek ännu effektivare. Detta leder ofta till 
att de ökar sina stordriftfördelar och kapitalstyrka ytterliggare. Men en ökad branschtillväxt 
kan också skapa möjligheter och avsevärda konkurrensfördelar för en outsider, genom att vara 
den första som anpassar sig till de rådande förändringarna.63

En ytterliggare följd av branschtillväxt är att vertikala integrationsstrategier blir mer troliga.64

Under de senaste åren har företag tenderat att genom ägandeskap utvidga sin verksamhets 
distribution men också för att skapa en bättre kontroll av värdeskapandet. Denna strategi, 
vertikal integration, är då ett företag med ägarintressen köper upp en del av värdekedjan och 
ett exempel inom mäklarbranschen är SF och DnB NOR. 65 En vertikal integration kan både 
genomföras såväl bakåt i ledet som framåt. Där framåt exempelvis är när ett företag inleder ett 

                                                
59 Karlöf (2003) s. 219
60 Porter (1993) s. 53f
61 Ibid s. 55
62 Ibid s. 56f
63 Ibid s 177
64 Ibid s 177
65 Roos (2004) s. 166
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ägandeskap i något av företagets distributionskanaler.66 Fördelar med vertikal integration 
enligt Aaker är att det ger möjligheter till ett ökat utbud, ökad kontroll över kvaliteten samt 
ökad tillgång till ett attraktivt affärsområde. Det finns även nackdelar med denna strategi 
menar Aaker, t.ex. risken med nya och annorlunda affärsområden samt att det ger en minskad 
strategisk flexibilitet.67 Denna integration tenderar dessutom att höja etableringshindren, 
samtidigt som det betyder att leverantörerna säljer en större omfattning och kundgruppen 
tenderar att köpa större kvantiteter.68 Vid en låg integrationsgrad är kvaliteten viktigare men 
företagen har istället svårare att klara av många kunder. De företag som tjänar mest på att 
vertikal integration är de som diversifierande.69 Oavsett om det sker en vertikal integration 
eller inte så kommer leverantörernas respektive köparnas förhandlingsstyrka att öka vid en 
branschtillväxt.70

3.5 Lönsamhet

Lönsam verksamhet är en förutsättning för företagets verksamhet på lång sikt. Det finns flera 
olika faktorer som påverkar lönsamheten för företag och även lönsamheten inom branschen.  
En central lönsamhetsteori inom företagsekonomin är Porters branschanalys.  

3.5.1 Porters branschanalys

Det finns fem olika krafter som påverkar lönsamheten inom en bransch enligt Michael Porter. 
Dessa är dagens konkurrens, leverantörernas förhandlingsposition, kundernas 
förhandlingsposition, press från ersättningsprodukter och hot från nya aktörer.71

Potentiella aktörer 
på marknaden

Ersättnings-
produkter

KunderLeverantörer

Rivalitet mellan
befintliga företag

i branschen

Kundernas 
förhandlingssituation

Leverantörernas 
förhandlingssituation

Hot från nya aktörer som vill 
ta sig in på marknaden

Hot från ersättningsprodukter  
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KunderLeverantörer
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Kundernas 
förhandlingssituation

Leverantörernas 
förhandlingssituation

Hot från nya aktörer som vill 
ta sig in på marknaden

Hot från ersättningsprodukter  

Figur 3. Porters branschanalys
Källa: Egen bearbetning, Roos, 2004, sid.84

Konkurrensen bland nuvarande aktörer: Vissa typer av konkurrens påverkar en marknad mer 
än andra, priskonkurrens är en sådan konkurrensfaktor. När företagen konkurrerar med priset 
blir det en mindre lönsamhet och en större instabilitet inom branschen. Hur stor konkurrensen 

                                                
66 Roos (2004) s. 166
67 Aaker (2005) s. 255
68 Porter (1993) s. 177
69 Karlöf (2003 ) s. 215
70 Porter (1993) s. 178
71 Roos (2004) s. 107f
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är inom en bransch kan bero på olika saker, t.ex. om antalet konkurrenter är stort går ofta 
något företag sin egen väg eller om marknadstillväxten är liten så minskar chansen att ta 
marknadsandelar från sina konkurrenter.72

Leverantörernas förhandlingsposition: Även leverantörerna har en möjlighet att påverka ett 
företags lönsamhet. Detta görs genom att höja priserna eller sänka kvaliteten på de varor och 
tjänster som levereras. Leverantörernas förhandlingsposition har till skillnad från kundernas 
försämrats i och med Internet. Företagen kan nu centralisera sina inköp vilket påverkar 
leverantörerna negativt.73

Kundernas förhandlingsposition: Kunderna vill ha ett lägre pris men samtidigt få en högre 
kvalitet och bättre service. Detta är något som påverkar lönsamheten för ett företag och 
kundernas position för att förhandla till sig detta är därför centralt. Kunderna har en stark 
förhandlingsposition om: de köper stora volymer, produkterna är standardiserade eller om 
kunden har tillgång till full information. Kunderna har också fått en bättre 
förhandlingsposition i och med Internet, som gör det möjligt att jämföra priser på ett lättare 
sätt samt se vad de olika företagen erbjuder.74

Press från ersättningsprodukter: Ersättningsprodukterna ska försöka täcka samma kundbehov 
som den aktuella produkten och även dessa påverkar lönsamheten i en bransch.75

Nya aktörer: När nya aktörer tar sig in på en marknad innebär det ofta en ökad 
konkurrenssituation med en minskad lönsamhet som följd. Om ett nytt företag har möjlighet 
att etablera sig på en marknad beror ofta på vilka etableringshinder som finns. Det finns sju 
olika typer av etableringshinder. Stordriftsfördelar är en av dessa och är något som existerar 
om enhetskostnaderna för en vara eller tjänst sjunker ju högre produktionsvolym företaget 
har. I och med det måste nya företag starta sin produktion i större omfattning för att inte få 
kostnadsnackdelar mot de redan befintliga företagen.76

                                                
72 Roos (2004) s. 108ff
73 Ibid s. 112
74 Ibid s. 111f
75 Ibid s. 110
76 Ibid s. 104ff
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4. Empiri

Vårt empiriska material baseras på intervjuer, med fem olika mäklarföretag i Gävle samt de
två branschorganisationerna Mäklarsamfundet och FMF. De medverkande mäklarföretagen 
är Mäklarcentrum, Lars Hammar fastighetsförmedling, Länshem fastighetsförmedling, Svensk 
Fastighetsförmedling och HusmanHagberg. Vi har valt att dela upp vår empiri utifrån en 
liknande indelning som i teoridelen. Denna uppdelning baseras på fyra avsnitt; attityder till 
en lagändring, konkurrens och strategi, kringtjänster och planering samt lönsamhet. För att 
öka tydligheten och strukturen ytterligare har vi dessutom valt att ställa upp de olika 
empiriavsnitten utifrån de frågor som diskuterades under intervjun. Dessutom för att ge en 
intressantare läsning har respondenternas svar och resonerande bearbetats samt integrerats 
till en enhet och där vi valt att presentera mäklarnas och branschorganisationernas svar i två 
skilda avsnitt.

4.1 Attityder till en lagändring

I detta avsnitt sammanställs mäklarnas och branschorganisationernas attityder till en 
lagändring gällande kringtjänster. 

4.1.1 Mäklarens attityd till en lagändring

Är du för eller emot en lagändring gällande kringtjänster?
Jonas på SF tycker att det är både för- respektive nackdelar med en lagändring. Om det blir 
för fritt är han emot en lagändring, men om det blir begränsat kan en lagändring vara okej. 
Lars Hammar, Per på Länshem och Rolf på Mäklarcentrum är alla för en lagändring. Per på 
HusmanHagberg tror att en lagändring kan vara bra, han har inget emot det.

Vad tror du att en lagändring angående kringtjänster kommer att innebära för 
fastighetsmäklarbranschen?
Jonas på SF tror att en lagändring kan innebära att fokus flyttas från mäkleriet och kommer att 
stå för en mindre del av det man gör rent procentuellt. Lars Hammar tror att en del kommer att 
utnyttja möjligheten medan andra kommer att fortsätta som vanligt för att de inte har 
kompetensen. Per och Kerstin på Länshem tror att olika organisationer kommer att gå ihop 
och att man kommer att skaffa sig samarbetspartners. Rolf på Mäklarcentrum tror att det 
kommer bli en diversehandel inom branschen, något som han tror att kunden kommer att 
uppleva som positivt. Per på HusmanHagberg tror också att det kommer bli mera samarbeten, 
då marginalerna inte är så stora och man kommer att försöka skapa paketlösningar åt 
kunderna.

Kommer du/din byrå att börja förmedla kringtjänster om en lagändring skulle bli aktuell?
Alla de tillfrågade är överens om att de kommer börja förmedla kringtjänster vid en 
lagändring. Jonas på SF och Per på HusmanHagberg säger båda att de tror att det kommer bli 
nödvändigt för att följa med i utvecklingen. De tror vidare att det kommer bli avgörande att 
tillhöra en kedja.
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Anser du att fastighetsmäklare idag har tid att förmedla kringtjänster?
Jonas på SF menar att eftersom de har den största marknadsandelen i Gävle så har de fullt upp 
och står på visningar nästan varje kväll och han tycker därför inte att de har tid med 
kringtjänster idag. Men om det blir en lagändring menar han att det kommer att ges tid för det. 
Lars Hammar menar att det är väldigt individuellt om man har tid att förmedla kringtjänster 
eller inte. Kerstin och Per på Länshem anser att de har fullt upp idag och inte har tid att 
förmedla några kringtjänster, något som Per på HusmanHagberg håller med om. Rolf på 
Mäklarcentrum tycker att det är en prioriteringsfråga om det finns tid till att förmedla 
kringtjänster eller inte. 

4.1.2 Branschorganisationernas attityd till en lagändring

Är du för eller emot en lagändring gällande kringtjänster?
Hans säger att han och FMF är emot en lagändring gällande kringtjänster, eftersom det 
kommer leda till en diversehandel i branschen som en traditionell mäklare inte ska syssla 
med. På samma fråga svarade Marie-Louise att Mäklarsamfundet anser att lagen bör ändras. 
(Idag får en mäklare inte ta betalt för förmedling av kringtjänster.)

Vad tror du att en lagändring angående kringtjänster kommer att innebära för 
fastighetsmäklarbranschen?
Hans menar att en lagändring kommer resultera i att det blir en diversehandel med lägre 
provisioner som en följd. Detta beror på att mäklaren får kickbacks av de samarbetspartners 
som de har (exempelvis banker och försäkringsbolag m.fl.) och då är inte säljaren beredd att 
betala de provisioner som gäller idag. 

Marie-Louise säger att genom att tillåta kringtjänster för de svenska mäklarna så ökar deras 
möjlighet att konkurrera och utöva mäklartjänsten på samma villkor som övriga mäklare i 
Europa. Marie-Louise tror att detta är viktigt då vi går mot ett öppnare Europa. Även om man 
bortser från europaperspektivet så kommer det att innebära ett mervärde för mäklaren, som 
kan erbjuda tjänster vilka är starkt förknippade med en bostadsöverlåtelse. Om inte mäklaren 
tar hand om denna möjlighet gör andra aktörer det. Erfarenheter från Danmark visar att 
mäklarna får så mycket som 50 procent av sin inkomst från förmedling av kringtjänster. 
Marie-Louise säger vidare att om marknaden skulle svikta kan intäkterna från kringtjänster få 
ännu större betydelse. Tanken är således att mäklaren får ersättning från leverantörerna av 
kringtjänsterna och agerar som en återförsäljare eller likt en försäkringsförmedlare. Genom 
sådana tjänster knyter mäklaren även långsiktiga kundrelationer. Det är också tänkbart att 
mäklaren kontaktas igen senare för att hjälpa en kund med att lägga om lån eller transport etc. 
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4.2 Konkurrens och strategi

Här sammanställs mäklarens samt branschorganisationernas syn på konkurrens samt deras 
uppfattning av vad en lagändring skulle innebära för stora respektive för små byråer. 

4.2.1 Mäklarens syn på konkurrens

Hur tror du stora och små byråer skulle påverkas av en lagändring, fördelar respektive 
nackdelar?
Vid en lagändring där förmedling av kringtjänster blir tillåtet delade alla de responderande 
mäklarbyråerna den uppfattningen att det kommer vara de stora byråerna som kommer att 
gynnas. Alla var överens om att de stora har en bättre och starkare förhandlingssituation.

Per på HusmanHagberg säger att de stora kan dra nytta av sina stordriftfördelar och 
upphandla avtal centralt. Rolf på Mäklarcentrum säger att eftersom de stora byråerna når en 
större marknad tror han även att man som stor får förmånligare rabatter. Han tillägger dock att 
även kostnaderna blir mer omfattande, då det troligen kommer att kräva en ytterliggare 
anställd för att kunna handläggas. Jonas på SF menar att ”I det stora hela så har du en fördel 
av att vara stor”. Han förklarar att ett stort företag upphandlar till en stor grupp på en gång 
vilket han tror kan bli kostnadseffektivt. Men som stor finns det även bromsklossar som Jonas 
uttrycker det, man har inte alltid samma möjlighet till att vara lokal. Ett exempel förklarar han 
är om de på SF fick den restriktionen att de endast fick vända sig till den ägande banken och 
inte till de lokala. Det skulle inte vara så lyckat eftersom att de främst riktar sitt 
tjänsteerbjudande till den lokala markanden. I den aspekten är det enligt Jonas bra att vara 
liten, då den lilla byrån gör precis som den vill. Fast det betyder att du som liten måste sköta 
allting själv, såsom förhandling, upphandling, markandsföringskampanjer, prissättning etc., 
vilket är både mycket dyrt och tidskrävande. Jonas tror att det kommer att bli fler stora och 
färre små aktörer, vilket han baserar på att det är för kostsamt för de mindre byråerna.

Per på HusmanHagberg tror att det är en nackdel för dem som är upphandlade av en bank. 
Han ser det som en stor fördel att de inte har något samarbete med någon bank.

Lars Hammar menar att hur byråerna kommer påverkas är väldigt individuellt, både fördelar 
respektive nackdelar. Han anser dock att det vore tjänstefel för de stora byråerna att inte 
utnyttja dessa möjligheter eftersom de har resurserna.  

Vilka anser ni vara era konkurrensfaktorer idag?
Jonas på SF anser att deras främsta konkurrensfördelar är deras välkända och starka 
varumärke. Sedan gäller det att vårda sitt varumärke och det kanske är det svåraste förklarar 
han. En annan fördel anser han vara att de har ett ganska gott renommé. Dessutom genom 
deras storlek kan de köra väldigt bra marknadsföring via radio, TV och tidningar. I det 
avseendet är det mycket fördelaktigt att tillhöra en stor kedja, eftersom de får mycket hjälp 
centralt och har en mediabank till förfogande. Den mest centrala framgångsfaktorn enligt 
Jonas är personalen. Det spelar ingen roll hur starkt varumärke man har, man måste vara 
duktig, bry sig om sina kunder och framförallt vara engagerad, förklarar han. Kontaktbar, 
tillgänglig och ett bra personligt bemötande är tre andra mycket viktiga aspekter, enligt 
honom. 

Per på HusmanHagberg förklarar att de ser varje förmedling som unik och anpassar affären 
efter kunden. De betonar vikten att ha individuella lösningar och att skapa en långsiktig 
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relation med kunden. Han tror att det är anledningen till att de har lyckats etablera sig så 
snabbt samt bibehållit sina marknadsandelar. Han berättar att de har uppföljningar med 
Svenskt kvalitets index för att kunna följa upp sina uppdrag och att dessa påvisar ett väldigt 
bra resultat, dvs. mycket nöjda kunder. Här får man också en indikation på hur man fungerar 
som företag, menar Per. Han förklarar vidare att genom deras undersökningar har de blivit 
uppmärksammade på att en mycket liten del av köparna hittade sina objekt genom 
annonsering i tidningar, närmare bestämt två procent. Därför väljer de att inte fokusera på den 
delen och kan då istället erbjuda en billigare tjänst, eftersom annonseringar är en oerhört 
kostsam utgift. Självklart anpassar de sig efter varje affär och situation. Om man har en 
lägenhet tre trappor upp utan hiss är det inte till de äldre man riktar sig mot och då är det 
annonsering på Internet som gäller, förklarar Per.

Kerstin och Per på Länshem anser att deras konkurrensfaktorer är definitivt att de kan erbjuda 
bank, försäkring och mäkleri, allt med bara ett samtal. Denna kombination resulterar även i 
korsförsäljningar, där alla de olika aktörerna förser varandra med kunder. De tror också att det 
är viktigt att vara sig själv, där ”det är det enkla som går hem bäst” som de uttrycker det. 

Rolf på Mäklarcentrum upplever att hans konkurrensfaktor är att hans tidigare 
arbetserfarenheter och att han har varit i Gävle i många år ger honom ett bra kontaktnät. Han 
ser också en fördel med att Mäklarcentrum ej är lika begränsat som de stora byråerna. De är 
fria och obundna, vilket betyder att de kan göra affärer över hela Sverige till skillnad från 
exempelvis SF och Fastighetsbyrån som bara får ta emot uppdrag från Gävle kommun. 
Dessutom anser han, liksom Jonas på SF, att vara kontaktbar är en mycket viktig del i 
mäklaryrket. 

Lars Hammar menar att hans stora konkurrensfördel är att han jobbar ensam och kan därför 
”köra sitt eget race”. Han anser dessutom, liksom Rolf på Mäklarcentrum, att hans tidigare 
arbetserfarenheter är ett stort plus samt hans stora kontaktnät inom regionen.

Tror du att en lagändring kommer att ge en hårdare konkurrenssituation? 
Om ja - Hur ska de mindre respektive större byråerna då positionera sig gentemot 
varandra?
Att det definitivt kommer bli tuffare för dem små tror Kerstin och Per på Länshem, genom att 
det är de stora bolagen som kommer att få bra avtal. Det var en av anledningarna till att de 
gick ihop med Länsförsäkringar. De tror att det i framtiden är de stora byråerna som kommer 
att bli vinnare. De berättar att en del byråer här i Gävle har försökt positionera sig som 
billigare men att det inte är någon långsiktig strategi. De tror att de mindre byråerna kanske 
kommer att behöva positionera sig som lite mer personligare.   

Per på HusmanHagberg tror att det rent allmänt kommer bli en tuffare konkurrenssituation. 
Han tror att det kommer bli svårare för dem mindre eftersom att det är viktigt att kunna 
erbjuda kunden allt och att kunna erbjuda kunden något extra. Jonas på SF tror att 
konkurrenssituationen kommer att vara oförändrad, i alla fall inte någon betydande 
förändring. Han tror inte heller att de mindre byråerna skulle kunna överraska med något 
alltför farligt eller oväntat. Det tror väl egentligen inte Per på HusmanHagberg heller, han 
förklarar att mäklarkåren som yrkesgrupp är ganska konservativ. Han tillägger dock att man 
inte får underskatta och glömma bort att det finns duktiga entreprenörer med goda idéer, som 
de själva kanske inte har tänkt på. Jonas på SF förklarar att de kommer att ta en eventuell 
lagändring på fullaste allvar och med engagerad personal ska de inte göra det sämre än någon 
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av de andra. Det viktigaste är hur man agerar. ”Konkurrens har man alltid, det är bara en 
fråga om hur man använder sig av det”, säger Jonas.

Rolf tror inte att det kommer bli en hårdare konkurrenssituation, eftersom att alla förmodligen 
kommer att ägna sig åt kringtjänster. Han menar att konkurrens handlar om service, hur man 
sköter kunderna och hur man lyckas uppfylla deras förväntningar. Inte heller Lars Hammar 
tror att det blir en hårdare utan möjligtvis en annorlunda konkurrenssituation. Idag har han 
som nystartad svårt att konkurrera med de erfarna och rutinerade mäklarna, eftersom de redan 
har sina kontaktnät. Han tror att det nu kommer öppnas möjligheter för honom, då han kan få 
användning av sina tidigare kontakter och erfarenheter. Nu kommer kunderna att kunna se till 
vad man får och basera sina val utifrån vad som ingår i hela tjänsten.  

Tror du att det kommer bli vanligare att mindre byråer ”nischar” sig för att hålla sig kvar 
på marknaden? Om ja, i så fall på vilket sätt?
Rolf på Mäklarcentrum tror inte att de mindre kommer att nischa sig utan snarare bli bredare, 
han menar att alla måste gå samma väg. Jonas på SF är av motsatt mening, han tror att de 
kommer att behöva nischa sig för att det kostar alldeles för mycket att vara bred. Han 
förklarar att idag ska man erbjuda kunden allt ifrån homestyling till helikopterfotografering, 
vilket betyder att avansen sjunker. Här i Gävle tror han exempelvis att någon byrå kanske 
kommer att rikta in sig på bostadsrätter eller kanske specifika områden såsom Brynäs. Det tror 
han speciellt är ett måste i de större städerna, där det inte är möjligt att rikta sig till hela 
marknaden. Lars Hammar tror också att det blir möjligt att de mindre byråerna kommer att 
behöva nischa sig, eftersom de kommer att ha svårare att få bra avtal. Han kan då tänka sig att 
en del kommer att fokusera på bostadsrätter eller fritidshus. 

Per på HusmanHagberg tror liksom Lars Hammar och Jonas att det är något som är 
nödvändigt för de mindre byråerna. Fast han tror att det kan bli svårt i Gävle då det inte finns 
ett tillräckligt brett spann, dvs. de flesta lägenheterna/husen ligger inom samma prisklass. Av 
samma åsikt är Per och Kerstin på Länshem. De tror inte att det är en långvarig strategi 
eftersom Gävle är en alldeles för liten stad. ”Här vill man ha allt annars blir det fattigt” säger 
Kerstin. 

Tror du att det krävs ett tillhandahållande av kringtjänster för att kunna hålla sig kvar på 
marknaden?
Jonas på SF, Per på HusmanHagberg och Rolf på Mäklarcentrum anser att ett 
tillhandahållande av kringtjänster är väldigt viktigt för att kunna hålla sig kvar på marknaden. 
Jonas säger att vid en ny lag kommer det inte att finnas något val. Han menar att man måste 
kunna erbjuda kringtjänster, men kanske i varierande skala. Rolf förklarar att det är mycket 
viktigt att tillmötesgå kundens behov och efterfrågan.

Kerstin och Per samt Lars Hammar tror inte att ett tillhandahållande kommer att vara 
nödvändigt. Per tror visserligen att det kan vara en nackdel men inget krav. Lars Hammar tror 
att en del av mäklarbyråerna kommer att ha det som sin nisch att bara koncentrera sig på 
förmedlingstjänsten.  

Hur tror du att marknaden kommer förändras, kommer nya aktörer in?
Alla de tillfrågade mäklarna anser att denna förändring kommer att resultera i nya aktörer 
förutom Lars Hammar, han tror inte att det kommer att påverkas på det sättet. Per på 
HusmanHagberg tror att det kommer bli starkare band mellan olika samarbetspartners, utan 
några begränsningar. Jonas på SF tror att det kommer att öppnas en ny marknad som nischar 
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in sig på att jobba mot mäklare, då det kommer att bli en marknad som kräver det. Rolf på 
Mäklarcentrum tror att en följd av kringtjänsterna är att vi får en mer internationell 
konkurrenssituation. 

Tror du att denna lagändring kommer att resultera i fler eller färre fastighetsmäklare?
Jonas på SF och Rolf på Mäklarcentrum tror att det kommer bli ungefär lika till antalet. 
Kerstin och Per på Länshem menar att det beror på lönsamheten men även på om det blir 
assistenten eller mäklarens uppgift att förmedla. 

Per på HusmanHagberg och Lars Hammar tror att det blir färre mäklare på sikt. Lars Hammar 
säger att han tror att mäklaryrket kommer bli mindre populärt. Däremot tror alla de tillfrågade 
mäklarna att ett tillhandahållande av kringtjänster totalt sett skulle kräva fler anställda. De var 
även överens om att fler assistenter och administratörer med stor sannolikhet skulle bli ett 
måste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.2.2 Branschorganisationernas syn på konkurrens 

Hur tror du stora och små byråer skulle påverkas av en lagändring, fördelar respektive 
nackdelar?
Hans på FMF betonar att han helst inte vill se att någon byrå ska påverkas mer eller mindre 
fördelaktigt eftersom att lagen skall gälla för samtliga. Fast han tror att det kommer vara de 
stora som får de största fördelarna. Det förutsatt att lagen godkänner att man får vara kopplad 
till någon bank, något Hans säger att det förmodligen kommer bli av. Dock tror han att även 
de mindre byråerna kommer att kunna dra fördelar utav en lagändring, eftersom han anser att 
de besitter större kunskaper och kan specialisera sig på olika typer av förmedlingar. Hans 
säger att han tror med stor sannolikhet att det kommer likna det danska systemet där man är 
tvungen att ange redan i prospektet vilken kickback man får från de olika företagen. Det 
betyder att denna lagändring inte kommer bli lika fördelaktig som många i nuläget tror, menar 
Hans.

Marie-Louise på Mäklarsamfundet säger att det beror lite på, men att utgångspunkten är 
utbud- och efterfrågan oavsett om man är stor eller liten. Hon menar att mäklarna ansvarar 
personligen för sina uppdrag och att intäktsflödet beror i hög grad på vilka avtal mäklarna kan 
förhandla fram med leverantörerna. Hon tror därmed inte att det är omöjligt att den mäklare 
som får merparten av sina intäkter från leverantörerna får konkurrensfördelar, exempelvis 
genom möjligheten att erbjuda låga provisioner. Marie-Louise tror att även den enskilde 
mäklaren som bedriver verksamhet i mindre skala eller som befinner sig på en mindre ort 
kommer att kunna erbjuda lägre provisioner när delar av intäkterna kommer från 
leverantörerna. Detta eftersom det kommer att finnas små lokala leverantörer som endast kan 
leverera i begränsad omfattning, vilket svarar mot mäklarens efterfrågan. Hon förklarar att 
”Detta kan i sin tur generera lokala samarbeten både under förmedlingsuppdrag såväl som 
mellan dessa. Det uppstår ett mervärde för mäklaren samtidigt som den lokala marknaden 
kommer att efterfrågas i högre utsträckning.”

Tror du att en lagändring kommer att ge en hårdare konkurrenssituation? 
Om ja - Hur ska de mindre respektive större byråerna då positionera sig gentemot 
varandra?
Marie-Louise tror inte att en lagändring skulle ge en hårdare konkurrenssituation än den som 
är idag. Hon tror istället att det kommer att innebära möjligheter. Hans däremot tror på ett 
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hårdare klimat eftersom de mindre inte kommer att ha samma möjligheter. Detta antagande 
grundar han på att redan idag har exempelvis SF väl utarbetade försäkringsfunktioner och det 
kommer att vara svårt för dem mindre att mäta sig emot. Däremot tror han att de mindre 
byråerna har en fördel vid positionering, eftersom de mindre tvåmansbyråerna har en mycket 
bredare och djupare kunskap i och med att de utför hela proceduren från intag till avslut. De 
större byråerna är mindre personliga och liknar mer ett kontorslandskap. De har många objekt 
men det är många anställda som ska leva på dem också, förklarar Hans.  

Tror du att det kommer bli vanligare att mindre byråer ”nischar” sig för att hålla sig kvar 
på marknaden? Om ja, i så fall på vilket sätt?
Hans tror absolut att de mindre byråerna kommer att nischa sig, såsom att sälja lokaler eller 
vara specialist på lägenhets-, jordbruks-, eller vindsvåningsförsäljningar etc. Hans säger att 
det förmodligen är framtidens fastighetsmarknad.  

Marie-Louise säger att det redan idag förekommer nischning i större eller mindre omfattning 
och om det finns en marknad för det kommer utvecklingen säkert att gå i den riktningen även 
fortsättningsvis. Nischningen kan nu ske på olika sätt, men till skillnad mot vad som gäller 
idag kan en nyhet vara att nischa sig genom att tillhandahålla en viss typ av kringtjänst, 
förklarar hon.

Tror du att det krävs ett tillhandahållande av kringtjänster för att kunna hålla sig kvar på 
marknaden?
Hans tror inte att det ska vara nödvändigt med ett tillhandahållande av kringtjänster för att 
hålla sig kvar på marknaden. Utan han menar att det är mäklartjänsten som kommer vara den 
huvudsakliga tjänsten även i framtiden. Han förklarar att ”den renodlade fastighetsmäklaren” 
är det som de på FMF fortfarande strävar efter, där mäklaren gör ett jobb att samanföra säljare 
och köpare för att förmedla en fastighet och inget annat.

Marie-Louise anser att ett tillhandahållande kommer att krävas om mäklartjänsten 
harmoniseras på europanivå. Även utan en sådan harmonisering kommer mäklartjänsten att 
behöva breddas, kanske inte uteslutande för överlevnaden men för att kunna öka intäkterna, 
förklarar hon. Hon menar att det är viktigt att tillmötesgå kunderna och eftersom efterfrågan 
finns är det därför bättre att mäklarna kan få ta hand om denna efterfrågan istället för att andra 
aktörer förmedlar tjänsten. Det är också smidigt för kunderna att kunna lösa detta i samband 
med förmedlingen eller efter en avslutad förmedling, förklarar hon.

Hur tror du att marknaden kommer förändras, kommer nya aktörer in?
Hans tror att det kommer bli en förändring mot större aktörer och att fler banker och 
försäkringsbolag kommer att komma in på marknaden. Han vill dock tillägga att han nyligen 
fått uppgifter från SBAB att undersökningar visar på att många försäkringsbolag i England 
och Danmark har börjat sälja av sina mäklarbyråer eftersom de inte uppnått någon 
tillfredställande lönsamhet.

Marie-Louise tycker det är svårt att förutse om det skulle medföra någon betydande 
förändring. Däremot är hon säker på att det kommer att skapa arbetstillfällen och om inte 
mäklarna får förmedla dessa tjänster kommer någon annan att göra det. Hon tror att nya 
aktörer säkerligen kan skapas där det finns en stark efterfrågan på kringtjänster.
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Tror du att denna lagändring kommer att resultera i fler eller färre fastighetsmäklare?
Det är enligt Hans mycket möjligt och naturligt att det är någon annan på kontoret som 
förmedlar de olika kringtjänsterna, men de får absolut inte vara inblandade i själva 
mäklaruppdraget. Hans har förhoppningar på att det kommer att resultera i ett mindre antal 
mäklare. Detta för att branschen ska kunna hålla någon lönsamhet. Han tror framförallt att 
förmedlingstjänsten måste bindas till en registrerad mäklare. Han berättar att idag slarvas det 
mycket på den här fronten, då många assistenter idag agerar som mäklare och att det är 
mycket farligt för branschen.

Marie-Louise säger att det inte finns några belägg för att det skulle skapa färre arbetstillfällen,
hon tror inte att en lagändring gällande kringtjänster har någon direkt påverkan på antalet 
mäklare. Dessutom ur en helt annan aspekt tror hon det kommer att innebära en ökad 
trygghet, såtillvida att om marknaden tenderar att svikta kan intäkterna komma från ett annat 
håll än enbart provisioner.

4.3 Kringtjänster och planering

I detta avsnitt sammanställs mäklarnas och de olika branschorganisationernas uppfattning av 
efterfrågan på kringtjänster samt mäklarbyråernas planering inför en eventuell lagändring. 

4.3.1 Kringtjänster och planering ur fastighetsmäklarnas synvinkel

Hur upplever du efterfrågan av kringtjänster ifrån företag/privatpersoner?
Alla de responderande upplever att efterfrågan finns gällande kringtjänster i dagsläget, men 
har olika uppfattningar i vilken grad. Per på HusmanHagberg anser inte att efterfrågan är 
speciellt stor. Han förklarar att det har med mognad att göra och att det i nuläget fortfarande 
är främmande för många kunder. Av samma åsikt är Lars Hammar och Rolf på 
Mäklarcentrum.

Jonas på SF upplever idag en efterfrågan ifrån både företag och privatpersoner. Han tror också 
att det vid en lagändring skulle bli en väldig påtryckning från företag som är intresserade av 
ett samarbete. De får redan idag förfrågningar men har valt att stå emot tills den nya lagen är 
preciserad och fastställd. När det gäller privatpersoner har han observerat att folk blir allt mer 
bekväma och att många är väldigt stressade i dagens samhälle. Kombinationen av mer jobb, 
mindre tid och ändå ett bra boende gör att många köpare vill ha ett färdigrenoverat hem. Detta 
är definitivt en trend som han tror kommer att öka om kringtjänster skulle bli tillåtet. Att 
människan tycks bli mer jäktad och stressad är något som även Rolf på Mäklarcentrum har 
uppmärksammat, därför tror han liksom Jonas att folk kommer att vara beredda att betala för 
tjänsten.

Per på Länshem berättar att många ifrågasätter varför de inte har mer att erbjuda när de är 
inom en bransch som rymmer så många kringtjänster.

Finns det några förberedelser inför en eventuell lagändring? 
Några förberedelser inför en eventuell lagändring är det ingen av mäklarbyråerna som har, 
inte i någon vidare bemärkelse i alla fall. Per på HusmanHagberg säger att centralt finns det 
men inte lokalt. Jonas på SF förklarar att det inte känns aktuellt innan man vet hur 
lagändringen kommer att se ut. Eftersom den eventuella lagändringen var en av anledningarna 
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till att Lars Hammar utbildade sig till mäklare har han många planer. Han förklarar att han 
förväntar sig en hel del av en lagändring och att det är något som han har begrundat och 
tankemässigt planerat under en lång tid. Han förklarar vidare att om lagen kommer att ändras 
kommer han att kunna erbjuda något som andra mäklare inte kan. 

Finns det några befintliga/påtänkta samarbetspartners?
Alla de tillfrågade mäklarna har både befintliga och påtänkta samarbetspartners, centrala och 
lokala, allt ifrån besiktning till homestyling. 

Skulle en lagändring kräva en strategisk omplanering?
Jonas på SF tror definitivt att en strategisk omplanering skulle fordras, men han vet inte exakt 
hur eftersom det beror på vad som kommer att gälla. De övriga tillfrågade mäklarna tror inte 
att det kommer att vara nödvändigt, möjligtvis att man kommer att behöva jobba mer som ett 
team. Per på HusmanHagberg menar att det kommer krävas en samordnarroll, då han inte tror 
att en och samma människa kan göra allt. Lars Hammar förklarar att det är mycket 
individuellt och för hans del beror det helt på byråns situation exempelvis om han fortfarande 
är ensam eller om han då har expanderat.   

Kommer efterfrågan vara lika stor efter kringtjänster i småstäder som i storstäder? Om 
inte, vad kan detta bero på?
Alla de tillfrågade mäklarna delar den uppfattningen att i storstäderna är efterfrågan efter 
kringtjänster större. De menar att människorna i större städer lever ett mycket mera stressat 
liv. Kerstin på Länshem tror att kringtjänster överlag behövs då vi i dagens samhälle lever ett 
mycket mer stressigt liv. Jonas på SF förklarar att i de större städerna är klimatet mer 
krävande, de är alltid lite mer framåt och även konkurrensen är hårdare. Han berättar att 
centrala undersökningar har gjorts och påvisat ett betydligt mer gensvar på kringtjänster än 
vad han hade förmodat. Spontant tror Per på HusmanHagberg att efterfrågan är större i 
storstäderna, men att även tidsperspektivet och hur man marknadsför samt paketerar tjänsten 
har betydelse. Lars Hammar har en annan förklaring på det hela; ”Folk är lite mer praktiska 
själva på vischan och de har liksom bättre kontaktnät. Där är grannen elektriker och brorsan 
snickare.”

Om ni skulle tillhandahålla kringtjänster hur skulle ni då erbjuda tjänsten till kunden? 
a)Diverse paketlösningar 
b)Urval efter kundens egna preferenser
c)Annat sätt

Att utgå från kundens önskemål anser alla de tillfrågade mäklarna vara viktigast, och Per på 
HusmanHagberg betonar att varje kund är unik. De flesta ansåg att den bästa lösningen vore 
om kunden själv hade möjligheten att välja de kringtjänster som de ville att mäklartjänsten 
skulle innefatta. Jonas på SF tror att de kommer att erbjuda en rad olika menyer med diverse 
paketklösningar av olika skalor beroende på hur mycket hjälp kunden önskar.

4.3.2 Kringtjänster och planering ur branschorganisationernas synvinkel

Anser du att det finns en efterfrågan på kringtjänster på marknaden? 
Ifall efterfrågan på kringtjänster finns på marknaden eller inte har branschorganisationerna 
skilda uppfattningar om. Marie-Louise på Mäklarsamfundet tror absolut att en efterfrågan 
finns och hänvisar till Mäklarsamfundets Temo undersökningar från 2003 och 2006. Hans på 
FMF däremot tror inte att efterfrågan finns och menar att undersökningarna ej är tillförlitliga. 
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Han anser att undersökningarna är partiska av den orsaken att det bl.a. är Fastighetsbyrån som 
har undersökt denna efterfrågan. Han förklarar att eftersom Fastighetsbyrån redan idag 
erbjuder sina kunder en form av kringtjänst, bankkontakt via Swedbank, vill de verkligen att 
kringtjänster ska vara något som efterfrågas samt tillåts enligt lag.   

Kommer efterfrågan vara lika stor efter kringtjänster i småstäder som i storstäder? Om 
inte, vad kan detta bero på?
Mäklarsamfundet har inte undersökt skillnaderna i efterfrågan utifrån denna frågeställning 
och har således inte något stöd för den ena eller den andra uppfattningen. Personligen tror 
Marie-Louise att det inte är otänkbart att det är en större efterfrågan i de större städerna. Hon 
tror att en anledning till detta är att människor allmänt sett lever ett mera stressat liv i 
storstäderna med upplevelsen av att det råder tidsbrist, vilket betyder att behovet av hjälp 
därmed blir större. Denna åsikt delar Hans med Marie-Louise, men han tror också en mindre 
efterfrågan i småstäder kan ha en förklaring i att de personer som bor i en småstad har ett 
större kontaktnät av olika former av verksamhets- och yrkesgrupper.

4.4 Lönsamhet

Här redovisas mäklarnas och branschorganisationernas syn på lönsamheten gällande en 
lagändring för kringtjänster samt vilka de tror kommer att vinna eller förlora på en lagändring. 

4.4.1 Fastighetsmäklarens syn på lönsamheten

Vilka tror du blir vinnare vid en lagändring? Varför?
Jonas på SF tror att kunderna kommer att bli vinnare. Detta är något som Lars Hammar och 
Per på Länshem också instämmer i. Lars Hammar anser även att mäklarna skulle komma att 
vinna på en lagändring. Rolf på Mäklarcentrum tror att alla skulle vinna på en lagändring, 
mäklare, kunder och företagen som levererar kringtjänsterna. Jonas på SF tror även han att 
företagen som levererar kringtjänsterna kommer att vinna på en lagändring. Per på 
HusmanHagberg tror att det kommer bli dyrare för kunden, men att de kommer att kunna se 
tydligare vad de får för sina pengar.

Vad tror du kommer att hända med arvodet, sjunka eller stiga?
Alla de tillfrågade mäklarna är överens om att arvodet skulle sjunka vid en lagändring 
gällande kringtjänster. Endast Per på HusmanHagberg tror att det skulle kunna bli ett stopp på 
de sjunkande arvodena, kanske till och med en liten ökning till följd av lagändringen.

Tror du de totala intäkterna kommer att öka eller minska? Hur stor del av intäkterna tror 
du skulle kunna komma från kringtjänsterna?
Jonas på SF tror att det kommer att vara ganska intäktsneutralt vid en lagändring. Men om det 
blir tillåtet att driva ett eget bolag som utför kringtjänsterna tror han att intäkterna kan öka, då 
vinsterna går tillbaka till dem själva. Lars Hammar, Kerstin och Per på Länshem, Rolf på 
Mäklarcentrum och Per på HusmanHagberg tror att intäkterna kommer att öka. Hur mycket 
av intäkterna som skulle kunna komma från kringtjänsterna har de delade uppfattningar om. 
Lars Hammar och Per på HusmanHagberg tror att det skulle kunna hamna på 20-25 procent, 
medan Per och Kerstin på Länshem tror på max 10 procent. Rolf på mäklarcentrum tror att 
kringtjänsterna skulle kunna utgöra 30-40 procent av intäkterna. 
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4.4.2 Branschorganisationernas syn på lönsamheten

Vilka tror du blir vinnare vid en lagändring? Varför?
Hans på FMF tror inte att någon kommer att tjäna på en lagändring. Han menar att desto fler 
kringtjänster som kommer in i branschen desto mer lagstiftning tillkommer kring det hela. Det 
blir då jobbigare och svårare för mäklaren som tvingas ta hänsyn till flera olika aspekter. Att 
lagen omarbetas och blir modernare är bra, men ingen kommer att tjäna på att det blir en 
diversehandel förklarar han.

Marie-Louise på Mäklarsamfundet säger att alla som är inblandade i själva 
överlåtelseprocessen kommer att tjäna på en lagändring. Dessutom kommer leverantörerna av 
kringtjänsterna få det lättare att nå kunderna och öka sina försäljningsvolymer, vilket kan 
gynna särskilt mindre orter genom att skapa arbetstillfällen. Detta i sin tur tillför kapital på 
marknaden, som gynnar både säljare och köpare av bostäder samt mäklaren som får fler 
förmedlingsuppdrag. 

Vad tror du kommer att hända med arvodet, sjunka eller stiga?
Hans tror att arvodet kommer att sjunka och att det förmodligen kommer att komma ner på 
nollprovision. Kringtjänsterna gör att mäklaren får in pengar på annat håll, därför kommer 
provisionen att sjunka och den är på väg att sjunka redan idag, menar Hans. 

Marie-Louise säger att tendensen har varit att provisionerna sjunker, men i Stockholms 
innerstad och ytterområden verkar det som om de har stabiliserat sig och att mäklarna 
erbjuder ungefär samma nivå på provisionerna.

Tror du de totala intäkterna kommer att öka eller minska? Hur stor del av intäkterna tror 
du skulle kunna komma från kringtjänsterna?
Hans tror inte att de totala intäkterna kommer att öka. Han menar vidare att kringtjänsterna 
kommer att ge 60 procent av intäkterna medan provisionen sjunker. En annan anledning till 
varför intäkterna kommer att minska är den stora mängd med mäklare som examineras från 
högskolorna och att inte så många mäklare går i pension. Det blir fler mäklare på marknaden 
och därför minskar också intäkterna, förklarar Hans. 

Marie-Louise tror inte att intäkterna kommer att minska. Självklart kan de påverkas av tider 
med ett högt utbud och liten efterfrågan. Erfarenheterna från Danmark visar att ca 50 procent 
av intäkterna kommer från kringtjänster.
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5. Analys

I vår analys kommer vi att diskutera och jämföra vår insamlade empiri med den teori som vi 
tagit upp i arbetet. Analysen är uppdelad på samma sätt som vår empiridel, utifrån områdena 
attityd till en lagändring, konkurrens och strategi, kringtjänster och planering samt 
lönsamhet. Detta har vi valt att göra för att ge läsaren en så lättöverskådlig bild av analysen 
som möjligt. Den delen som berör konkurrens är längre än de andra och vi har därför valt att 
ha med underrubriker i denna del. Även detta val baseras på att ge läsaren en så tydlig bild 
av analysen som möjligt. Våra egna tankar och reflektioner är genomgående integrerade i 
hela analysdelen. Vi har valt att göra på detta sätt då vi utgår från ett hermeneutiskt 
förhållningssätt, som menar att man alltid på något sätt påverkar och påverkas av det man 
gör. 

5.1 Attityd till en lagändring

Våra intervjuer med mäklarna visar att oavsett om de kommer från en stor eller liten byrå så 
är de alla för en lagändring. Mäklarsamfundet tycker att lagen bör ändras, att mäklare ska få 
förmedla kringtjänster. FMF däremot anser att en lagändring kommer att leda till en 
diversehandel inom branschen och är därför emot en lagändring. Vi anser liksom 
Mäklarsamfundet att lagen behöver ses över och moderniseras, eftersom att mycket har hunnit 
hända sedan den senaste lagen kom 1995. Ett exempel på detta är utvecklingen av Internet 
som har stor betydelse för dagens mäklare.   

Vidare visar våra intervjuer med mäklarna att de tror att en lagändring skulle innebära flera 
samarbeten mellan mäklare och andra företag samt att fokus flyttas från mäklartjänsten till 
kringtjänsterna. Hans på FMF tror att en lagändring kommer att leda till mindre provisioner 
och en diversehandel inom branschen. 

Marie-Louise på Mäklarsamfundet menar att en lagändring kommer att innebära en ökad 
möjlighet för de svenska mäklarna att konkurrera i Europa. Hon anser även att det innebär ett 
mervärde för mäklarna att kunna erbjuda kringtjänster till sina kunder. Marie-Louise säger 
vidare att om marknaden skulle svikta så kommer intäkterna från kringtjänsterna att få en 
ännu större betydelse. Detta är något som tas upp i Riksdagens direktiv 2005:140 att förbudet 
mot förtroenderubbande verksamhet (kringtjänster) leder till att mäklare i Sverige har svårt att 
konkurrera med mäklare från t ex Norge och Danmark där detta är tillåtet. 

Då vi går mot ett mer öppet Europa och inte bara konkurrerar inom Sverige tycker vi att 
kringtjänster är något som bör tillåtas för att ge de svenska mäklarna en möjlighet att 
konkurrera på samma villkor som mäklare i andra länder. Vi tror dock att en lagändring 
gällande kringtjänster kan innebära både positiva och negativa aspekter för mäklarbranschen. 
Positivt i det hänseendet att ett tillhandahållande av kringtjänster ger möjligheten till att få en 
spridning av inkomsten genom diversifiering, vilket skulle gynna den rådande situationen då 
allt fler mäklare registreras.  Negativt då vi, liksom Jonas på SF och Hans på FMF, tror det att 
kan få följden att man tappar fokus på mäkleriet och att mäklaren blir en diverseförsäljare. 
Därför anser vi att det vore bra med en begränsning av förmedlandet av kringtjänster till ett 
antal tjänster som mäklaren får ta betalt för. Detta för att inte glömma bort mäklarens 
kärntjänst, förmedlingen av bostäder.
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Något som vi tycker är mycket intressant är de två branschorganisationernas olika 
uppfattningar och inställning till kringtjänster. Hans på FMF har en mer kritisk syn på 
kringtjänster i största allmänhet. Han tycker att det är viktigt att betona att denna lagändring ej 
kommer att leda till ett lika fördelaktigt resultat som många idag tror. Medan Marie-Louise 
menar att det är en vinn-vinn situation för alla inblandade. Vi tycker att de båda har poänger i 
sina argument, men som vi nämnt tidigare anser vi att kringtjänster bör tillåtas för att kunna 
konkurrera internationellt och sprida mäklarens inkomster för att ge en större trygghet.

Våra intervjuer med mäklarna visar att samtliga skulle börja förmedla kringtjänster vid en 
lagändring. Däremot ser vi en skillnad mellan de stora och de små tillfrågade byråerna 
angående tidsaspekten. De stora anser sig inte ha tid att förmedla kringtjänster medan de små 
säger att det är en prioriteringsfråga och att det är väldigt individuellt. Vi tror att anledningen 
till att de stora inte anser sig ha tid att förmedla kringtjänster är att de har fullt upp med det 
traditionella mäklararbetet. Detta är något som Jonas på SF tar upp, han menar att de står på 
visningar varje kväll och har redan nu mycket att göra. Därför tror vi att de mindre, som inte 
har lika mycket att göra, har mera tid till att förmedla kringtjänster då de kanske kan lägga 
mer tid på varje enskild affär.

5.2 Konkurrens och strategi

Lagändringens påverkan på stora respektive små byråer
Porter redogör i sin branschanalys för vilka omgivningsfaktorer som påverkar en bransch, 
vilka möjligheter det finns för en verksamhet att etablera sig men även möjligheterna för att 
åstadkomma eller bibehålla konkurrensfördelar. I en lönsam bransch tenderar fler aktörer att 
vilja etablera sig på marknaden, men det finns olika etableringshinder. Ett av dessa hinder är 
de existerande företagens stordriftsfördelar, där enhetskostnaderna för en vara eller tjänst 
sjunker ju högre produktionsvolym företaget har. Denna konkurrensfaktor menar våra 
responderande mäklarbyråer vara en stark bidragande orsak till att de stora byråerna skulle dra 
mest fördel av en lagändring. De menar dessutom att man som stor byrå kan dra nytta av sin 
starka position och erhålla en bättre förhandlingsposition. Detta är ytterligare en aspekt som vi 
finner i Porters branschanalys. 

När vi ser till branschorganisationernas åsikter skiljer de sig till viss del i denna fråga. Hans 
på FMF tror att de stora byråerna med stor sannolikhet kommer få de största fördelarna, 
förutsatt att lagen godkänner banker som samarbetspartners. Hans tror även att en lagändring 
skulle ge de mindre byråerna större möjligheter, då de besitter större och bredare kunskaper 
och kan på så sätt särskilja sig från de andra. Marie-Louise på Mäklarsamfundet menar att det 
är helt och hållet beroende på vilket utbud och efterfrågan som finns på den specifika 
marknaden. Hon anser vidare att det även beror på mäklaren personligen, dennes 
förhandlingskapacitet och ambition. Marie-Louise tror att genom att få merparten av sina 
intäkter från kringtjänster ges möjligheten till att erbjuda lägre provisioner, vilket är en 
konkurrensfördel och här har liten eller stor byrå ingen större betydelse.

Vi anser att våra egna reflektioner överensstämmer med vårt empiriska material i denna fråga. 
Vi tror också att det kommer bli de stora mäklarbyråerna som gynnas mest av ett 
tillhandahållande av kringtjänster men som Hans på FMF säger att det även kan ge 
möjligheter till de mindre byråerna att urskilja sig från mängden. 
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Konkurrensfaktorer i nuläget
Echeeverri och Edvardsson menar att ett välkänt företagsnamn har en bra position på 
marknaden. De har en god kännedom och ett starkt varumärke vilket i sin tur betyder stora 
konkurrensfördelar. De menar att ett starkt varumärke gör att kunden känner sig mer tillfreds 
och mindre osäker redan innan tjänsten realiseras. Om företaget inte har ett starkt varumärke 
anser de att det är bra att fokusera på kompetent personal, som de menar är den mest 
betydelsefulla faktorn inom tjänstesektorn. Detta är något som stämmer in på SF där Jonas 
säger att deras främsta konkurrensfördel är deras välkända och starka varumärke. Han anser i 
likhet med Echeeverri och Edvardsson att det inte räcker att ha ett välkänt varumärke, det 
gäller också att vara engagerad, leva upp till kundernas förväntningar och skapa en god 
kundrelation.  De är också enligt honom fördelaktigt att tillhöra en kedja, då det ger många 
fördelar genom att vara både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Samtidigt betyder det att 
de inte har samma möjlighet till att vara lika lokala. De små har privilegiet att kunna 
bestämma över sig själva, men det i sin tur betyder också att de måste sköta allting själva och 
det är mycket kostsamt, förklarar Jonas.

Vi tror också att en byrå med ett välkänt varumärke har fördelar gentemot sina konkurrenter. 
Vi anser liksom Echeeverri och Edvardsson att ett starkt varumärke ger en viss trygghet till 
kunden. Ett starkt varumärke ger oftast många positiva intryck, därför behöver de byråer med 
starka varumärken inte jobba lika mycket med sin kännedom. Däremot gäller det som Jonas 
säger att se till att vårda sitt varumärke och leva upp till kundernas förväntningar, annars har 
man omintetgjort sina konkurrensfördelar och förutom detta förstört för de övriga byråerna 
inom kedjan. Vi tror inte att ett välkänt varumärke betyder att de är bättre än de mindre kända, 
men att de har en klar fördelaktig position i kundernas medvetande. Därför tror vi att de 
mindre mäklarbyråerna har en mer krävande och svårare uppgift med att positionera sig.  

Per på HusmanHagberg anser att deras konkurrensfaktor är att de ser varje affärsrelation som 
unik. De lägger stort fokus på individuella lösningar för att tillmötesgå kundens olika behov 
och önskningar. Detta arbete är något som följs upp inom företaget efter varje affär för att ta 
reda på kundnöjdheten och möjliga förbättringar etc. Deras avsikt är att skapa en långsiktig 
relation och ett gott renommé. Detta är något som stöds av vår teori där Arnerup-Cooper och 
Edvardsson säger att fler och fler tjänsteföretag idag tillämpar relationsmarkandsföring, 
företagen satsar på kundtrohet eftersom det anses vara lättare och mera lönsamt att fokusera 
på redan existerande kunder. Tjänstemarknadsföringens mål enligt Arnerup-Cooper och 
Edvardsson är att skapa långsiktiga relationer och för att uppnå detta måste beslut tas utifrån 
enskilda kunders vanor, värderingar och kunskaper. De betonar även vikten av 
marknadsundersökningar, eftersom det är grundläggande för tjänstekvalitén. Samtliga 
respondenter ansåg att kontaktnätet är en mycket viktig konkurrensfaktor och även här har 
relationsmarknadsföringen en mycket central betydelse. För att kunna uppnå långvariga 
kundrelationer och erhålla ett brett kontaktnät gäller det som företagare att sätta kunden i 
centrum. 

Relationsmarknadsföring är enligt Echeeverri och Edvardsson då ett företag uppnår eller 
bibehåller sin konkurrenskraft genom att medvetet engagera sig för att skapa gynnsamma 
relationer. De menar att relationskvalitet är en mycket viktig konkurrensfaktor för ett 
tjänsteföretag och det är även något som vi tror. Mäklarbranschen är en bransch som bygger 
på långsiktiga relationer, där nöjda kunder som har varit i kontakt med en mäklarbyrå tidigare 
tenderar att vara trogen sin byrå. Vi håller därför med Per på HusmanHagberg om att det är 
mycket viktigt att ta hand om sina kunder och se varje affärsrelation som unik.  Eftersom alla 
människor är olika och därmed har olika förutsättningar, gäller det enligt oss att vara lyhörd 
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och försöka anpassa affären till den enskilda individen för att kunna skapa sig goda 
konkurrensfördelar.

Kerstin och Per på Länshem ser deras interaktion med försäkringsbolag och bank som en 
definitiv konkurrensfaktor där samtliga parter gynnas. Denna konkurrensstrategi är en s.k. 
vertikal integration, där Länsförsäkringar har inlett ett ägandeskap i den tidigare mäklarbyrån 
Citymäklaren. Denna strategi är enligt Porter en mycket vanlig följd av en branschtillväxt och 
på så sätt når man en större marknad och skapar nya förutsättningar till att erövra 
marknadsandelar. Dock är nackdelen som Aaker nämner minskad flexibilitet, vilket är något 
som både Jonas, Rolf och Per på HusmanHagberg tar upp. Att inte kunna erbjuda flexibilitet i 
mäklartjänsten tror vi i likhet med våra tillfrågade mäklare är en nackdel. Vi anser att det är 
mycket viktigt att kunna anpassa tjänsten efter kunden och därför tror vi att alltför strikta 
samarbeten inte är lämpligt för denna bransch. Det är också som Jonas på SF säger viktigt för 
en mäklarbyrå att kunna vara lokal, eftersom majoriteten av deras kunder består av 
lokalbefolkningen.

Lars Hammar anser att hans konkurrensfaktor är att han driver ett nystartat enmansföretag, 
eftersom det medför att han själv bestämmer över sitt agerande. Här anser vi att man kan dra 
kopplingar till Porters teori om att en outsider kan skapa avsevärda konkurrensfördelar. Lars 
Hammars val av mäklaryrket baserades på att ett tillhandahållande av kringtjänster 
förmodligen skulle realiseras, eftersom han anser att han har stora möjligheter till att kunna 
utnyttja sin spetskompetens inom detta specifika område. På så sätt tror Lars att han även i 
framtiden kan vara en farlig konkurrent för de stora och redan etablerade byråerna. Om Lars 
Hammar skulle kunna utgöra ett hot tror vi till viss del är sannolikt. Han är farlig i det 
avseendet att han är den som har reflekterat mest kring en lagändring. Han har en konstruerad 
handlingsplan där han är klar över hur han kommer att ta till vara denna förändring för att 
skapa sig fördelar. Vi tror kanske inte att han utgör ett stort hot för de större mäklarbyråerna, 
men däremot mot de mindre. Hur lagändringen kommer att se ut tror vi också har betydelse 
för vilket hot han kommer att vara, dvs. om den blir på det sätt Lars tänkt sig eller inte. 

Hårdnande konkurrenssituation och positioneringsstrategi
Att det kommer bli en tuffare konkurrenssituation är de responderande oeniga om. En del 
menar att det kommer bli mycket tufft för de små byråerna att kunna uppnå samma resultat 
som de stora. De övriga tror att konkurrensen kommer att vara oförändrad då att alla 
konkurrerar med samma möjligheter. Eftersom alla har en möjlighet att tillhandahålla den 
utvidgade tjänsten anser Marie-Louise på Mäklarsamfundet att denna förändring kommer att 
innebära möjligheter för alla inblandade. 

Vi tror att ett tillhandahållande av kringtjänster kommer resultera i en hårdare 
konkurrenssituation men också utgöra ett konkurrensmedel. Det gäller enligt oss för de olika 
mäklarbyråerna att på bästa sätt utnyttja situationen och anpassa tjänsten efter den enskilda 
byråns styrkor, kompetens och kapacitet. Vi anser att Jonas på SF har en mycket bra poäng då 
han säger: ”Konkurrens har man alltid, det är bara en fråga om hur man använder sig av 
det.” Han känner sig ganska trygg i sin position, men menar att de kommer ta den eventuella 
förändringen på fullaste allvar. Det är precis det vi anser att man måste göra för att inte begå
ett av de stora marknadsmisstagen, dvs. att missbedöma konkurrensen och därmed tappa 
marknadsandelar.    

Enligt Kotler är det mycket viktigt för ett företag att bestämma sig hur de ska förhålla sig 
gentemot sina konkurrenter. Det gäller att klargöra sin nuvarande position, differentiera sina 



35

konkurrensfördelar och utifrån detta välja önskvärd en positioneringsstrategi. Kerstin och Per 
på Länshem, som tror på ett hårdare konkurrensklimat, anser att en god positioneringsstrategi 
för de mindre vore att bli mer personliga. Denna åsikt delar även Hans på FMF. Han anser 
dessutom att de mindre byråerna har en mer fördelaktig utgångspunkt till att kunna 
positionera sig och urskilja sig från de andra, då de ofta besitter en bredare kompetens och är 
mer kundfokuserade. Det här stämmer överens med Echeeverri och Edvardssons teori om att 
en positioneringsmetod som grundar sig på kompetent personal är en mycket effektiv metod, 
som ger hållbara konkurrensfördelar. Denna teori är något som även vi håller med om. Vi tror 
att med en kompetent personal kommer man långt, eftersom det är genom dem man skapar 
långsiktiga affärsrelationer, vilket är en mycket viktig konkurrensfaktor framförallt för ett 
tjänsteföretag.

De flesta av de tillfrågade var av den meningen att de mindre byråerna kommer att behöva 
nischa sig. Jonas på SF säger liksom Porter att en konkurrenskraftig byrå inte kan vara allt för 
alla, då Jonas menar att vara bred är ytterst kostsamt. Porters tre basstrategier till att förbättra 
sin konkurrensförmåga är kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Vårt resultat 
tyder på att fokusering skulle vara den mest användbara strategin för dem mindre byråerna. 
Flertalet av mäklarna menar att en fokusering på vissa segment skulle vara mest lämplig, där 
segmentet i första hand utgör en geografisk indelning men också en indelning utifrån de olika 
objekten. Om man lyckas med denna strategi har man enligt Porter möjligheter att nå resultat 
över genomsnittet. I denna fråga fanns dock en ytterliggare aspekt som var att Gävle kan 
tänkas vara en för liten stad för att ge utrymme till denna typ av nisch/fokusering.  

Att de mindre byråerna kan behöva nischa sig eftersom det kostar för mycket att vara bred 
håller vi med Jonas om. Vi menar även att det är på detta sätt som de kommer att kunna skilja 
sig från de stora aktörerna och göra sina erbjudanden mer unika. Hans på FMF har stora 
förhoppningar för mäklarbranschen gällande fokusering, då han menar att detta förmodligen 
är framtidens fastighetsmarknad. Detta är en mycket intressant tanke och är något som vi tror 
att kringtjänster kan bidra till. På detta sätt tror vi att kunden får en större möjlighet att välja 
en mäklartjänst som är nichat för deras behov.

Om en lagändring gällande kringtjänster skulle realiseras så tror de flesta av respondenterna 
att det kommer att krävas ett tillhandahållande av kringtjänster för att kunna hålla sig kvar på 
marknaden. Marie-Louise på Mäklarsamfundet tror att ett tillhandahållande av kringtjänster 
kommer att krävas om mäklartjänsten harmoniseras på europanivå, men då inte uteslutande 
för överlevandet utan också för att kunna öka sina intäkter. Lars Hammar tror att en nisch kan 
vara att avstå från kringtjänsterna. I likhet med Lars Hammar tror inte heller Hans att ett 
tillhandahållande krävs, utan det är ”den renodlade fastighetsmäklaren” som FMF stävar mot. 
Många poängterar vikten med att tillmötesgå kundens behov och efterfrågan. Detta anser vi 
vara en självklarhet, eftersom tjänsten är till för kunden och det är också utifrån dem som 
tjänsten skapas. Därför är det viktigt, som tidigare nämnt, att komma ihåg att alla individer är 
olika och kunna vara flexibel. 

Lagändringens påverkan på marknaden 
Samtliga respondenter var eniga om att kringtjänster kommer att ge en viss påverkan på 
marknaden. Fler samarbetspartners tror de flesta och Hans på FMF tror att det kommer det bli 
en förändring mot större aktörer. Detta är något som styrks av Porters branschtillväxtsteori, 
vilken säger att en branschtillväxt ger konsekvensen av att de ledande företagen ofta blir ännu 
större och att vertikal integration blir mer sannolikt. Mäklarbranschen har under flera år 
ansetts vara en mycket lönsam bransch, vilket har resulterat i att allt fler utbildar sig till 
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mäklare. I dagsläget ges en indikation av att denna uppåtgång börjat avta, men om denna 
lagförändring kan ge en ökad lönsamhet till branschen ger det ett fortsatt intresse till yrket. 
Vårt empiriska material tyder på att fler arbetstillfällen kommer att skapas totalt sett, men det 
råder skilda meningar om det är antalet mäklare som kommer att öka. De flesta tror att det är 
fler assistenter och administratörer som kommer att behövas. Hans på FMF menar att om det 
ska ge någon lönsamhet i branschen kan inte fler mäklare träda in på marknaden, han menar 
att det redan idag är för många. 

När en bransch är lönsam tenderar nya aktörer att träda in på marknaden och då kringtjänster 
anses vara lukrativt för mäklarbranschen anser vi att det med stor sannolikhet kommer att 
resultera i nya aktörer. Vi håller med respondenterna om att dessa nya aktörer inte är fler 
mäklare, utan vi tror snarare att de består av företag som kommer att erbjuda olika 
kringtjänster samt fler assistenter. En intressant reflektion enligt oss är Jonas på SF tankar om 
nya aktörer som kommer att fokusera på mäklarbyråerna. Denna fokusering anser vi vara 
mycket rimlig om den faktiska efterfråga på kringtjänster kommer vara lika stor som man 
förmodar.

Eftersom vertikal integration anses vara en lönsam strategi, tycker vi att det är intressant att en 
del av ägandeskapen mellan mäklarbyråer och andra bolag i England och Danmark nu håller 
på att upplösas av den orsaken att det inte har ansetts uppnå några tillfredställande resultat. 
Vad detta kan bero på var inget vi fick svar på. Vi tror att det kanske kan förklaras av att det 
blir för strikta samarbeten, som inte ger kunden en lika stor valfrihet.

5.3 Kringtjänster och planering

Enligt våra tillfrågade mäklare finns efterfrågan av kringtjänster både hos privatpersoner och 
hos företag, men i dagsläget är behovet kanske mer implicit än explicit. Inom 
marknadsföringen är det allmänt känt att ett behov oftast inte skapas av individen själv, då 
många inte är medvetna om de behov man själv besitter. Per på HusmanHagberg förklarar att 
det har med mognaden att göra och att kringtjänster fortfarande är främmande för många. 
Marie-Louise på Mäklarsamfundet är övertygad om att efterfrågan finns då ett flertal 
undersökningar tyder på detta. Om dessa undersökningar är tillförlitliga råder det delade 
meningar om. Enligt Hans på FMF är undersökningarna partiska, och han tror inte att en 
efterfrågan finns. 

Vi tycker att Per på HusmanHagberg har rätt i antagandet att efterfrågan är kopplad till 
mognad. Som med allt som är nytt så måste det bli känt att produkten/tjänsten finns tillgänglig 
på marknaden samtidigt som de uppfyller ett behov hos individen. Därför tror vi att om en 
lagändring kommer till stånd får ämnet mycket uppmärksamhet och efterfrågan kommer på så 
sätt att öka.

Vad som ger denna efterfråga är alla respondenter eniga om, de tror att människan idag lever 
ett mycket mer häktiskt liv och inte är främmande för att ta hjälp utifrån. Samtidigt tror de att 
orsaken till att efterfrågan är större i stora städer är att de tenderar att leva ett mer stressigt liv, 
dessutom har de inte samma kontaktnät som de i mindre städer. Dessa motiv är något som 
även vi håller med om. Ytterligare anledningar tror vi är att en större acceptans och kännedom 
finns, dvs. att den mognad som Per på HusmanHagberg omtalar redan finns eller förekommer 
i större utsträckning.
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Samtliga byråer har både befintliga och påtänkta samarbetspartners. Några större 
förberedelser inför en lagändring är det ingen som har, men en del har reflekterat mer än 
andra såsom Lars Hammar. De flesta mäklarna tycker inte att det är någon idé innan lagen är 
fastställd och de som tillhör en kedja menar att det är något som först och främst diskuteras 
centralt. De flesta av dem tror inte heller att en strategisk omplanering kommer att krävas, 
men att det förmodligen kommer att behövas en viss omstrukturering för att kunna samordna 
och hantera ett ytterligare område. 

De tillfrågade mäklarbyråerna har inte reflekterat så mycket över vad en lagändring skulle 
innebära för mäklarbranschen och för deras byrå. Vi tycker att de gör rätt i att inte planera 
alltför mycket innan lagen är definitiv. Dock ser vi en fördel med att ha reflekterat över ett par 
olika handlingsdirektiv eftersom det är viktigt att vara beredd både på det värsta och bästa 
scenariot.

5.4 Lönsamhet

När vi frågade mäklarna om vilka som blir vinnare vid en lagändring så svarade alla utom en 
att kunderna blir vinnare. De två mindre byråerna tror även att mäklarna kommer bli vinnare 
vid en lagändring. Sedan tror Jonas på SF och Rolf på Mäklarcentrum att företagen som 
levererar kringtjänsterna kommer att vinna på en lagändring. Hans på FMF tror inte att någon 
kommer att tjäna på en lagändring, medan Marie-Louise på Mäklarsamfundet tror att alla som 
är inblandade i överlåtelseprocessen kommer att tjäna på en lagändring. 

Vi tror som Marie-Louise att en lagändring kommer att vara positivt för alla parter. Mäklarna 
kommer inte bara att få sina intäkter genom provisionen utan kan få kickbacks från företagen 
som de säljer kringtjänsterna åt. Detta tror vi kan öka mäklarens inkomst samt ge en säkrare 
framtid, då det idag utbildas allt fler mäklare och förtjänsten sjunker. Vi tror att kunderna 
kommer att vinna på lagändringen då de kan få allt på samma ställe och kan på så sätt spara 
både tid och pengar. Företagen som kan komma att få sälja kringtjänsterna tror vi kommer att 
få flera uppdrag och därför vinner även de på en lagändring. 

När det gäller mäklarens arvode trodde alla mäklare utom Per på HusmanHagberg att 
provisionen skulle sjunka. Hans på FMF tror att det kan gå så långt att mäklaren kommer att 
jobba på nollprovision. Marie-Louise på Mäklarsamfundet håller med Per på HusmanHagberg 
och säger att de sjunkande arvodena har stabiliserat sig om man tittar på Stockholmsregionen. 
Anna-Lena Järvstrand, chef för Fastighetsmäklarnämnden, säger även hon i en artikel i 
Svenska Dagbladet att provisionen sjunker. ”Det man hör är att det har blivit mycket svårare. 
Provisionen i Stockolm låg tidigare på 4 till 4,5 procent och idag är den ibland nere under 2 
procent.”

Hans på FMF menar att då många högskolor utbildar mäklare och det inte är så stora 
pensionsavgångar blir det fler mäklare på marknaden, vilket leder till att intäkterna för dem 
minskar. I Svenska Dagbladet skriver författaren Anna-Karin Storwall, att rekordmånga 
fastighetsmäklare registreras och totalt fick kåren 680 nya mäklare 2006. Det är fortfarande 
rusning efter mäklarlicenser, men att en hårdare konkurrens börjar kännas bland mäklarna 
som inte längre kan räkna med samma inkomster. Detta är något som vi ser kopplingar till i 
Porters fem faktorer som påverkar lönsamheten i en bransch. Framförallt så tänker vi på att 
om det finns en lönsamhet i en bransch kommer det att dra till sig nya aktörer, som också vill 
ha en del av denna vinst. Men även då företag konkurrerar med pris är något som påverkar 
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lönsamheten. Just priskonkurrensen är något som vi tydligt ser inom mäklarbranschen, att ta 
ut en så låg provision som möjligt har blivit ett sätt att skaffa kunder i en allt hårdare 
konkurrenssituation.

Alla mäklare utom en, som vi frågade om intäkterna kommer att öka eller minska, trodde att 
de skulle öka. Jonas på SF trodde att lagändringen inte skulle påverka intäkterna, varken upp 
eller ner. Hans på FMF tror inte att intäkterna kommer att öka medan Marie-Louise inte tror 
att de kommer att minska. Hans tror att 60 procent av intäkterna kommer att komma från 
kringtjänsterna och Marie-Louise hänvisar till att 50 procent av intäkterna kommer från 
kringtjänster i Danmark. Lars Hammar och Per på Husman Hagberg tror att ca 20-25 procent 
av intäkterna skulle kunna komma från kringtjänsterna, medan Per och Kerstin tror max 10 
procent. Rolf på Mäklarcentrum trodde att hela 30-40 procent av intäkterna kan komma från 
kringtjänster.

Vi tror att kringtjänster inledningsvis inte kommer att stå för en så stor del av intäkterna. Som 
vi nämnt tidigare är kringtjänster fortfarande främmande för många och vi tror därför att 
denna förändring måste ges lite tid. Vi hoppas att kringtjänsterna inte kommer att utgöra en 
större del än förmedlingstjänsten rent procentuellt. Då försvinner enligt oss fokuseringen på 
kärntjänsten och mäklaren blir som vilken försäljare som helst.
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6. Slutsats

Nedan följer de slutsatser vi kommit fram till under uppsatsens gång. Vi presenterar här våra 
exempel för hur de stora respektive små byråerna i vår undersökning kan positionera sig om 
lagändringen genomförs. Vi ger också förslag till vidare forskning utifrån frågeställningar 
som vi anser skulle vara intressanta att följa upp efter ett fastställande av lagförslaget.

6.1 Våra reflektioner

Vår undersökning visar att det inte är några större skillnader mellan de stora och små 
mäklarbyråernas uppfattningar och tankegångar gällande kringtjänster. Det som skiljde sig var 
att de stora byråerna upplevde en efterfrågan av kringtjänster men det gjorde inte de små. De 
stora ansåg sig dock inte ha tid att förmedla kringtjänster idag, medan de små tyckte att det 
var individuellt och en prioriteringsfråga. Vi tror att detta kan bero på att de flesta av de 
tillfrågade inte tänkt så mycket på vad en lagändring skulle innebära för dem. Om lagen blir 
verklighet tror vi att de kommer att undersöka detta ytterligare och fördjupa sig mera i ämnet. 
Trots att svaren inte skiljt sig så mycket tror vi att de olika byråerna behöver olika strategier. 
Därför vill vi utifrån vår undersökning ge exempel på hur de stora respektive mindre byråerna 
kan positionera sig, vilket också är vårt syfte med denna uppsats. Vi vill även utifrån vår 
undersökning ge exempel på hur de stora och små kan agera för att hantera den eventuella 
lagändringen. 

Eftersom de stora byråerna i vår undersökning har kapacitet och möjlighet till att vara breda 
anser vi att de ska kunna erbjuda allt som kunden efterfrågar. Om man vänder sig till en stor 
mäklarbyrå så tror vi att kunden förväntar sig att de kan uppfylla och tillfredställa de behov 
och önskemål som kunden har. Därför tycker vi att det är mycket viktigt för de stora att ha ett 
brett tjänsteerbjudande.  Emellertid betyder detta breda tjänsteerbjudande en ökad 
arbetsbelastning och därför anser vi att de bör satsa på mer personal. Vårt empiriska material 
tyder på att de stora byråerna redan idag har ett mycket tidspressat schema, därför tror vi med 
stor sannolikhet att antalet anställda kommer att behöva ses över. Denna satsning tror vi också 
är en viktig förutsättning för att byrån ska kunna leverera en hög kvalitet på sina tjänster. Om 
de lyckas med detta har de också en möjlighet att ta ut ett högre pris för sina tjänster, då vi i 
likhet med Edvardsson tror att kunder nästan alltid sammankopplar pris och kvalitet.

Om vi ser till olika handlingsdirektiv, menar vi att de stora byråerna i vår undersökning bör 
använda sin starka förhandlingsposition för att utveckla konkurrenskraftiga avtal och på så 
sätt driva igenom kostnadsledarskapsstrategin. Vidare anser vi att de ska vårda och utveckla 
sitt varumärke för att behålla sin starka position på marknaden. Ett sätt att göra detta är genom 
kontinuerliga marknadsundersökningar, där skillnaden mellan kundens förväntningar på 
tjänsten och levererad tjänst mäts. Detta tror vi är viktigt för att senare kunna presentera sin 
tjänst på ett sådant sätt att kunden inte får för höga förväntningar och blir besvikna.  En 
besviken kund sprider ett dåligt rykte om företaget och eftersom ett tjänsteföretag får de flesta 
kunder genom rekommendationer kan det få negativa konsekvenser för företaget. 
Marknadsundersökningar tror vi även kan vara bra för att identifiera vilka som inte är byråns 
kunder och för att försöka skapa ett erbjudande som tillfredställer denna kundgrupp. 

De stora byråerna tillhör några av våra landsomfattande mäklarkedjor. Samtliga av våra 
respondenter hade som åsikt att de som tillhör en kedja har fördelar gentemot de som inte 
tillhör en kedja. Denna uppfattning är något som även vi delar, men tror dock att det också 
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kan finnas en risk i detta nämligen att de blir lite för trygga i sig själva och inte nyskapande. 
En annan risk kan vara att de begränsas av centralt beslut och kanske inte har samma 
möjlighet, som de som inte tillhör en kedja, att vara lokala. 

Jonas på SF och Kerstin och Per på Länshem tror att de små kommer få det mycket tufft i 
framtiden och att det är de stora som blir vinnarna vid en lagändring. Det anser även vi, men 
vi tror att med en tydlig strategi kan även de små få större möjligheter och förutsättningar till 
att klara av den hårdnande konkurrensen. Här menar vi liksom Marie-Louise att kringtjänster 
kan utgöra en vändning och ge stora möjligheter för de mindre att använda kringtjänster för 
att nischa sig, fokusering. Vi tror att de små byråernas främsta konkurrensfaktor är att vara 
personliga, där kundbemötandet är det centrala. Vi anser vidare att det är viktigt för dem små 
att hitta sin speciella nisch för att kunna skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande samt att det 
är för kostsamt för dem att satsa på hela marknaden. Om man väljer att begränsa sitt 
tjänsteerbjudande och bara tillhandahålla vissa kringtjänster så innebär detta en förutsättning 
att byrån är framstående på detta område för att kunna vara konkurrenskraftig. Ett exempel vi 
har sett i vår undersökning är Lars Hammar som har för avsikt att erbjuda sina kunder 
renovering av bostaden som sin nisch inom kringtjänster. 

Vi ser kringtjänster som en god möjlighet för mäklarbyråerna att kunna göra sitt 
tjänsteerbjudande speciellt. Kärntjänsten är densamma för alla, men ett tillhandahållande av 
olika kringtjänster ger en ökad möjlighet till att skilja sig från sina konkurrenter. Detta 
underlättar för kunden att kunna jämföra tjänsten med konkurrenternas erbjudande. Vi menar 
vidare att kringtjänster är ett sätt för byråerna att höja kvaliteten på sitt tjänsteerbjudande. 
Denna tanke baseras på Normanns teori beträffande onda och goda cirklar, där kringtjänster 
kan vara den förbättring och utökning av den sekundära servicen som inleder den goda 
cirkeln. En kvalitetsförbättring som i sin tur leder till en hög uppskattning från kunderna, 
vilket resulterar i ett gott klimat samt goda resultat. Av denna anledning tror vi att 
kringtjänster kommer att vara lönsamt och fördelaktigt för såväl små som stora mäklarbyråer.

Något som vi anser att både de stora och små byråerna i vår undersökning bör göra är att prata 
kris innan det blir kris. Analysera situationen samt göra en scenarioanalys för att vara beredd 
på alla möjliga situationer. Det är i detta skede viktigt att både analysera sina samt 
konkurrenternas styrkor och svagheter och utifrån detta utveckla en konkurrenskraftig 
strategi. Det mest centrala är att fokusera på kunden och vi tycker därför att de bör satsa på 
marknadsundersökningar, för att ta reda på kundens förväntningar och hur företaget upplevs i 
förhållande till konkurrenterna. Vi tycker även att det är viktigt att de väljer samarbetspartners 
med ett gott rykte, eftersom det indirekt blir mäklarna som kommer att förmedla tjänsten och 
då också får stå för eventuella konsekvenser. Därför tror vi att en satsning på kvaliteten 
kommer vara en central konkurrensfaktor. Vi menar vidare att mäklarbyråerna bör välja ett 
företag som också stämmer överens med hur de vill positionera sig. Ett exempel på detta är 
om en byrå vill positionera sig som billigare gäller det att välja samarbetspartners som kan 
hålla en låg prisnivå.

Vi vill betona att de exempel vi här ser som eventuella lösningar är inte något som kan 
generaliseras till alla mäklarbyråer. Det vi har tagit upp här är exempel på hur de byråer vi har 
undersökt skulle kunna positionera sig samt hantera den eventuella lagändringen. Vi vill även 
framhålla att dessa exempel inte heller ger någon helhetslösning, utan ska ses som just 
exempel och en hjälp på vägen, då vi ännu inte vet hur lagen kommer att se ut eller vilka 
möjligheter samt problem den för med sig. Vidare är denna lagändring endast en av många 
faktorer som leder till förändringar och nya förutsättningar för mäklarbranschen. Hur 
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konkurrensen på marknaden ser ut beror på många olika faktorer. Vi vill betona att i denna 
uppsats har vi endast behandlat hur den förändring som en lagändring för med sig kan 
hanteras och bör därför inte ses som generella exempel.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Vår uppsats är av en spekulativ karaktär då lagändringen ännu inte har fastställts. Vi anser 
därför att en uppföljning av våra frågeställningar skulle vara intressant, förutsatt att en 
lagändring gällande kringtjänster kommer till stånd. Detta för att undersöka vad effekterna av 
lagändringen faktiskt blev. Nedan följer frågeställningar som vi tycker vore intressanta att 
undersöka vidare.

 Vad blev effekten av lagändringen, gav den en ökad konkurrens? 
 Hur påverkades de stora respektive de små byråerna av lagändringen? 
 Vilka kringtjänster erbjuder mäklarna? Erbjuder alla kringtjänster?
 Skiljer det sig på vad de små respektive stora företagen erbjuder? 
 Hur påverkades lönsamheten, har den tilltagit eller minskat till följd av 

kringtjänsterna? 
 Vad händer med provisionen kommer vi att hamna på nollprovision, där intäkterna 

bara kommer från kringtjänsterna? Vad blir följden av detta?
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lande_kringtjanster/ 070921 11:53
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8. Bilagor

8.1 Intervjufrågor till fastighetsmäklare

1. Vad är dina arbetsuppgifter, hur länge har du varit i branschen samt vad har du för
2. tidigare erfarenheter?
3. Är du för eller emot en lagändring gällande kringtjänster?
4. Vad tror du att en lagändring angående kringtjänster kommer att innebära för 

fastighetsmäklarbranschen?
5. Kommer du/din byrå att börja förmedla kringtjänster om en lagändring skulle bli 

aktuell?
6. Anser du att fastighetsmäklare idag har tid att förmedla kringtjänster?
7. Hur upplever du efterfrågan av kringtjänster ifrån företag/privatpersoner?
8. Finns det några förberedelser inför en eventuell lagändring? 
9. Finns det några befintliga/påtänkta samarbetspartners? 
10. Hur tror du stora och små byråer skulle påverkas av en lagändring, fördelar respektive 

nackdelar? 
11. Vilka tror du blir vinnare vid en lagändring? 

Varför?
12. Vilka anser ni vara era konkurrensfaktorer idag?
13. Skulle en lagändring kräva en strategisk omplanering?
14. Tror du att en lagändring kommer att ge en hårdare konkurrenssituation? 

Om ja - Hur ska de mindre respektive större byråerna då positionera sig gentemot 
varandra?

15. Tror du att det kommer bli vanligare att mindre byråer ”nischar” sig för att hålla sig 
kvar på marknaden? Om ja; i så fall på vilket sätt?

16. Kommer efterfrågan vara lika stor efter kringtjänster i småstäder som i storstäder? Om 
inte; vad kan detta bero på?

17. Tror du att det krävs ett tillhandahållande av kringtjänster för att kunna hålla sig kvar 
på marknaden?

18. Om ni skulle tillhandahålla kringtjänster hur skulle ni då erbjuda tjänsten till kunden? 
i) Diverse paketlösningar 
ii) Urval efter kundens egna preferenser
iii) Annat sätt 

19. Prissättnings strategier för kringtjänster?
20. Vad tror du kommer att hända med arvodet, sjunka eller stiga?
21. Tror du de totala intäkterna kommer att öka eller minska? Hur stor del av intäkterna 

tror du skulle kunna komma från kringtjänsterna? 
22. Hur tror du att marknaden kommer förändras, kommer nya aktörer in?
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8.2 Frågor till FMF och Mäklarsamfundet

1. Är du för eller emot en lagändring gällande kringtjänster?
2. Vad tror du att en lagändring angående kringtjänster kommer att innebära för 

fastighetsmäklarbranschen?
3. Anser du att det finns en efterfrågan av kringtjänster på marknaden? 
4. Kommer efterfrågan vara lika stor efter kringtjänster i småstäder som i storstäder? Om 

inte, vad kan detta bero på?
5. Hur tror du stora och små byråer skulle påverkas av en lagändring, fördelar respektive 

nackdelar?
6. Tror du att det krävs ett tillhandahållande av kringtjänster för att kunna hålla sig kvar 

på marknaden?
7. Tror du att en lagändring kommer att ge en hårdare konkurrenssituation? 

Om ja - Hur ska de mindre respektive större byråerna då positionera sig gentemot 
varandra?

8. Tror du att det kommer bli vanligare att mindre företag ”nischar” sig för att hålla sig 
kvar på marknaden? Om ja, i så fall på vilket sätt?

9. Vilka tror du kommer att tjäna mest på en lagändring? 
Varför?

10. Vad tror du kommer att hända med arvodet, sjunka eller stiga?
11. Tror du de totala intäkterna kommer att öka eller minska? Hur stor del av intäkterna 

tror du skulle kunna komma från kringtjänsterna? 
12. Hur tror du att marknaden kommer förändras, kommer nya aktörer in?

8.3 Undersökning Fastighetsbyrån 04-06-03

Mäklarkunder vill bli erbjudna fler tjänster.
Fastighetsmäklare är idag förbjudna i lag att erbjuda och ta betalt för andra tjänster än den 
traditionella mäklartjänsten. 

Men branschen och kunderna är positiva till att ändra lagen. Enligt en undersökning 
genomförd av Fastighetsbyrån vill 96% av mäklarkunderna bli erbjudna kringtjänster som t ex 
försäkringar och flyttstädning. 

Fastighetsmäklarlagen reglerar idag mäklare från att ta betalt för att erbjuda eller förmedla 
kringtjänster utöver den traditionella mäklartjänsten, till exempel finansiering, besiktning, 
försäkringar och flyttstädning. Nyligen hölls en hearing på Justitiedepartementet där 
representanter från fastighetsmäklarbranschen och myndigheter diskuterade ändringar i lagen, 
bland annat angående kringtjänster. 

För att få en bra bild av hur marknaden ställer sig till kringtjänster har Fastighetsbyrån 
genomfört en undersökning kring frågan. 492 slumpvis utvalda kunder fick bland annat svara 
på frågan; "När du byter bostad - skulle du var intresserad av att bli erbjuden kringtjänster av 
din fastighetsmäklare, utöver den traditionella mäklartjänsten". Hela 96% svarade ja på 
frågan. 65% angav även att de var villiga att betala mäklaren för kringtjänster. 

- Att byta bostad är en mycket stor och viktig händelse i många människors liv och det är 
alltid mycket som ska 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 
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efterfrågar kringtjänster och jag ser ingen anledning varför politikerna skulle bortse från det 
när de lägger sitt lagförslag, säger Per Johnler, VD Fastighetsbyrån. 

- 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, 
fortsätter Per Johnler. 

I undersökningen fick de medverkande även svara på frågan; "Ange vilka kringtjänster du 
skulle vilja bli erbjuden av din fastighetsmäklare i samband med ditt bostadsbyte?". Flera 
alternativ kunde kryssas i. Så här fördelades svaren: 

Försäkringar - 72% 
Besiktning - 72% 
Finansiering av boende - 59% 
Flyttstädning - 45% 
Energirådgivning - 43% 
Flytthjälp/flyttlådor - 40% 
Övrig ekonomisk rådgivning - 32% 
Hantverkshjälp - 22% 
Inredningshjälp - 16% 
Trädgårdsplanering - 10% 
Till hösten kommer sannolikt ett direktiv från regeringen om utredning kring ändring av 
fastighetsmäklarlagen. 

http://www.fastighetsbyran.se/se/Nyhetsarkiv/2004/Pressmeddelande_kringtjanster


