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Sammanfattning. 
 
En bostadsaffär är oftast ett hushålls allra största affär och innebär stora ekonomiska 
effekter på den privata ekonomin. Att sälja sin villa genom en traditionell 
fastighetsmäklare är något som 84 % av alla villasäljare gjorde under 2005. Under 2006 
har flera alternativ dykt upp på fastighetsmarknaden för de hushåll som inte vill sälja sin 
bostad genom en traditionell fastighetsmäklare. I media beskrivs dessa allmänt som de 
nya ”nätmäklarna”. Nätbaserade mäklartjänster har dock funnits på marknader sedan 
mitten på 90-talet men under 2006 har flera aktörer på allvar kommit in på marknaden. 
Om säljaren gör en del av jobbet själv kan mäklararvodet reduceras kraftigt jämfört med 
de traditionella mäklarföretagens.  
 
Syftet med studien är att utifrån bostadssäljarens perspektiv beskriva och jämföra 
traditionella fastighetsmäklartjänster med nätbaserade fastighetsmäklartjänster. 
Jag har studerat tre olika företag som erbjuder nätbaserade mäklartjänster. Fallföretagen 
är  Adirekta, A-mäklarna och HemOnline. Genom telefonintervjuer har jag undersökt 
skillnader och likheter mellan fallföretagens nätbaserade mäklartjänster och traditionella 
mäklartjänster. Vidare har jag även studerat för- och nackdelar med nätbaserade 
mäklartjänster. 
 
Resultatet av studien visar att den största skillnaden mellan traditionella och nätbaserade 
mäklartjänster är priset på deras tjänster och ”frånvaron” av fastighetsmäklaren under 
förmedlingsprocessens olika delmoment. Det finns för- och nackdelar för både säljare 
och köpare när säljaren anlitar en nätbaserad mäklartjänst. Vidare visar undersökningen 
att Fastighetsmäklarlagen (FML) intet ger helt klara riktlinjer för vad god 
fastighetsmäklarsed innebär för dessa mäklartjänster och vad en mäklare kan rätta sig 
efter. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) har vid flera tillfällen haft synpunkter på 
nätbaserade mäklartjänster vilket lett till delade meningar bland FMN´s ledamöter. 
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Summary 
 
To purchase a house or an apartment is often one of the major personal financial 
commitments for a person.  In 2005, 84% of the homeowners sold their homes using a 
estate agency. During 2006 several new opportunities appeared on the market, giving the 
homeowners more of a choice in what way to sell their homes. Media describes the 
alternatives in general “as the agents on the Internet”. Estate agencies have for at least ten 
years offered their services over the Internet but during 2006 the Internet services 
increased and were established. It is a fact the homeowner can decrease the cost of selling 
the home if the person is willing and able to spend the time and effort involved.  
 
The aim of my thesis is to describe and compare traditional estate agencies and the 
services offered over the Internet and how the homeowner will benefit the most. I have 
studied three different agencies, Adirekta, A-mäklarna and HemOnline. I have conducted 
interviews over the telephone, comparing their similarities and differences and in what 
way their services are of help or not. 
 
The thesis will give at hand that the most significant differences is concerning the price. 
The absence of a estate agent will reduce the cost but also complicate other matters.  
There are real advantages but also disadvantages. The thesis shows that the Swedish 
Estate Agency Act (FML) has not been explicit in giving clear advice how to use the law. 
Several problems have occurred concerning the Act and how to live up to its standard. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund, problemformuleringar, syfte och 
avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 
 
E-tjänster utvecklas idag snabbt och har gjort sitt intåg i de flesta branscher på ett eller 
annat sätt. Det är enkelt att via sin hemmadator beställa varor från hela världen och 
Internets olika möjligheter påverkar oss dagligen mer och mer. Internet har även gjort det 
möjligt för konsumenter att ta del av och jämföra företags erbjudanden på ett enklare och 
snabbare sätt. Idag erbjuds även säljare och köpare av bostäder olika former av e-tjänster. 
 
Då jag samtidigt som jag skriver denna uppsats läser en kurs i Fastighetsförmedling och 
har för avsikt att registrera mig som fastighetsmäklare, har jag med stort intresse följt 
utvecklingen på bostadsmarknaden. Under 2006 har intresset för 
fastighetsmäklarbranschen varit mycket uppmärksammat i media och kvällstidningarna 
har skrivit en hel del om branschen. I kölvattnet av denna mediebevakning har 
marknaden för mäklartjänster utvecklats i snabb takt. Flera nya aktörer har etablerat sig 
på marknaden under 2006. Det är både så kallade ”gör-det-själv-tjänster” och 
fastighetsmäklartjänster på Internet. I media beskrivs de gemensamt som de nya 
”nätmäklarna”.  
 
Eftersom en fastighetsaffär ofta är den största investeringen en privatperson gör, kan det 
vara av stor vikt att välja rätt typ av ”mäklare”. Är den traditionella mäklaren alltid att 
föredra eller finns det andra alternativ för dagens bostadssäljare? 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
 I mitt arbete har jag för avsikt att besvara följande frågor: 
 

� Vad är skillnaden för säljare och köpare mellan traditionella och nätbaserade 
fastighetsmäklartjänster? 

 
� Vilka för- och nackdelar och eventuella dilemman kan finnas med nätbaserade 

fastighetsmäklartjänster? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån bostadssäljarens perspektiv beskriva och jämföra 
traditionella fastighetsmäklartjänster med nätbaserade fastighetsmäklartjänster med fokus 
på förmedlingsprocessen. 
 
1.4 Avgränsningar  
 
I mitt arbete har jag endast studerat marknaden för privata småhus, bostadsrätter och 
fritidshus och valt att inte beröra lantbruk, kommersiella fastigheter. Jag har även 
fokuserat mitt arbete på fastighetsmäklartjänster som utförs av registrerade 
fastighetsmäklare och redogör endast översiktligt för privatsäljarnas annonsmarknader på 
Internet.  
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2. Metod 
 
Detta kapitel beskriver de metoder och tillvägagångssätt som jag använt för att 
genomföra min studie. 
 
2.1 Val av problemområde 
 
Jag tog tidigt under hösten 2006 kontakt med branschorganisationen Mäklarsamfundet, 
för att få tips och idéer till min uppsats. Jag hade bestämt mig för att skriva om ett annat 
ämne från början men upptäckte efter en tids sökande i databaser m.m. att det redan 
skrivits en hel del om ”mitt ämne” och ville därför leta efter något annat. Efter ett tips 
från Lars Kilander, VD på Mäklarsamfundet bransch, kom jag in på ett annat spår.  
 
De nya ”nätmäklarna” hade etablerat sig i snabb takt på bostadsmarknaden under 2006 
och Lars Kilander uppmärksammade mig på några olika infallsvinklar som kunde vara 
intressanta att studera närmare. Dessa tips och idéer ledde mig till att söka information 
om ett helt nytt ämne. I detta arbete har jag valt att studera två av 
fastighetsmäklarföretagen som etablerat sig på marknaden under 2006 och ett som funnits 
med sedan nittiotalet, med ett liknande koncept. Valen av fallföretag grundar sig på tips 
och information från Lars Kilander på Mäklarsamfundet bransch, samt mina egna 
undersökningar på Internet. 
 
2.2 Kvalitativ metod 
 
Detta arbete har genomförts som en kvalitativ undersökning. En kvalitativ metod används 
vanligen om man vill skapa en större och djupare förståelse för ett visst ämne, en viss 
situation eller händelse.1 Jag har valt att beskriva tre olika företags mäklartjänster med 
inriktning på nätbaserad fastighetsförmedling. Dessa har sedan jämförts med en 
traditionell mäklartjänst. När man studerar ett fåtal fall mer detaljerat brukar man tala om 
en fallstudie.2 Det kan vara lämpligt med en fallstudie om man t.ex. vill exemplifiera, 
illustrera eller beskriva en forskningsfråga.3 Vidare kan den kvalitativa metoden vara 
lämplig när man använder en friare intervjumetod där frågorna inte bara kan besvaras 
med ett ja eller nej.4 Jag har valt en strukturerad intervjuform och samtidigt gett 
respondenterna utrymme att utveckla sina egna tankar och idéer om forskningsfrågan. 
 
2.3 Datainsamling 
 
För att uppnå syftet med min uppsats och sätta mig in i mitt problemområde har jag sökt 
skriftlig information främst bland böcker, artiklar, lagtext, uppsatser och Internet. 
Mycket av den litteratur jag använt mig av har jag med mig från tidigare kurser och övrig 
litteratur har jag funnit med hjälp av olika databaser på Internet. Jag har även sökt 

                                                 
1 Backman, J,  Rapporter och uppsatser, 1998, s 31, 47f. 
2 Lundahl, U., Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s 187. 
3 Backman, J., Rapporter och uppsatser, 1998, s 48f. 
4 Ibid., s 115f. 
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information i Fastighetsmäklarnämndens årsböcker samt avgöranden i Mäklarsamfundets 
ansvarsnämnd. 
 
Jag valde att läsa in mig särskilt på fastighetsmäklarlagen och de områden som berör mitt 
arbete. Jag har även studerat domar och fall som har anknytning till mitt 
forskningsområde. Under arbetets gång har jag kontaktat FMN för att se om det går att få 
fram specifika uppgifter om de fallföretag jag har valt att studera. En del utlåtanden berör 
specifikt mina fallföretag och några behandlar vissa områden generellt med andra 
mäklarföretag inblandade. Jag har även kontaktat Tommy Gerdemark, programansvarig 
för fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle, för tips om litteratur och 
uppsatser i ämnet. 
 
Underlaget till mina telefonintervjuer skickades till mina fem respondenter med mail, 
efter en telefonavisering. Två av respondenterna, Mäklarsamfundet och FMF, returnerade 
sina svar per mail. Dessa genomförde jag sedan en kortare telefonintervju med för att gå 
igenom svaren och säkerställa att jag uppfattat dessa korrekt. Samtliga tre fallföretag 
intervjuades vid två tillfällen då jag efter den första intervjun upplevde ett behov av att 
ställa ytterligare några frågor och få förtydliganden på några områden.  
 
2.4     Källkritik 
 
Vid författandet av en vetenskaplig uppsats är det viktigt att kritiskt försöka bedöma 
sanningshalten i en källas innehåll. Det kan innebära att en del insamlat material rensas 
bort redan i planeringsfasen och att man eftersträvar att behålla de källor som är valida 
och har relevans. Med validitet menas att källan mäter det den avser att mäta och om den 
är väsentlig för frågeställningen, relevant.5 Vid intervjuer finns det en risk för 
intervjueffekt, vilket innebär att respondenterna kan påverkas av hur frågorna ställs och 
hur tonläget är under intervjufasen.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Eriksson, L-T., Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, 2001, s 150. 
6 Ibid., s 158. 
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3. Teori 
Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av den Svenska bostads- och 
fastighetsmarknaden, fastighetsmäklarnas branschorganisationer, samt bostadssäljarens 
valmöjligheter. Vidare redogörs för marknadsföring av mäklartjänster, 
fastighetsförmedlingsprocessen och fastighetsmäklarlagen. Kapitlet beskriver även 
begreppet God fastighetsmäklarsed samt Fastighetsmäklarnämndens verksamhet. 
 
3.1 Bovision och Hemnet 
 
De två stora webbsajterna för bostadsspekulanter är idag Bovision och Hemnet. Sajterna 
är inte öppna för privatpersoners annonser utan enbart för fastighetsmäklare. Detta har 
lett till att andelen självsäljare har halverats sedan dessa sajter startade.7 Genom de båda 
sajterna har spekulanter möjlighet att söka bostäder i hela landet och även lägga in 
bevakning på olika objektstyper.8  
 
Hemnet startade sin verksamhet 1998 och har idag 1,6 miljoner unika besökare varje 
månad. Gemensamma ägare är Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån, 
Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Dagens Nyheter och 
Göteborgsposten.9 
 
Bovision startade sin webbsajt 1996 och har idag 425.000 unika besökare per månad. 
Bovision ägs av den finska mediekoncernen Alma Media som har verksamhet i sex 
länder.10 
 
3.2 Bomarknaden 2005 i siffror 
 
Under 2005 förmedlades 84 % av alla villor i Sverige genom fastighetsmäklare. Andelen 
mäklade villaöverlåtelser har ökat varje år sedan 2001 då andelen var 77,2 %. Statistik 
från Mäklarsamfundet visar att försäljningar genomförda av fastighetsmäklare ledde till i 
genomsnitt 18 % högre priser än för villor som såldes privat.11 
 
Försäljningen av villor, bostadsrätter och fritidshus uppgick till nästan 175 miljarder 
kronor för 2005.12 Prisökningen från föregående år var 10 % för villor och fritidshus samt 
12 % för bostadsrätter.13  
 
 
 
 
 
  
                                                 
7 Lundström, S., Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2005, s 507. 
8 Mäklarsamfundet utbildning, Lärobok i fastighetsförmedling, 2005, s  67. 
9 www.hemnet.se, 21 november 2006. 
10 www.bovision.se, 21 november 2006. 
11 www.maklarsamfundet.se,  ”Pressrelease 2006-09-27”, 17 november 2006. 
12 Bergstrand, Per, Värderingsdata, (Information via mail), 12 januari 2007. 
13 www.maklarstatistik.se, ”Pressmeddelande december 2006”, 8 januari 2007. 
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Bomarknaden i Sverige 2005     
Sålda objekt Antal  Genomsnittspris Prisökning  

från 2004 
Total försäljning  
i miljarder kr 

Villor 59.997 1.417.000 10 % 85,0 
Bostadsrätter 83.774 966.000 12 % 80,9 
Fritidshus 10.060 870.000 10 % 8,8 
Total 153.801   174,7 
Tabell 1. Källa: VärderingsData AB. Egen bearbetning.1415 

 
3.3 Branschorganisationer 
 
Det finns idag två branschorganisationer för landets fastighetsmäklare, Mäklarsamfundet 
och Fastighetsmäklarförbundet. Mäklarsamfundet, som bildades 1919, är den största med 
drygt 4.200 anslutna fastighetsmäklare.16 Sammanslutningen erbjuder sina medlemmar 
fortlöpande utbildning i branschfrågor och har regionala informationsträffar över hela 
landet. Vidare finns en ansvarsnämnd som kan utdela varningar och utesluta mäklare.17 
 
Fastighetsmäklarförbundet, FMF, bildades 1957 och har idag ca 1.100 medlemmar över 
hela landet.18 FMF har kursverksamhet i form av såväl fortbildnings- och 
auktorisationskurser som regionala möten av informationskaraktär. FMF administrerar 
även Fastighetsmäklarnas reklamationsnämnd, FRN, som är en parallell organisation.19 
Både Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet besöker regelbundet landets 
universitet och högskolor som har fastighetsmäklarutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Bergstrand, Per, Värderingsdata, (Information via mail), 12 januari 2007. 
15 www.maklarstatistik.se, ”Pressmeddelande december 2006”, 8 januari 2007. 
16 Kilander, L., Mäklarsamfundet bransch, Telefonintervju, 17 oktober 2006. 
17 Zacharias, C., Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, 2001, s 29. 
18 Randmark, H., Mäklarsamfundet bransch, Telefonintervju, 17 oktober 2006. 
19 www.fmf.net, 17 oktober 2006. 
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3.4 Bostadssäljarens valmöjligheter 
 
Som bostadssäljare kan man idag välja ett antal olika alternativ när man vill sälja sin 
bostad. Om man inte väljer att sköta försäljningen helt själv finns idag följande  
alternativ som jag redovisar i en egen modell nedan. Flera av valmöjligheterna kan 
kombineras med varandra enligt de olika streckade pilarna. Som exempel kan nämnas att  
en del traditionella fastighetsmäklarföretag även annonserar på de annonsmarknader på 
nätet som främst vänder sig till privatsäljare. 

 
Modell1. Bostadssäljarens valmöjligheter. Egen. 
 
 
3.4.1 Traditionella fastighetsmäklartjänster  
 
Den traditionella fastighetsmäklartjänsten innebär att fastighetsmäklaren får uppdraget att 
hitta en motpart till sin uppdragsgivare, som vanligen är säljaren. Fastighetsmäklaren 
sköter normalt alla moment i förmedlingsprocessens tre steg; intag, försäljning och 
avslut. Förmedlingsprocessens tre steg för traditionella fastighetsmäklartjänster beskrivs 
mer detaljerat i bilaga 1.  
 
3.4.2 Nätbaserade fastighetsmäklartjänster 
 
Nätbaserade fastighetsmäklartjänster innebär att säljaren kan sköta sin bostadsförsäljning 
helt eller delvis via Internet. Priset för denna mäklartjänst är vanligen lägre jämfört med 
en traditionell fastighetsmäklartjänst. Säljare och köpare omfattas av samma trygghet 
som vid traditionella fastighetsmäklartjänster, bl.a. den ansvarsförsäkring som alla 
registrerade fastighetsmäklare måste teckna enligt lag. Fastighetsmäklaren är dock inte 

Traditionell 
Fastighetsförmedling 

Nätbaserad 
Fastighetsförmedling 

Annonsmarknader 
på nätet för 
privatsäljare 

Juridisk hjälp 
med överl.handlingar 
 

Bostads- 
säljaren 
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delaktig i samma omfattning som vid traditionell fastighetsförmedling utan säljaren 
förväntas utföra en del av arbetet själv. 
 
3.4.3 Annonsmarknader på Internet för privatsäljare 
 
För de bostadssäljare som väljer att inte anlita någon form av fastighetsmäklare har ett 
antal marknadsplatser på Internet lanserats under senare år. Flera av dessa har lanserats 
under 2006 och erbjuder bostadssäljare att annonsera sina bostäder på gemensamma 
annonsmarknader enligt en ”gör-det-själv” modell. Dessa företag erbjuder bostadssäljare 
att själva registrera sin bostad till försäljning på deras hemsidor. Säljaren skapar sin egen 
objektsbeskrivning på företagets hemsida och kan bifoga egna foton. Exempel på dessa 
marknadsplatser är Hemverket.se20, Findhome.se21, Mäklarbrickan AB22, House4sale 
AB23, och Movers i Sverige AB24. Några av företagen erbjuder även 
fastighetsmäklarföretag att annonsera på sina hemsidor.  
   
3.4.4 Juridisk hjälp med överlåtelsehandlingar 
 
Som bostadssäljare kan man även välja att sköta sin försäljning helt själv och enbart ta 
hjälp av jurist, bank eller fastighetsmäklare för upprättande av överlåtelsehandlingarna. 
Denna möjlighet har funnits under många år och är framförallt vanlig vid överlåtelser 
inom familjen och när säljaren redan har en köpare till sin bostad.25  
 
3.5 Marknadsföring av mäklartjänster 
 
En fastighetsmäklare säljer inte hus, utan ”tjänsten att hjälpa någon att på ett korrekt sätt 
sälja sitt hus”.26 Fastighetsmäklarens verksamhet går ut på att förmedla vilket innebär att 
sammanföra köpare och säljare. FML gör ingen skillnad på om det är köparen eller 
säljaren som först kontaktar mäklaren utan det handlar om att finna en avtalspart för sin 
uppdragsgivare som denne kan sluta ett avtal med.27  
 
Marknadsföringen av fastighetsmäklarens tjänster har under de senaste åren flyttats från 
att mest bestå av annonsering i lokal press till Internet. Det är idag en nödvändighet för 
varje mäklarföretag att ha en egen hemsida som ett led i sin marknadsföring. Förutom 
den egna hemsidan är vanliga marknadsföringsformer idag t.ex. direktmarknadsföring, 
skyltning i bankfönster samt den direkta objektsannonseringen på Hemnet och 
Bovision.28 För säljaren kan mäklarens tjänst innebära att hans objekt säljs snabbare och 
till ett högre pris jämfört med om han sålt den själv. För köparen kan det betyda att ett 
objekt i önskad prisklass och med rätt egenskaper snabbt kan hittas. Mäklaren erbjuder 

                                                 
20 www.hemverket.se, 21 november 2006. 
21 www.findhome.se, 21 november 2006. 
22 www.maklarbrickan.se, 21 november 2006. 
23 www.house4sale.se, 21 november 2006. 
24 www.movers.se, 21 november 2006. 
25 Berglund, K., Adirekta, Telefonintervju, 15 november 2006. 
26 Mäklarsamfundet utbildning, ”Lärobok i fastighetsförmedling”, 2005, s 23. 
27 Ibid., s 23. 
28 Ibid., s 47. 
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alltså en fördjupad kompetens, förädlad information och riskkontroll inom ett flertal 
områden.29 Mäklartjänsten är oftast en standardiserad och sammansatt tjänst som är 
kopplad till själva överlåtelseprocessen. Det är också en typisk ”sällanköpstjänst” då 
antalet bostadsaffärer är begränsat under ett hushålls livscykel. Eftersom bostaden är ett 
hushålls största budgetpost är en mäklares förmedlingstjänst mycket viktig för 
bostadskonsumenten. Om en mäklare utför sin tjänst bra kan det snabbt ge positiva rykten 
i den närmaste vänkretsen. Det kan även ge negativa rykten om jobbet inte är bra utfört.30 
Författaren Fill menar till och med att en ”word-of-mouth” rekommendation är en av 
dom absolut mest effektiva formerna av marknadskommunikation som finns.31  
 
Under visningarna vid en bostadsförsäljning kommer mäklaren i kontakt med en mängd 
olika människor som är i olika skeenden i en bostadsprocess. Visningen är därför en 
mycket viktig del i fastighetsmäklarens marknadsföringsmix där nya kundkontakter kan 
knytas. Det gäller att göra ett gott intryck vid dessa kundmöten då det kan vara en 
presumtiv kund mäklaren träffar.32  
 
 
 
3.6 Förmedlingsprocessen 
 
I FML´s förarbeten står att förmedling ”går ut på att sammanföra uppdragsgivaren med 
en motpart”.33  Mäklaren är alltså en part som står mellan säljare och köpare.34 Kunden, 
som oftare beskrivs som mäklarens uppdragsgivare, är vanligen den som ger mäklaren 
uppdraget att förmedla sin bostad. Man kan också tänka sig att en spekulant, en blivande 
köpare, ger mäklaren ett uppdrag att hitta en bostad enligt vissa önskemål. Dessa 
uppgifter om spekulanten kan även läggas in och lagras i ett register som sedan kan 
matchas mot bostäder som är till salu.35 Exempel på denna söktjänst finns t.ex. hos 
mäklarföretaget Widerlöv & Co i Uppsala.36 
 
Den traditionella förmedlingsprocessens tre steg; intag, försäljning och avslut kan 
innehålla många olika aktiviteter. Dessa kan vara mer eller mindre unika för objektet eller 
för ett visst mäklarföretags tjänsteutbud. I bilaga 1 beskrivs mer i detalj hur 
förmedlingsprocessens tre steg för traditionell fastighetsförmedling kan gå till för 
småhus, bostadsrätter och fritidshus. Innehållet och ordningen kan variera mellan 
mäklarföretag.37 
 

� Intag. Den del i processen som benämns intaget består av flera olika moment. 
Idag tar ofta säljaren kontakt med flera mäklare för att jämföra arvode, innehållet i 

                                                 
29 Lundström, S., Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2005, s 502. 
30 Ibid., s 506. 
31 Fill, C., Marketing communications, 2005, s 25. 
32 Mäklarsamfundet utbildning, ”Lärobok i fastighetsförmedling”, 2005, s 75. 
33 Dahlquist-Sjöberg, A., Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2005, s 486. 
34 Ibid., s 486. 
35 Lundström, S., Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2005, s 511. 
36 www.widerlov.se, 21 november 2006. 
37 Lundström, S., Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2005, s 511. 
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tjänsten m.m. Inför första besöket är det vanligt att mäklaren tar fram en del fakta 
från offentliga register m.m. om säljarens bostad. Att ha god insikt i 
bostadsområdet och vilken prisnivå m.m. som gäller just där, hör till en mäklares 
arbetsuppgifter. I större städer förekommer även att mäklare nischar in sig på ett 
bostadsområde. När valet av mäklare är gjort och ett avtalsuppdrag är 
underskrivet fortsätter mäklarens arbete på allvar med objektet. Vanligast idag är 
att mäklaren skriver avtal med säljaren om tre månaders ensamrätt. Efter att 
mäklaren har dokumenterat och fotograferat bostaden upprättas en 
objektsbeskrivning över bostaden som ligger till grund för marknadsföring och 
annonsering på Internet och i tidningar.38 

 
� Försäljning. När annonsering skett och det är dags för visning av objektet brukar 

man skilja på enskild och allmän visning. Enskild visning innebär att mäklaren, 
efter överenskommelse med en eller flera spekulanter, på förhand vet vilka 
spekulanter som kommer på visningen. Allmän visning sker när en tidpunkt är 
annonserad på Internet eller i press och man inte i förväg vet hur många eller 
vilka spekulanter som kommer till visningen. Vanligast är att säljaren inte 
medverkar vid visningen. Spekulanterna kan då fritt ställa frågor till mäklaren om 
objektet utan att behöva tänka på att t.ex. såra säljaren för kommentarer om färg 
på tapeterna.39 

 
� Avslut. När mäklaren har hittat en avtalspart till säljaren och köpekontrakt är 

undertecknat fortsätter mäklarens arbete med alla delar kring affärens fullföljande. 
Det kan gälla kontakt med banker inför tillträdet, kontroll av olika villkor, 
information till parterna inför tillträdesdagen m.m. På tillträdesdagen träffas 
vanligen mäklaren och parterna på köparens bank för att avsluta affären. 
Mäklaren har då upprättat likvidavräkning och köpebrev. Det är vanligt att 
mäklaren uppmuntrar parterna att innan tillträdet träffas hos säljaren för 
genomgång av objektet med avseende på städning och annat praktiskt. Efter att 
affären har avslutats är det även vanligt att mäklaren bistår säljaren med uppgifter 
till självdeklarationen.40 

 
3.7 Fastighetsmäklarlagen, FML 
 
Den första lagregleringen av fastighetsmäklarens yrkesförutsättningar infördes 1984. 
Innan hade ”branschsedvänja” varit det som styrt mäklarens arbete och länsstyrelsen hade 
haft kontrollansvar för mäklarkåren. 1995 kom lagens första revidering samtidigt som 
Fastighetsmäklarnämnden inrättades som tillsynsmyndighet för landets 
fastighetsmäklare. Anledningen till denna lagöversyn ansågs främst vara att antalet 
överlåtelser genom mäklare markant hade ökat, ett ökat utbud av mäklartjänster samt 
stigande fastighetspriser. 1998 infördes krav på akademisk utbildning för 
fastighetsmäklare omfattande 80 poäng.41 
 
                                                 
38 Mäklarsamfundet utbildning, ”Lärobok i fastighetsförmedling”, 2005, s 51-69. 
39 Ibid., s 72-73. 
40 Mäklarsamfundet utbildning, ”Lärobok i fastighetsförmedling”, 2005, s 113ff.  
41 Katzin, J., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2005, s 14. 
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Fastighetsmäklarlagen innehåller tre delar, allmänna regler i 1-4§, näringsrättliga regler i 
5-10§ och civilrättsliga regler i 11-23§. De paragrafer som reglerar hur 
fastighetsmäklaren ska utföra sina uppdrag, ta betalt för sina tjänster samt 
skadeståndsregler återfinns i den civilrättsliga delen, 11-23§.42 
 
3.7.1 Vad säger FML om intag? 
 
Mäklaren har en speciell ställning som sakkunnig mellanman. Både säljare och köpare 
ska kunna lita på mäklarens uppgifter rörande de faktiska förhållanden som gäller för ett 
försäljningsobjekt. Mäklaren förväntas omsorgsfullt utföra sitt uppdrag enligt god 
fastighetsmäklarsed och fullgöra lagens förpliktelser.43  
 
FML  16 § ”Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, 

ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om 
fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen.  
Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter 
om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att 
köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten”. 

 
Enligt den 16 § har mäklaren en allmän rådgivningsskyldighet i samband förmedling av 
ett objekt. Det kan gälla frågor om juridik, ekonomi eller av teknisk natur. Även om det 
inte finns några generella regler förväntas mäklaren följa god sed.44 
 
Upplysningsskyldigheten innebär att säljare och köpare ska informeras av mäklaren om 
sådana saker som han vet är av betydelse. Han ska även vidarebefordra uppgifter han fått 
av någon av parterna eller på annat sätt har kännedom om. Mäklaren kan dock inte utan 
vidare lämna uppgifter från en part utan samtycke, om den kan vara till nackdel för den 
andre parten. Även om mäklaren inte har en egen undersökningsplikt ska han upplysa 
köparen om uppgifter som han känner till. Det kan gälla fel som mäklaren genom 
erfarenhet har anledning att misstänka och som inte är uppenbara för var och en.45   

 
FML 17 §. ”Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga över 

fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som 
belastar den”. 

 
Mäklaren har en kontrollplikt avseende vem som senast beviljats lagfart på en fastighet 
och därmed är den rätte ägaren. Kontrollplikten innefattar även  
inteckningar, servitut, och andra belastande rättigheter så kallade rådighetsfel. När det 
gäller bostadsrätter har mäklaren endast kontrollplikt över vem som har rätt att förfoga 
över bostadsrätten samt om den är pantsatt.46 
 
 
                                                 
42 Katzin, J., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2005, s 14-15. 
43 Ibid., s 33. 
44 Mäklarsamfundet utbildning, Lärobok i fastighetsförmedling, 2005, s 62. 
45 Katzin, J., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2005, s 41. 
46 Ibid., s 42-43. 
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3.7.2 Vad säger FML om visning och försäljning? 
 
FML 18 §. ”När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper för enskilt 

bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig 
beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall innehålla uppgifter i de 
avseenden som har angetts i 17 § samt uppgift om fastighetens benämning, 
taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall också innehålla uppgift om 
byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Vid förmedling som avses i 
första stycket skall mäklaren innan fastigheten överlåts tillhandahålla 
köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader.” 

 
Enligt FML 18 § ska mäklaren upprätta en skriftlig objektsbeskrivning till allvarliga 
spekulanter om det är fråga om en konsument som köper för i huvudsak enskilt bruk. Det 
står vidare att en individuell skriftlig boendekostnadskalkyl ska upprättas.47 
 
Fastighetsmäklaren förväntas göra klart för alla inblandade, om han/hon inte själv visar 
objektet, att det ändå är mäklaren som har det fulla ansvaret för handläggningen av 
mäklaruppdraget.48  
 
3.7.3 Vad säger FML om avslut? 
 

FML 19 §. ”Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar 
överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. 
Om inte annat har avtalats, skall mäklaren hjälpa köparen och säljaren 
med att upprätta de handlingar som behövs för överträdelsen.” 

 
Vid avtalsslutet har mäklaren en handlingsplikt som betyder att han ska vara aktiv och 
uppmärksam på frågor som behöver lösas. Det är alltså mäklarens uppgift att föreslå 
lösningar på problem och frågor som kan komma fram vid överlåtelsen. Det kan gälla 
olika former av villkor för köpets fullbordan och att även förklara vilka konsekvenser 
villkoren kan få. Mäklaren ska även upprätta alla handlingar som krävs i samband med 
avtalsslutet om parterna inte kommit överens om annat. Det är mäklarens uppgift att 
upprätta alla dessa handlingar på ett begripligt sätt samt att förklara eventuella frågor som 
parterna kan tänkas ha.49    
 
3.8 God fastighetsmäklarsed 
 
FML 12§.  ”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta 

god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens 
och köparens intresse.”  FML 12§ första stycket. 

 

                                                 
47 Katzin, J., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2005, s 44. 
48 Ibid., s 34. 
49 Ibid., s 45. 
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Begreppet God fastighetsmäklarsed återfinns i flera av FML´ s paragrafer men dock utan 
en närmare beskrivning eller förklaring. Begreppet är dock något som man inte slutgiltigt 
kan bestämma innebörden av.  När utvecklingen i samhället går framåt och marknaden 
för fastighetsaffärer utvecklas, bl.a. genom mer annonsering på nätet, förändras även 
begreppet god sed. God fastighetsmäklarsed är ett rättsligt begrepp för 
fastighetsmäklarnas yrkeskår som preciserar normer och en standard för deras 
yrkesutövande.50 
 
I regeringens direktiv till ny fastighetsmäklarlag anger man att begreppet god 
fastighetsmäklarsed ska undersökas med avseende på den praxis som har bildats. Man 
kan alltså förvänta sig förändringar och förtydliganden av begreppet god 
fastighetsmäklarsed i den nya fastighetsmäklarlagen. Utredarens förslag ska redovisas 
senast augusti 2007.51  
 
3.9 Fastighetsmäklarnämnden, FMN 
 
Fastighetsmäklarnämnden är en central förvaltningsmyndighet vars uppgift är att tillse att 
Sveriges registrerade fastighetsmäklare följer de skyldigheter fastighetsmäklarlagen 
föreskriver för deras verksamhet.52  FMN har ansvaret för den löpande tillsynen över 
mäklarkåren vilket kan gälla anmälningar och klagomål mot enskilda fastighetsmäklare. 
Även om ingen anmälning gjorts mot en mäklare kan tillsyn ske genom FMN´s egen 
bevakning av t.ex. media eller annonsering.53 FMN´s uppgift är också att genom praxis i 
tillsynsärenden bidra till utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Katzin, J., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2005, s 57-58, 82-83. 
51 Dir. 2005:140. 
52 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 27 november 2006. 
53 Katzin, J., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2005, s 25.  
54 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 27 november 2006. 
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4. Empiri  
I kapitlet redogörs inledningsvis kort för studiens 3 fallföretag. Vidare redogörs för den 
empiri som samlats in och använts för att besvara uppsatsens syfte 
. 
4.1 Beskrivning av fallföretagen 
 
Det tre fallföretagen är Adirekta, A-mäklarna och HemOnline. Alla tre företagen har sin 
verksamhet lokaliserad i Stockholmsregionen men erbjuder sina fastighetsmäklartjänster i 
hela Sverige. 
 
Adirekta  startade 1995 under namnet Ägaren-Direkt av Lars Eneland. När företaget 
bytte ägare 1998 ändrades namnet till Adirekta. Nuvarande ägare är fastighetsmäklaren 
Karin Berglund. Företaget har sina lokaler i Stockholm och personalen består för 
närvarande av Karin Berglund samt en assistent på deltid.55 
 
A-mäklarna  startades 2006 av fastighetsmäklaren Lars Eneland som också är företagets 
VD och ägare. Företaget är beläget i Saltsjöbaden och har fyra anställda. Idag är Lars 
ensam fastighetsmäklare men ytterligare en mäklare kommer att anställas inom kort. På 
sikt är tanken att A-mäklarna ska vara rikstäckande i någon form av 
kedjesammanslutning.56 
 
HemOnline startade sin verksamhet i augusti 2006 och har sitt kontor i Stockholm. VD 
och delägare är fastighetsmäklaren Lars Engelbert, tidigare ordförande i 
Mäklarsamfundet. Bland de övriga delägarna kan nämnas Bonnier dagstidninga och 
Skandiabanken. Företaget har idag tio personer anställda på kontoret i Stockholm. 
Dessutom är ett antal besiktningsmän, skattejurister och advokater personligt involverade 
i verksamheten, totalt ett trettiotal personer.57 
 
Jag har valt en strukturerad intervjuform men även gett respondenterna utrymme att ge 
egna synpunkter och kommentarer om forskningsfrågan. Intervjufrågorna som jag har 
ställt har dels gällt företagen och deras mäklartjänster samt mer specifika frågor om 
förmedlingsprocessen. Frågorna har även gällt respondenternas syn på skillnader, samt 
för- och nackdelar med nätbaserade fastighetsmäklartjänster jämfört med traditionella 
fastighetsmäklartjänster. Respondenterna har också getts tillfälle att ge egna kommentarer 
om branschen, traditionella fastighetsmäklartjänster med mera. 
 
4.2 Adirekta 
 
Adirektas fastighetsmäklartjänster. Adirekta erbjuder sina mäklartjänster till ett 
minimiarvode på 19.500:- eller 1,5% av köpeskillingen.58 Om Adirekta inte lyckats sälja 
bostaden efter att ensamrätten på tre månader gått ut, debiteras inget arvode. 
Fastighetsmäklare Karin Berglund säger att målgruppen är de bostadssäljare som vill vara 

                                                 
55 Berglund, K., Adirekta, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006. 
56 Eneland,L., A-mäklarna, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006.  
57 Engelbert, L., HemOnline, Telefonintervju 21 november och 3 december 2006. 
58 www.adirekta.se, 15 november 2006. 
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mer delaktiga i säljprocessen, dom som vill spara pengar vid sin bostadsförsäljning och 
dom som vill göra en del av jobbet själva. På grund av det låga arvodet menar Karin att 
man även vänder sig till en del ”självsäljare”. ”Självsäljarna” är bostadssäljare som sköter 
alla moment i försäljningen helt själva. Ofta tar de dock hjälp av en mäklare, bank eller 
jurist för att skriva kontrakts- och överlåtelsehandlingarna. Prisskillnaden blir därför till 
slut ändå inte så stor jämfört med Adirektas mäklartjänst. Säljaren får dessutom del av 
den trygghet som en affär via en mäklare ändå ger, menar Karin.59 
 
Adirekta erbjuder också en så kallad ”avtals- och juridiktjänst” för 3.500:-. Man upprättar 
då alla kontrakts- och överlåtelsehandlingar i samband med en bostadsaffär samt erbjuder 
rådgivning per telefon med fastighetsmäklare och jurist.60 
 
  
Skillnader jämfört med traditionella mäklartjänster . Adirekta har valt att låta lokala 
värderingsmän sköta all dokumentation av säljarens bostad tillsammans med säljaren. 
Säljarens bostad kan därför vara belägen var som helst i landet då all kontakt med 
mäklaren sker via mail eller telefon. Det är alltid säljaren som sköter visningen av 
bostaden och annonseringen sker på Hemnet, Bovision och Adirektas egen 
hemsida.(www.adirekta.se). Vill man ha tidningsannonsering hjälper dock Adirekta till 
med detta och fakturerar kunden utöver mäklararvodet.61  
 
Den största skillnaden mellan Adirektas mäklartjänster och den traditionella 
fastighetsmäklartjänsten menar Karin är fastighetsmäklarens personliga arbetsvillkor. 
Eftersom Adirekta har öppet under kontorstid arbetar hon aldrig helger och mycket sällan 
kvällar. Den traditionella mäklaren arbetar däremot ofta på kvällar och helger eftersom de 
flesta visningarna äger rum då. Trots normala kontorstider har inte Karin upplevt att 
kunderna har klagat på tillgängligheten.62  
 
För- och nackdelar med Adirektas mäklartjänster. Eftersom alla delar i 
förmedlingsprocessen sköts via nätet, eller på distans, kan fastighetsmäklaren ägna mer 
tid åt arbetet på kontoret. Endast i undantagsfall görs ett besök hos bostadssäljaren i 
samband med intaget. Mäklaren har därför möjlighet att sköta fler förmedlingsuppdrag 
jämfört med en traditionell mäklare vilket är en stor fördel menar Karin. Karin menar att 
hon inte ser några direkta nackdelar med Adirekta mäklartjänster utan enbart fördelar. 
Säljaren vet alltid mest om sin bostad därför är det mest naturligt att han också visar 
den.63 
 
Framtidens mäklartjänster. Karin säger att efterfrågan på Adirektas tjänster inte ökat 
nämnvärt de senaste åren även om det har skrivits en del om deras tjänster i media. Hon 
tror att det kommer att ta ytterligare några år innan bostadssäljarna på allvar kommer att 
utnyttja ”nätmäklarna”. Det är troligen en generationsfråga menar Karin. Hon tycker att 
det är viktigt för kunderna att det finns valmöjligheter till de traditionella 

                                                 
59 Berglund, K., Adirekta, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006. 
60 www.adirekta.se, 15 november 2006. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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fastighetsmäklartjänsterna vilket både FMN och Konsumentverket ser positivt på, säger 
Karin.64 
 
4.2.1 Förmedlingsprocessen 
 

� Intaget. Säljaren tar som regel en första kontakt med Adirekta via mail eller 
telefon. Ett förmedlingsuppdrag skickas till säljaren efter att mäklare och säljare 
är överens om alla villkor i Adirektas mäklartjänst. Fastighetsmäklaren kontaktar 
en lokal värderingsman som besöker säljarens bostad och sköter all 
dokumentation av fastigheten tillsammans med säljaren. Värderingsmannen 
sköter även fotograferingen av bostaden innan alla handlingar skickas till 
mäklaren. Mäklaren kontaktar säljaren per telefon och kompletterar eventuellt 
med ytterligare information om bostaden. Därefter upprättar mäklaren en 
objektsbeskrivning som skickas till säljaren för godkännande.65 

 
� Försäljning. När säljaren godkänt objektsbeskrivningen läggs objektet ut på 

Hemnet, Bovision, Adirektas hemsida och i vissa fall även i en tidningsannons. I 
samband med detta bestämmer säljaren även tidpunkt för visning. Inför visningen 
skickar mäklaren objektsbeskrivningar, visningsskyltar m.m. till säljaren som 
sköter om visningen helt själv. Efter att visningarna avslutats skickar säljaren en 
förteckning över de spekulanter som anmält sitt intresse vid visningarna till 
mäklaren. Mäklaren ringer upp alla spekulanter och påbörjar en eventuell 
budgivning om fler spekulanter fortfarande är intresserade. All kontakt med 
spekulanterna sker via telefon vilket Karin tycker är viktigt. Mäklaren har då 
bättre kontroll på budgivningen och även att aktuella spekulanter har 
finansieringen ordnad.66 

 
� Avslut.  I de fall förmedlingsobjekten säljs i Stockholmsområdet skrivs de flesta 

kontrakten på Adirektas kontor. Vid tillträdet skickas sedan resterande 
överlåtelsehandlingar till respektive part. Om kontraktsskrivning sker i övriga 
landet skickas handlingarna direkt till säljare och köpare. Mäklaren går då via 
telefon igenom dessa med respektive part. Vid tillträdet sker oftast uppgörelsen på 
köparens bank. Adirektas mäklare skickar alla handlingar till parterna samt deras 
banker och går även igenom dessa handlingar med parterna via telefon.67 

 
4.3 A-mäklarna 
 
A-mäklarnas fastighetsmäklartjänster. A-mäklarna erbjuder bostadssäljare tre olika 
förmedlingstjänster som de kallar Small, Medium och Large. Large är en komplett 
mäklartjänst som i huvudsak liknar en traditionell mäklartjänst. Medium innebär att 
säljaren visar själv men är i övrigt den samma som Large.68  

                                                 
64 Berglund, K., Adirekta, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Eneland,L., A-mäklarna, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006. 
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Small är en tjänst som företaget kan erbjuda över hela landet och där säljaren visar 
bostaden själv och avslutar affären i egen regi. Målgruppen är de så kallade 
”självsäljarna”.69 Priserna för A-mäklarnas tjänster är: Small 10.000:-, Medium 20.000:- 
och Large 30.000:-. På hemsidan görs jämförelser med traditionella provisionsbaserade 
mäklartjänster vilket visar på stora prisskillnader.70 Om A-mäklarna inte lyckats sälja 
bostaden efter att ensamrättstiden på tre månader gått ut, debiteras inget arvode. 
Undantag gäller dock tjänsten Small. Där fakturerar A-mäklarna kunden för tjänsten efter 
tre månader även om bostaden inte är såld.71 
 
För- och nackdelar med A-mäklarnas mäklartjänster. Genom tjänsten Small får 
säljaren tillgång till Hemnet,  Bovision och  budgivning på nätet till en mycket lägre 
kostnad än genom en traditionell mäklare menar Lars. Säljaren kan dock under 
förmedlingsprocessen gång ”uppgradera” mäklartjänsten om han eller hon t.ex. kommer 
på att visningen av bostaden inte ska göras på egen hand utan av mäklaren. Detta är än så 
länge bara möjligt att erbjuda säljare i Stockholmsområdet. Lars påpekar att köparen 
under hela förmedlingsuppdraget har samma tillgång till mäklarens råd och information 
om objektet oavsett vilken tjänst bostadssäljaren har valt. Även om inte företaget varit 
verksamt under så lång tid har antalet förmedlingsuppdrag varit ganska jämnt fördelade 
mellan Small, Medium och Large. En nackdel med att säljaren visar själv kan vara att 
spekulanterna inte törs ställa samma kritiska frågor om objektet som till en mäklare.72  
 
Skillnader jämfört med traditionella mäklartjänster . Företaget erbjuder samtliga 
mäklartjänster till fasta priser vilket enligt Lars är den största skillnaden jämfört med de 
traditionella mäklarna. Lars Eneland menar att det inte är någon större skillnad i den tid 
en mäklare lägger ner på ett objekt om det kostar till exempel 1 miljon eller 3 miljoner 
kronor. Det kan faktiskt vara tvärtom. En bostad i ett attraktivt område till ett lite högre 
pris kan istället vara betydligt lättare att sälja. Detta leder till en snabbare 
försäljningsprocess och att mäklarens arbetstid blir kortare på det objektet. Att därför 
arbeta med provision som blir högre bara för att fastighetens pris är högre, tycker Lars 
inte alls är relevant för fastighetsmäklaretjänster.73 
 
Framtidens mäklartjänster. När Lars Eneland startade Ägaren-Direkt 1995 fanns inte 
Hemnet och Bovision. Internetmognaden var inte så stor och marknaden var inte riktigt 
redo för en sådan tjänst menar Lars. Idag är läget helt annorlunda och framtiden kommer 
säkert att innebära stora förändringar i den annars så konservativa mäklarbranschen. En 
sak som säkert kommer att förändras är bostadssäljarnas möjligheter att söka bland 
potentiella köpare. Idag är det bara säljarna som ”syns” inte köparna, säger Lars. Han tror 
att utvecklingen av Internet kommer att göra en sådan ”matchning” möjlig inom en snar 
framtid och då med fullt mäklaransvar.74  
 

                                                 
69 Eneland,L., A-mäklarna, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006. 
70 www.amaklarna.se,  
71 Eneland,L., A-mäklarna, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006.  
72 Eneland,L., A-mäklarna, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006.  
73 Ibid. 
74 Ibid.  
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Nedan redogör jag för förmedlingsprocessen i A-mäklarnas mäklartjänst Small. 
  
4.3.1 Förmedlingsprocessen 
 

� Intaget. Säljaren tar som regel en första kontakt med A-mäklarna via mail. Ett 
förmedlingsuppdrag skickas till säljaren efter att mäklare och säljare är överens 
om alla villkor i mäklartjänsten. Mäklaren besöker själv säljarens bostad och går 
igenom den tillsammans med säljaren. Lars menar att detta moment är viktigt då 
det handlar om en personlig tjänst. Därför har A-mäklarna valt att göra intaget 
själva istället för att låta en byggnadstekniker eller värderingsman sköta den delen 
av processen. Därefter upprättar mäklaren en objektsbeskrivning som skickas till 
säljaren för godkännande.75 

 
� Försäljning. När säljaren godkänt objektsbeskrivningen läggs objektet ut på 

Hemnet och Bovision samt A-mäklarmas hemsida. Vid tidningsannonsering 
tillkommer kostnad för annons. Inför visningen skickar mäklaren inga 
objektsbeskrivningar till säljaren utan Lars menar att de flesta spekulanter ändå 
har en egen beskrivning med sig som man de har skrivit ut hemma från Internet. 
Köparen får dock alltid en objektsbeskrivning vilket denne har rätt till enligt lag, 
menar Lars. Säljaren sköter sedan visningen helt själv.76 

 
� Avslut. När budgivning och eventuell prisförhandling är avslutad och säljaren har 

hittat sin köpare avslutas mäklartjänsten efter att alla överlåtelsehandlingar 
skickats till säljaren. Vill någon av parterna ha svar på frågor angående objektet 
har de dock tillgång till mäklaren under hela förmedlingsprocessen fram till 
avslutet.77 

 
4.4 HemOnline 
 
HemOnlines fastighetsmäklartjänster. HemOnlines mäklartjänst innebär att säljaren 
gör en del av försäljningsjobbet själv. Detta leder till att priset är betydligt lägre jämfört 
med en traditionell mäklare och på hemsidan görs prisjämförelser med traditionella 
provisionsbaserade mäklartjänster. Enligt HemOnlines beräkningar ligger ett 
genomsnittligt mäklararvode på cirka 2,6 % hos landets största mäklarföretag.78 
HemOnline erbjuder sin mäklartjänst till ett fast arvode på 15.000:-. Säljaren kan köpa till 
olika tjänster, t.ex. visning som kostar ytterligare 5000:-. Tidningsannonsering erbjuds till 
ett rabatterat självkostnadspris vid önskemål. Säljarens bostad kan vara belägen var som 
helst i landet då all kontakt med mäklaren sker via mail eller telefon. Eftersom företaget 
har hela Sverige som sin marknad kan man också erbjuda alla kunder hjälp med visning. 
HemOnline har därför ett samarbete med fastighetsmäklare över hela landet som anlitas 
om kunderna väljer till visningstjänsten. Företaget erbjuder även bostadssäljare en första 
kostnadsfri rådgivning per telefon med skattejurist och advokat.79 
                                                 
75 Eneland,L., A-mäklarna, Telefonintervju, 15 november och 3 december 2006. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 www.hemonline.se, 2006-11-30. 
79 Engelbert, L., HemOnline, Telefonintervju 21 november och 3 december 2006 
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Om HemOnline inte lyckats sälja bostaden efter att ensamrättstiden på tre månader gått 
ut, debiteras inget arvode. Lars Engelbert säger att målgruppen främst är de så kallade 
”självsäljarna”. HemOnline har även en traditionell mäklartjänst som man än så länge 
bara erbjuder i Stockholmsregionen.80 
 
Skillnader jämfört med traditionella mäklartjänster . Den största skillnaden är det 
fasta och låga arvodet menar Engelbert. En annan skillnad är att all dokumentation av 
säljarens bostad sker med hjälp en byggnadstekniker från Anticimex och säljaren. På de 
platser i landet där Anticimex inte har något kontor samarbetar HemOnline med lokala 
besiktningsmän/byggnadstekniker. Lars Engelbert menar också att det är säljaren som 
bäst känner sin bostad och att det därför är naturligt att han visar bostaden. Eftersom 
HemOnlines mäklartjänst innebär att säljaren ska göra en del av jobbet själv avslutas 
bostadsaffären med att mäklaren skickar alla överlåtelsehandlingar hem till säljare och 
köpare som därefter oftast avslutar affären på köparens bank. Då säljaren gör en del av 
jobbet själv får också mäklaren mer tid till arbete på kontoret och även möjlighet att ta 
hand om fler förmedlingsuppdrag än den traditionella mäklaren, menar Engelbert.81  
 
För- och nackdelar med A-mäklarnas mäklartjänster. Lars Engelbert ser enbart 
fördelar med HemOnlines mäklartjänster och framhåller den höga tillgängligheten som 
en stor och viktig fördel. Företaget har öppet veckans alla dagar mellan 8:00 och 20:00. 
En annan fördel är att HemOnline erbjuder en kostnadsfri rådgivning med skattejurister 
och advokater. Lars Engelbert vill också framhålla företagets effektiva datasystem som 
direkt indikerar när någon kund kontaktar företaget via mail.82 
 
Framtidens mäklartjänster. Det har skrivits en hel del i media om HemOnline i 
samband med deras etablering på marknaden. En del kritik har framförts som menar att 
HemOnlines mäklartjänster inte överensstämmer med gällande lag. Lars Engelbert säger 
att man har anmält sig själva till Fastighetsmäklarnämnden två gånger för att de ska 
kunna ta ställning till om HemOnlines mäklartjänster överensstämmer med FML. 
Engelbert säger att FMN inte har haft något att anmärka på. Lars Engelbert tycker att 
fastighetsmäklarbranschen är väldigt konservativ och tror att branschen står inför stora 
förändringar. Han tror bland annat att det i framtiden kommer att vara helt gratis att anlita 
fastighetsmäklare när den nya mäklarlagen är klar. Mäklarna kommer då att kunna ta 
betalt för sidotjänster på samma sätt som i Danmark vilket t.ex. kan innebära möjligheter 
för mäklaren att få ersättning för banklån han förmedlat till sina kunder.83 
   
 
4.4.1 Förmedlingsprocessen 
 

� Intag. HemOnline erbjuder en helt nätbaserad mäklartjänst vilket innebär att 
säljaren först registrerar sig på hemsidan. Säljaren får därefter via mail 
inloggningsuppgifter för att själv kunna fylla i alla uppgifter om sin bostad på 
HemOnlines hemsida. HemOnline skickar sedan ett mäklaravtal med posten för 

                                                 
80 Engelbert, L., HemOnline, Telefonintervju 21 november och 3 december 2006. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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signering och retur. Anticimex byggnadstekniker kontaktar sedan säljaren och 
tillsammans går de igenom och dokumenterar bostaden. Byggnadsteknikern 
fotograferar också bostaden innan alla uppgifter skickas till fastighetsmäklaren.84 
 

� Försäljning. Fastighetsmäklaren gör ett förslag på en objektsbeskrivning som 
säljaren får godkänna innan bostaden läggs ut till försäljning på Hemnet, Bovision 
samt HemOnlines egen hemsida. I samband med detta bestämmer säljaren även 
tidpunkt för visning. Inför visningen skickar mäklaren objektsbeskrivningar och 
annat sälj- och visningsmaterial till säljaren som sköter om visningen helt själv. 
När intresserade spekulanter lagt bud via tjänsten e-bud eller direkt till mäklaren 
och säljaren hittat sin köpare upprättar mäklaren överlåtelsehandlingarna.85 

 
� Avslut. I de fall förmedlingsobjekten säljs i Stockholmsområdet har hittills 25-

30% av köpekontrakten skrivits på HemOnlines kontor. I övriga fall skickas alla 
handlingar till säljare och köpare. Mäklaren går sedan via telefon igenom dessa 
med respektive part. Vid tillträdet är det oftast köparens bank som styr plats för 
undertecknande av köpebrev och andra handlingar. Genom HemOnlines 
samarbete med Skandiabanken är det möjligt för säljare och köpare att träffas på 
något av bankens kontor när försäljning sker utanför Stockholmsområdet.86 

 
4.5 Branschorganisationernas syn på nätbaserade 
fastighetsmäklartjänster 
 
När det gäller de så kallade annonsmarknaderna på Internet, se 3.4.3, menar 
fastighetsmäklaren och Mäklarsamfundets ordförande Carl-Henrik Ageman, att 
utvecklingen är ”positiv för branschen”. Den här utvecklingen innebär att det blir ännu 
viktigare för de traditionella fastighetsmäklarna att utveckla sina tjänster via Hemnet. Det 
gäller också att kunna visa och förklara skillnaderna och fördelarna för konsumenterna 
med att anlita en fastighetsmäklare säger Carl-Henrik. Antalet försäljningar med 
fastighetsmäklare har ökat konstant de senaste åren vilket måste innebära att mäklarnas 
arbete uppskattas. Det bör också innebära att bostadssäljarna är villiga att betala för 
mäklarnas tjänster menar Ageman.87 
  
I Mäklarsamfundets tidning Fastighetsmäklaren kommenterar fastighetsmäklarfirman 
Bjurfors VD, Anders Thorell, utvecklingen av mäklartjänster. Thorell, som företräder ett 
traditionellt mäklarföretag, menar att det finns en ”gör-det-själv” trend i samhället idag 
men när det gäller traditionella fastighetsmäklartjänster så går utvecklingen också åt 
andra hållet. En del kunder vill ha mer service vilket kan utveckla de traditionella 
mäklarnas marknad. I framtiden tror Anders att fastighetsmäklarlagen kommer att 
förändras i riktning mot att mäklarna får möjlighet att ta betalt för kringtjänster. Detta kan 
på sikt göra att betalningsmodellen för mäklartjänster i framtiden kommer att utgöras av 
fasta arvoden istället för dagens provisionsmodell.88 
                                                 
84 Engelbert, L., HemOnline, Telefonintervju 21 november och 3 december 2006 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Insulander, K.,  ”Självsäljare gör det på nätet”,Fastighetsmäklaren, nr 5 2006, s 15. 
88 Ibid., s 16. 
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Lars Kilander, VD för Mäklarsamfundet bransch, menar att nätmäklarna inte är en 
naturlig utveckling av branschen. De flesta säljare vill ha en utökad och mer komplett 
mäklartjänst även om det naturligtvis finns de som kan tänka sig att medverka i en 
nätmäklares förmedling. Lars menar att argumentet att säljaren själv vet bäst och mest om 
sin bostad inte uppskattas av spekulanterna, eftersom man inte har förtroende för de 
uppgifter som en säljare själv lämnar om sin bostad. Det viktigaste är ju vad säljaren inte 
berättar, anser Lars. Spekulanter vill inte heller att säljarna skall vara hemma vid visning 
eftersom man då känner ett motstånd mot att öppna stängda dörrar och skåp och göra 
undersökningar. Det är således inte en slump att fastighetsmäklare inte vill ha säljarna i 
bostaden under visning. Lars Kilander ser bara nackdelar med att låta säljaren visa 
bostaden själv. Han menar att mäklaren då inte vet så mycket om förmedlingsobjektet 
han/hon förmedlar eftersom mäklaren inte ens besökt det. Mäklarens rådgivning baseras 
också på säljarens och köparens personliga behov. Det blir då svårt att anpassa 
rådgivningen om man inte skapar en relation till köparen. Mäklaren kan inte heller avtala 
bort sina skyldigheter mot köpare och spekulanter med säljaren. Lars Kilander anser att 
spekulanterna har rätt till mäklarens tjänster precis som om det vore en sedvanlig 
förmedling.89 
 
En annan nackdel är att många köp sker på distans och det är därför svårt att tänka sig att 
köparen och mäklaren träffas för en personlig genomgång av överlåtelsen. I många fall 
slutar den bantade mäklartjänsten med att kunden köper en komplettering t.ex. i form av 
en mer fullständig mäklartjänst till ett högre pris än det låga lockpriset menar Lars. 
Lars Kilander anser att det främst är köparna som kommer i kläm vid den här typen av 
förmedling. Köparen är bättre betjänt av en traditionell mäklartjänst, som man inte får för 
att säljaren vill spara pengar. Om förmedlingen sköts av mäklare får säljaren i genomsnitt 
18 % högre pris, så mäklaren lönar sig i allra högsta grad för säljaren. Om det finns 
någon priseffekt vid förmedling med en begränsad mäklartjänst har inte kunnat mätas 
ännu.90 
 
Hans Randmark, vice VD för Fastighetsmäklarförbundet, ser inte positivt på utvecklingen 
av de nätbaserade mäklartjänsterna. Han menar att det vore en utarmning för branschen 
om ”nätmäkleri” är framtiden för landets fastighetsmäklare. Den verkliga 
fastighetsmäklartjänsten kommer i skymundan om mäklaren inte ska vara delaktig vid 
intaget, på visningen eller vid avslutet. Randmark menar att det inte blir något kvar av 
mäklartjänsten då.91 
 
Även Hans Randmark tycker att det är köparen som kommer i kläm vid denna typ av 
förmedling. Han menar att konsumentens rättssäkerhet är i fara.92 Nackdelarna som 
kommer fram i intervjun med Mäklarsamfundets VD Lars Kilander gäller även för Hans 
Randmarks åsikter om nätmäklarna. Han menar att Konsumentverket borde granska 
dessa mäklartjänster för de drabbar i slutänden främst köparna. Eftersom flera av 

                                                 
89 Kilander, L., Mäklarsamfundet bransch, Svar enligt intervjuplan översänt via mail, 17 oktober 2006. 
90 Ibid. 
91 Randmark, H., Fastighetsmäklarförbundet, Svar enligt intervjuplan översänt via mail, 17 oktober  2006. 
92 Ibid. 
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företagen erbjuder tilläggstjänster är detta mer ett sätt att locka kunderna till sitt företag 
för att sedan få dessa att välja en dyrare tjänst tycker Hans.93 
 
4.6 FMN´s syn på nätbaserade fastighetsmäklartjänster 
 
FMN har handlagt flera ärenden med anknytning till två av fallföretagen och dess 
verksamheter. Adirektas ärende handlades i december 2000 då ärendet avskrevs. 
HemOnlines verksamhet var uppe för handläggning i december 2005 i en förfrågan från 
Lars Engelbert och även detta ärende avskrevs. A-mäklarna har ännu inte varit uppe för 
prövning i FMN. 
  
4.6.1 Adirekta 
 
Fastighetsmäklarnämnden har i ett svar på en anmälan från Mäklarsamfundet angående 
Adirekta i december 2000, meddelat sina synpunkter på deras verksamhet. Ärendet avser 
bl.a. om mäklaren kan överlåta på annan att utföra undersökning av ett objekt vid det s.k. 
intaget. Ärendet gäller också om det är förenligt med god sed att låta säljaren själv visa 
sin bostad. Nedan citeras utdrag ur FMN´s svar.94 
 

� Intag. 
”Det åligger därför mäklaren att se till att det finns en så fullgod dokumentation och så god 
kommunikation mellan honom själv och värderaren att köparen kan vända sig till mäklaren och få 
de upplysningar av honom som han som mäklare är skyldig att ge köparen.”  (FMN 2000-12-
20:4, s.163). 

 
� Visning. 

”Vad avser förfarandet med att anlita en värderingsman och att säljaren själv visar fastigheten 
samt kan kontaktas för frågor om bostaden finner Fastighetsmäklarnämnden att detta inte strider 
mot god fastighetsmäklarsed. Enligt fastighetsmäklarlagens  förarbeten kan mäklarens 
uppdragsgivare själv vidtala någon att visa objektet. Det kan t.ex. röra sig om en granne eller 
släkting som visar en fastighet som är avlägset belägen. Mäklaren behöver då inte närvara vid 
visningen, eftersom det är säljaren som lämnat uppdraget att visa fastigheten.” (FMN 2000-12-
20:4, s.163). 

 
När inte mäklaren själv gör intaget måste han alltså se till att ha så god information om 
objektet att han kan ge köparen samma information som om han själv hade gjort intaget. 
Mäklaren kan därför inte hänvisa köparen till värderingsmannen för att få mer 
information utan måste själv kunna ge köparen all information som denne behöver. 
När det gäller visning anses det inte strida mot god sed att låta någon annan än mäklaren 
visa en fastighet. I fallet ovan ges dock bara exempel när det rör sig om en tillfällig 
visning på en avlägsen plats. 
 
Två av ledamöterna var dock kritiska till beslutet och ansåg att det stred mot god 
mäklarsed att överlåta på någon annan att ta hand om intag och visning, se nedan. 
 

 

                                                 
93 Randmark, H., Fastighetsmäklarförbundet, Svar enligt intervjuplan översänt via mail, 17 oktober  2006 
94 Fastighetsmäklanämndens årsbok 2000. 
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� Ledamot 1. 
“Beslutet befriar mäklaren från att i samband med intaget besöka en fastighet för att skaffa sig 
kunskaper om t.ex. lämplighet, nyttjandesynpunkt, standard, säljbarhet, marknadsläge, gränser på 
marken, placering i förhållande till naturen och omgivningarna. Speciellt fäster jag mig vid att 
beslutet inte enbart gäller mindre sommarhus ute i skogen utan i enlighet med 2 § 
fastighetsmäklarlagen alla typer av förmedlingsobjekt. Man kan visserligen hävda att en säljare 
har rätt att välja vilken metod som helst för att sälja sitt objekt. Mäklaren ska emellertid vara en 
opartisk mellanman och i den rollen ska han ge både säljare och köpare de råd och den hjälp 
dessa behöver om fastigheten och andra förhållanden. (Jfr 10 § lagen (1984:81) om 
fastighetsmäklare och prop. 1984/85:16, s 37). Jag anser det bristande, inte minst ur 
köparkonsumentens synvinkel, att mäklaren i avsaknad av kunskap om objektet ska kunna 
urskulda sig med att han inte varit där. Ett sådant besked till köparen är närmast avskräckande 
och därför även negativt för säljaren. Det motsvarar verkligen inte god fastighetsmäklarsed.”  
(FMN 2000-12-20:4, s.164).  

 
� Ledamot 2. 

”Det kan därför inte anses vara förenligt med god fastighetsmäklarsed att vid 
förmedlingsuppdrag ha som metod att överlåta åt annan att genomföra undersökning av 
förmedlingsobjektet.” 
”Det bör dock påpekas att förfarandet framgent inte bedöms förenligt med god 
fastighetsmäklarsed.” (FMN 2000-12-20:4, s.165). 

 
I fallet ovan var det alltså Mäklarsamfundet som anmält Adirekta till FMN för att få 
ovanstående frågor prövade.  
 
4.6.2 HemOnline 
 
Fastighetsmäklarnämnden fick en förfrågan från Lars Engelbert i oktober 2005. Frågan 
gällde om utformningen av en mäklartjänst av ”gör-det-själv”- karaktär var förenlig med 
fastighetsmäklarlagen. FMN svarade i december samma år att man inte hade behörighet 
att lämna ett bindande förhandsbesked men upplyste om den praxis som hade ett 
samband med frågorna som ställts till FMN. Ärendet gällde införskaffande av uppgifter 
om förmedlingsobjektet genom värderingsman (intaget), visning av säljaren själv, 
kontraktsskrivning och tillträde utan att mäklaren är närvarande. Ytterligare en fråga, som 
inte berörs i lagtexten, gällde budgivning. FMN hänvisade där till nämndens faktablad 
om budgivning.95  
 

� Intaget. 
”Det åligger därför mäklaren att se till att det finns en fullgod dokumentation och att så god 
kommunikation mellan honom själv och värderaren att köparen kan vända sig till mäklaren och få 
de upplysningar av honom som han som mäklare är skyldig att ge köparen.”(FMN 2005-12-14:4, 
s. 2). 

 
� Visning. 

”Om överenskommelsen mellan mäklaren och hans uppdragsgivare innebär att den senare själv 
handhar visningarna av förmedlingsobjektet åvilar det mäklaren att i vart fall se till att både 
uppdragsgivare och spekulanter är införstådda med arbetssättets innebörd och begränsningar.” 
(FMN 2005-12-14:4, s. 3). 
 

                                                 
95 Fastighetsmäklarnämnden, Svar enligt förfrågan från Lars Engelbert,  FMN 2005-12-14:4, s 1-4. 
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� Kontraktsskrivning. 

”Omsorgsplikten innebär att mäklaren skall bistå säljare och köpare med de råd och 
upplysningar de kan behöva för att komma överens i olika frågor. I princip bör mäklaren därför 
vara närvarande vid kontraktsskrivningen. Kravet på mäklarens närvaro måste dock alltid 
bedömas efter förhållandena  i det enskilda fallet. Härvid skall man utgå från säljarens och 
köparens behov och hänsyn kan inte tas till omständigheter hänförliga till mäklaren.” (FMN 
2005-12-14:4, s. 3-4). 

 
� Tillträde. 

” I princip bör fastighetsmäklaren därför närvara vid tillträdet och slutuppgörelsen. Kravet på 
mäklarens närvaro måste dock alltid bedömas efter förhållanden i det enskilda fallet.” (FMN 
2005-12-14:4, s. 4). 
 

 
Fastighetsmäklarnämndens ordförande, Anna-Lena Järvstrand, kommenterar FMN´s syn 
på HemOnline med att nämnden hittills är ”neutral” när det gäller HemOnline. Hon 
hänvisar till den förfrågan som Lars Engelbert ställt (se ovan) och menar att nämnden inte 
har fått någon anmälan mot HemOnlines verksamhet. HemOnlines verksamhet kan 
istället ses som en väntad utveckling av branschen.96  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Anna-Lena Järvstrand, ”Fastighetsmäklarnämndens inställning neutral när det gäller HemOnline”, Aktiv 
mäklare, nr 6 2006. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de genomförda intervjuerna och rättsläget. 
Underrubrikerna i detta kapitel utgörs av åtta delar varav de fyra första redogör för 
förmedlingsprocessens tre steg och en sammanfattning av dessa. Vidare diskuteras för- 
och nackdelar samt dilemman med fastighetsmäklartjänster på nätet. 
 
5.1 Intag 
 
Vid traditionella mäklartjänster, se bilaga 1, är det mäklaren som gör samtliga moment 
vid intaget. Den traditionella mäklarens arbete bygger på god kännedom om den lokala 
marknaden och det är inte ovanligt att man specialiserar sig ner på bostadsområdesnivå i 
de större städerna. Detta bör innebära en att den traditionella mäklaren har en stor 
fingertoppskänsla för vilket pris som är aktuellt för säljarens bostad. Att väl sätta sig in i 
alla fakta rörande det objekt som ska förmedlas anses som en självklarhet för den 
traditionella mäklaren. Två av fallföretagen, Adirekta och HemOnline, använder en 
utomstående värderingsman eller besiktningsman för att gå igenom och dokumentera 
säljarens bostad. Detta görs tillsammans med säljaren och all information sammanställs 
sedan för att skickas till den ansvarige mäklaren. A-mäklarna lägger större vikt vid att 
mäklaren ska göra intaget och dokumentationen av säljarens bostad även om den ligger i 
en annan del av landet.  En traditionell fastighetsmäklare som arbetar på en lokal 
marknad bör ha bättre förutsättningar att bedöma vilket pris en bostad kan säljas för, inte 
bara vad den är värd. Han bör också ha större känsla för hur attraktiv en bostad är då han 
kommer i kontakt med spekulanter på visningar av liknande objekt i samma område. 
  
Samtliga fallföretag erbjuder sina mäklartjänster till betydligt lägre priser än de 
traditionella mäklarföretagen. Om priserna är avgörande vid val av mäklare kan vara 
svårt att avgöra men fallföretagens egna exempel visar på väldigt stora skillnader jämfört 
med de traditionella mäklarna. Skillnaden blir mest tydlig vid dyrare objekt då arvodet 
ökar i takt mer priset på objektet. Jag anser att de traditionella mäklarna därför måste ha 
argument för att deras mäklartjänster också innehåller mer, annars kan deras 
procentarvoden bli svåra att motivera. Frågan är om det verkligen är så? 
 
Branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet är kritiska till 
de nätbaserade fastighetsmäklarnas tjänster. De anser att det är konsumenterna som blir 
lidande när säljaren gör en del av mäklarens traditionella jobb. Fallföretagen menar 
däremot att deras mäklare är tillgängliga för köparna under hela förmedlingsprocessen 
och därför kan ge spekulanterna den information de behöver. Även om deras information 
endast kan ges per telefon eller via mail kan säkert de flesta frågor om objekten besvaras. 
Spekulanterna har ju möjlighet att både få säljarens och mäklarens information om 
objektet, vilket säkert inte är vanligt vid traditionella mäklartjänster.  
 
FMN har både i fallet med Adirekta och HemOnline ansett att det är möjligt för en 
mäklare att ta hjälp av en utomstående för att undersöka en fastighets storlek och faktiska 
skick. Jag anser att FML ger mäklaren klartecken att låta en besiktningsman eller 
värderare sköta intaget. Eftersom mäklaren inte har möjlighet att ”skylla på” någon annan 
beträffande ett objekts dokumentation borde detta leda till att de nätbaserade mäklarna 
blir desto mer noggranna att undersöka och kontrollera uppgifterna. Det finns annars en 
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risk att mäklaren blir anmäld till FMN och eventuellt prickad för slarv eller brister i 
dokumentationen som han själv inte har gjort. Då två av nämndens ledamöter var av en 
helt annan åsikt anser jag att FMN bör förtydliga vad god mäklarsed är i denna fråga. 
 
5.2 Försäljning 
 
Den traditionella mäklaren ser visningen som en plats och möjlighet att marknadsföra sin 
egen tjänst mot alla spekulanter som kommer på en visning, se kapitel 3.5. Det kan vara 
en blivande kund som är spekulant varför visningen anses som mycket viktig. Att säljaren 
visar sin bostad själv är gemensamt för samtliga fallföretag. Argumentet för detta är att 
säljaren vet mest om sin bostad vilket borde vara självklart. Frågan är om det är bäst. För 
den nätbaserade mäklaren borde det innebära att möjligheten till kontakt med nya kunder 
minskar väsentligt. Eftersom säljaren blir mäklarens ansikte utåt beror mycket på hur väl 
spekulanterna tycker att säljaren sköter visningen. Jag tror att det kan vara svårt för den 
nätbaserade mäklaren att påverka detta. Anledningen till att fler och fler anlitar 
traditionella fastighetsmäklare tror jag är att man har en önskan om att slippa 
konfronteras med spekulanter i det egna hemmet under en visning. Detta är något som 
säljaren bör fundera igenom ordentligt när mäklare ska väljas.  
 
Branschorganisationerna anser inte att det är lämpligt att säljaren visar sin bostad själv. 
Det kan tänkas att det finns ett motstånd från spekulanter att göra grundligare 
undersökningar av säljarens bostad när han är med. Men spekulanterna kan också få 
detaljerad information om objektet och dess omgivningar som bara säljaren kan ge. Två 
av fallföretagen ger säljaren möjlighet att välja till eller ”uppgradera” sin mäklartjänst när 
som helst under förmedlingsprocessen. Detta kan vara en bra utväg om säljaren efter en 
första visning upplever att han istället vill ha mäklarens hjälp med visningarna. 
 
När det gäller att visningen inte utförs av mäklaren menar FMN i fallet Adirekta att det 
inte strider mot god mäklarsed. Uppdragsgivaren/säljaren kan lämna uppdraget att visa 
fastigheten till någon annan än mäklaren. FMN exemplifierar med att det då kan röra sig 
om en granne eller släkting i de fall en fastighet är avlägset belägen. Ovanstående gäller i 
de fall mäklaren medverkar vid allmänna visningar och överlåter till säljaren att sköta 
enskilda visningar själv. Jag anser att FMN ger de nätbaserade mäklarna klartecken att 
regelmässigt låta säljaren visa bostaden själv och att FML i detalj inte reglerar hur en 
visning ska gå till.  
 
5.3 Avslut 
 
Den traditionella mäklaren är som regel alltid närvarande vid kontraktstillfället och 
tillträdet, se bilaga 1. De flesta av Adirektas och en del av HemOnlines kunder skriver 
sina kontrakt på respektive företags kontor när affären sker i Stockholmsområdet. I 
övriga fall skickas kontrakten till parterna och en genomgång sker per telefon. Tillträde 
sker sedan oftast på köparens bank och då skickas alla överlåtelsehandlingar till parterna 
och även då sker genomgång per telefon av handlingarna. A-mäklarna skickar alltid 
samtliga överlåtelsehandlingar direkt till säljaren i samband med att köpet är klart. 
Säljaren ombesörjer sedan att parterna får rätt handlingar vid kontraktstillfället och 
tillträdet. Det uppkommer inte sällan frågetecken kring formuleringar i 
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överlåtelsehandlingar varför behovet av rådgivning och förklaring ofta anses vara stort. 
Jag anser att det kan vara en fördel att överlåtelsehandlingarna skickas hem till parterna 
då de i lugn och ro får möjlighet att själva först gå igenom dessa innan de blir kontaktade 
av mäklaren. Kritiken från branschorganisationerna anser jag därför inte vara befogad. 
   
FMN menar att mäklaren i princip bör närvara vid kontraktsskrivningen och tillträdet. 
FML ger dock inga tydliga direktiv om mäklarens närvaro vid affärens avslut. Mäklaren 
ska däremot vara aktiv och uppmärksam på om det uppstår problem som behöver lösas. 
Det bör därför vara möjligt för mäklaren att inte vara närvarande vid affärens avslut som 
är fallet vid nätbaserade fastighetsmäklartjänster. 
 
5.4 Sammanfattning av förmedlingsprocessen 
 

� Ett betydligt lägre pris är den största skillnaden mellan nätbaserade mäklartjänster 
och traditionella mäklartjänster. 

� Den traditionella mäklaren är alltid fysiskt närvarande vid förmedlingsprocessens 
olika delmoment. Den nätbaserade mäklaren är närvarande ibland vid något 
delmoment.  

� Branschorganisationerna är starkt kritiska till att fallföretagens mäklare så gott 
som aldrig medverkar fysiskt under förmedlingsprocessen. 

� I FMN´s tidigare avgöranden fanns delade meningar om att mäklaren inte är 
närvarande under förmedlingsprocessen. Några ledamöter menade att det inte alls 
är förenligt med god mäklarsed medan majoriteten ansåg att det inte stred mot 
god mäklarsed eller FML. 

� Säljaren vet oftast mest om sin bostad men det är inte alltid bäst att han/hon visar 
den för spekulanterna. 

 
5.5 För- och nackdelar för bostadssäljaren 
 
Vill man inte anlita en traditionell fastighetsmäklare finns det idag flera olika alternativ 
att välja på vilket måste ses som en klar fördel för dagens bostadssäljare. När det gäller 
de nätbaserade fastighetsmäklartjänsterna finns det flera fördelar för dagens 
bostadssäljare. Den första och förmodligen största fördelen jämfört med en traditionell 
mäklartjänst är priset. Både HemOnline och A-mäklarna ger på sina webbsidor exempel 
på att det finns stora pengar att tjäna jämfört med de traditionella mäklarföretagen. En 
annan fördel är att säljaren i de allra flesta fall visar sin bostad själv. Säljaren har då en 
möjlighet att berätta mer detaljerat om den direkta närmiljön för spekulanter. Hur många 
barn de närmaste grannarna har, vilken ålder de har, vilka grannar som har hund eller katt 
m.m. kan vara intressant för spekulanter att känna till. Även hur dagis, skolar och andra 
faktorer i närområdet fungerar, inte bara var de finns, kan säkert vara av intresse för 
spekulanterna.  
 
En nackdel med de nätbaserade mäklartjänsterna kan vara om säljaren inte känner att 
han/hon vill eller klarar av att visa sin bostad själv. Det är inte alltid lätt att på förhand 
veta hur många spekulanter som kommer, vilka frågor som dyker upp etc. Det kan säkert 
också upplevas olustigt att få höra negativa kommentarer om färg- och tapetval i sitt hem 
av främmande människor. Vill man ha hjälp med visning av en mäklare medför detta en 
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extra kostnad för säljaren vilket också kan ses som en nackdel. Det kan alltså vara svårt 
att i förhand veta vad det innebär att visa sin bostad själv och vilka konsekvenser det får.  
 
5.6 För- och nackdelar för spekulanter/köpare 
 
Dagens bostadsspekulanter har idag en stor fördel av att kunna söka information på 
Internet om sitt kommande boende. Bosajterna Hemnet och Bovison har gjort det möjligt 
att på egen hand enkelt söka efter sitt framtida boende. Genom bevakning enligt specifika 
önskemål kan spekulanter idag prenumerera på information som matchas mot 
marknadens utbud av bostäder. En annan fördel för spekulanten, som också noterats 
under punkt 5.5, är möjligheten att få information direkt av säljaren om objektet när 
säljaren visar bostaden själv.  
 
Branschorganisationerna är kritiska till de nätbaserade mäklartjänsterna och ser enbart 
nackdelar med deras erbjudanden. Nackdelar finns och en av dessa är spekulanternas 
möjlighet att få opartiska och riktiga råd av mäklaren. Eftersom mäklaren inte besökt 
objektet själv vid intaget (gäller dock inte A-mäklarna) kan det vara svårt att lämna 
opartisk information om objektet till spekulanterna. Mäklarens uppgifter kommer från en 
besiktningsman/värderingsman och säljaren. Hur mycket har mäklaren påverkats av 
säljarens information om objektet? Kan det anses som opartisk information när mäklaren 
inte har besökt objektet? Vidare kan en annan nackdel vara att det finns ett behov av 
mäklarens fysiska närvaro vid de olika momenten i förmedlingsprocessen. Behovet av 
rådgivning och information är något som inte alltid självklart kan mötas via telefon och 
mail. Den traditionella mäklarens lokala kännedom om en stad och dess bostadsområden 
är ofta stor. En nackdel för de nätbaserade mäklartjänsterna blir då att ge specifik 
informationen till spekulanter vid förmedling av bostäder i andra delar av landet än där de 
har sitt kontor. Mäklaren ska enligt FMN kunna ge spekulanter så mycket information om 
objektet som om han varit där själv, utan att hänvisa till den person som gjort intaget av 
objektet. Är det rimligt att tro att en nätbaserad mäklartjänst kan ge spekulanten 
tillräcklig information?  
 
5.7 Dilemman 
 
Ett dilemma för bostadssäljaren kan vara att avgöra kvaliteten på de nätbaserade 
mäklartjänsterna. Är den sämre bara för att den är billigare eller är de traditionella 
mäklartjänsterna förhållandevis dyra? Ett lågt pris behöver inte nödvändigtvis betyda att 
tjänsten är sämre. Bostadssäljaren kan också ha lägre förväntningar på tjänsten på grund 
av det betydligt lägre priset och uppleva att den ändå till fullo motsvarar eller till och med 
överträffar hans/hennes förväntningar. Kan säljarens delaktighet i förmedlingsprocessen 
göra att priset på bostaden blir lägre eller högre? En försäljning via en traditionell 
mäklare jämfört med att sälja helt själv ger i genomsnitt ett 18 % högre försäljningspris. 
Än så länge finns ingen statistik som kan visa några skillnader vid förmedling via 
nätbaserade mäklartjänster. 
 
Ett dilemma för spekulanter/köpare är att de inte har valt en nätbaserad mäklartjänst vid 
sitt bostadssökande men ändå får ta konsekvenserna av säljarens val av mäklare. En 
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spekulant kan ha ett stort behov av information, rådgivning och fysisk närvaro av en 
mäklare men inte få det på grund av säljarens val av mäklare.  
 
Det vanligaste är idag att spekulanter möter en mäklare på visningarna. Men hur 
förberedd är spekulanten på att möta säljaren på visningen? Kan det påverka spekulantens 
intresse för objektet när han får möta säljaren istället för mäklaren? Finns det annat 
spekulanten kan påverkas av när säljaren visar bostaden själv? 
 
5.8 Fastighetsmäklarens roll i förmedlingsprocessen 
 
För den enskilde fastighetsmäklaren kan de nätbaserade mäklartjänsterna innebära både 
för och nackdelar. En av respondenterna, Adirektas Karin Berglund, menar att den största 
skillnaden för henne är arbetstiderna. Adirekta har öppet under normala kontorstider och 
genom att säljaren visar själv behöver hon aldrig jobba på obekväma arbetstider vilket 
hon ser som mycket positivt. Tiden på kontoret ökar också när inga kundbesök behöver 
göras och möjligheten till fler antal förmedlingsuppdrag per mäklare borde också öka.  
 
En nackdel kan vara mäklarens frånvaro i förmedlingsprocessen. Eftersom den 
traditionella mäklaren träffar säljare och spekulanter vid flera tillfällen under 
förmedlingsprocessen finns också en möjlighet att bygga upp en relation och ett 
förtroendekapital inför framtiden. Köparen av ett objekt kan ju också ha en bostad som 
ska säljas. Mäklarens personliga kontakt med spekulanter, främst under visningarna, är 
därför en viktig plats för mäklaren att marknadsföra sina mäklartjänster på. 
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel sammanfattar jag studiens resultat. Jag för även en avslutande 
diskussion om studiens teori och metod samt ger mina egna reflektioner på arbetet. 
Vidare ges förslag på fortsatta studier. 
 
6.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Studien visar på flera skillnader mellan traditionella och nätbaserade mäklartjänster. Den 
största skillnaden är priset på deras tjänster. De nätbaserade mäklarföretagen erbjuder 
sina tjänster till ett fast lågt arvode eller en betydligt lägre provision än de traditionella 
mäklarna. Det framkommer också att även om de nätbaserade mäklarföretagen har en 
mäklare som finns med under hela förmedlingsprocessen så är mäklaren aldrig eller 
mycket sällan fysiskt närvarande under förmedlingsprocessens olika delmoment. Deras 
koncept bygger istället på att säljaren ska vara mer delaktig genom hela 
förmedlingsprocessen. Detta leder till att både säljarens och köparens kontakt med 
mäklaren minskar och främst består av kontakt per telefon och mail. 
 
Fördelarna för säljaren är, förutom ett lågt mäklararvode och fler valmöjligheter, att han 
har möjlighet att berätta och beskriva mer detaljerat om bostaden och dess omgivning när 
han visar den själv. Detta kan också vara till fördel för köparen. Nackdelen kan vara att 
kritiska frågor undviks och att säljaren bara berättar det han själv anser viktigt. Säljaren 
vet förmodligen mest om sin bostad men det är alltså inte alltid bäst att han också visar 
den själv. Branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet är 
kritiska till att säljaren ska göra en del av den traditionella mäklarens arbete under 
förmedlingsprocessen. De anser att köparen inte får all den opartiska information som 
han har rätt till. Deras kritik kan vara befogad och en nackdel för köparen som inte har 
möjlighet att påverka säljarens val av mäklare. Hur stort behov köparen har att träffa 
mäklaren personligen kan vara svårt att avgöra och är säkert mycket olika från fall till 
fall. 
 
I FMN´s tidigare avgöranden fanns delade meningar om att mäklaren inte var närvarande 
under hela förmedlingsprocessen. Några ledamöter menade att det inte alls var förenligt 
med god mäklarsed medan majoriteten ansåg att det inte stred mot god mäklarsed eller 
FML. Det är intressant att se att även om FMN inte har kunnat ge något förhandsbesked 
till HemOnlines förfrågan om deras mäklartjänster är förenlig med FML, har ändå 
FMN´s ordförande uttalat sig neutral till deras verksamhet. Eftersom det funnits delade 
meningar i FMN, visar min studie att det finns behov av ett förtydligande av vad som 
anses med god mäklarsed vid nätbaserade mäklartjänster och när säljaren utför en del av 
den traditionella mäklarens arbete. Eftersom en utredning är tillsatt för att se över 
fastighetsmäklarlagen är det möjligt att vi snart får se en ändring eller ett förtydligande i 
den nya fastighetsmäklarlagen.  
 
6.2 Teori 
 
Den traditionella fastighetsmäklartjänsten är helt dominerande i litteraturen. Litteraturen 
används vid fastighetsmäklarutbildningen på Högskolan i Gävle och innehåller inga 
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referenser till alternativa nätbaserade mäklartjänster, trots att det har funnits sådana 
alternativ sedan mitten på 90-talet. Det beror förmodligen på att branschen är relativt 
konservativ och inte har sett nätbaserade mäklartjänster som ett alternativ till de 
traditionella mäklartjänsterna. Fastighetsförmedling är ett ämnesområde som inte har 
speciellt mycket litteratur att bjuda på. Förmedlingprocessen har ännu mindre. Tommy 
Gerdemark på Högskolan i Gävle bekräftar bristen på litteratur och annan forskning i 
området. Han menar att en anledning kan vara att utbildningen för fastighetsmäklare idag 
är tvåårig. Utbildningen innehåller inget större examensarbete och det kan vara en 
anledning till att det inte har skrivits så många uppsatser i ämnet.  
 
Den modell jag använt mig av i teoriavsnittet, se bilaga 1, visar en traditionell 
fastighetsmäklartjänst. I stort är den överensstämmande med hur traditionell 
fastighetsförmedling bedrivs och har därför fungerat bra vid jämförelsen med den 
nätbaserade mäklartjänsten. Den bok som beskriver mycket av det praktiska 
förmedlingsarbetet är skriven och utgiven av Mäklarsamfundet. I min studie framgår att 
deras inställning till nätbaserade mäklartjänster inte enbart är positiv, vilket kan vara en 
anledning till varför det inte refereras till alternativa mäklartjänster. 
 
6.3 Metod 
 
Det har varit mycket lärorikt att utföra en studie på egen hand. Eftersom jag har 
genomfört min studie ensam har fått stor insikt i hur mycket arbete det faktiskt ligger 
bakom ett arbete på kandidatnivå. Under arbetet med min studie har jag flera gånger haft 
anledning att fundera över metodval och insamlingen av den empiriska delen. Jag valde 
att göra mina intervjuer med respondenterna huvudsakligen per telefon, efter att ha tagit 
en första kontakt per telefon och därefter skickat en intervjuplan via mail. Två av fem 
respondenter returnerade relativt omgående svaren på mina frågor medan de övriga 
dröjde med sina svar och var svåra att få tag på per telefon. I efterhand ser jag att även 
om det hade varit praktiskt svårt att besöka respondenterna, hade det säkert gått snabbare 
att få tag i den information jag sökte efter. Jag upplevde även en viss misstänksamhet vid 
mina första telefonkontakter med fallföretagen. Relationen med respondenterna blev 
bättre efter den första intervjun och inför en kompletterande intervju, som genomfördes 
med samtliga tre fallföretag, fungerade dialogen betydligt bättre. Öppenheten och 
villigheten från respondenterna att svara på frågorna och till slut även ställa motfrågor, 
gör att jag i efterhand ändå tycker att intervjuerna ger en bra bild av deras verksamheter 
och deras fastighetsmäklartjänster. Eftersom jag själv har läst sista kursen i min 
fastighetsmäklarutbildning under hösten har jag haft stor nytta av min insikt i 
fastighetsförmedlingsprocessen. Det kan ha gett en viss intervjuareffekt vid min kontakt 
med respondenterna men till största delen anser jag det har varit positivt för min studie.  
 
6.4 Egna reflektioner 
 
De nätbaserade mäklartjänsterna har under 2006 på allvar etablerat sig på den Svenska 
fastighetsmäklarmarknaden. Branschorganisationerna är kritiska och tveksamma till deras 
mäklartjänster som de anser klart negativa speciellt för köpare och spekulanter. Andelen 
mäklade villafastigheter har ökat flera år i rad. Frågan är om trenden kommer att brytas 
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när bostadssäljarna nu erbjuds fler tjänster på nätet? Trots kritiken tror jag att 
fastighetsförmedling på nätet är en trend som på allvar kommer att påverka den i övrigt 
ganska konservativa mäklarbranschen. En del företrädare för branschen ser dock positivt 
på de nätbaserade mäklartjänsterna och tror att deras konkurrens kan utveckla den 
traditionella mäklartjänsten. Personligen tror jag också att det kan bidra positivt till att 
utveckla de traditionella mäklarföretagens tjänsteutbud i en snabbare takt. Men framför 
allt anser jag att det kommer att tvinga dem till att förtydliga och visa på skillnaderna 
mellan deras tjänsteutbud och de nätbaserade mäklarföretagens. Prisskillnaden på deras 
arvoden är trots allt stor.  
 
Det är naturligtvis bra med valmöjligheter för bostadssäljarna. Om man klarar av att sköta 
en del av arbetet själv när man ska sälja sin bostad, tror jag att nätbaserade mäklartjänster 
kan vara ett alternativ som allt fler kommer att prova i framtiden. De nätbaserade 
mäklarföretagen kommer troligen även att påverka mäklaryrkets karaktär en del genom 
sin ”frånvaro” ute på fältet hos kunderna. Det kan säkert passa en del mäklare väldigt bra 
om arbetet till större del kan bedrivas på ”normala” arbetstider eller mer inne på kontoret. 
Men det kan också ta bort en del av tjusningen med yrket då kundkontakterna minskar. 
Jag håller till viss del med i branschorganisationernas kritik när de ser negativt på 
köparens situation, då säljaren själv sköter en del av jobbet i förmedlingsprocessen. Att 
sälja och köpa bostad är en stor affär i livet. Jag tror därför att branschorganisationerna 
kan hjälpa till med mer information om alternativa mäklartjänster och vad de innebär för 
säljare och köpare.  
 
6.5 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom jag inte funnit någon tidigare forskning i detta ämne och ser min studie som 
unik finns det ett stort behov av vidare forskning. Några frågor som har kommit till mig 
under arbetet med min studie och som kan vara intressanta att studera närmare är 
följande. Hur mycket påverkar mäklarnas arvoden egentligen säljarna i sitt val av 
mäklare? Är en stor skillnad i mäklararvodet avgörande eller finns det andra aspekter 
som väger tyngre? Är de kunder som valt att sälja sina bostäder genom nätbaserade 
mäklartjänster nöjda kunder eller saknar de mäklarens ”närvaro” i förmedlingsprocessen? 
Hur upplever egentligen spekulanterna det att säljaren visar sin bostad själv? De nya 
annonsmarknaderna på nätet för självsäljare är också ett område som kan vara mycket 
intressant att studera närmare.  
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Intag 
1. Ett försäljningsuppdrag kan komma direkt från säljaren eller föregås av en offertförfrågan där 
framför allt provisionen förhandlas. 
2. Ett uppdragsavtal tecknas med eventuell klausul om ensamrätt. 
3. Mäklaren går igenom fastigheten med säljaren enligt en för företaget individuell checklista. 
4. Mäklaren informerar säljaren om upplysningsplikten avseende dolda fel enligt jordabalken, 
genomgång av skattekonsekvenser, behovet av försäkringar etc. 
5. Mäklaren och säljaren kommer överens om de närmare villkoren som t.ex. marknadsexponering, 
utgångspris och inom vilket intervall avslut kan ske. 
6. Mäklaren samlar in väsentlig information från offentliga register om fastigheten och fastighetens 
omgivning. Olika former av fastighetsrättsliga aspekter identifieras; inteckningar, servitut, 
nyttjanderätter, andelar i gemensamhetsanläggningar, medlemskap i samfälligheter och 
planförhållanden.  
7. Mäklaren upprättar en marknadsföringsplan med objektsbeskrivning och preliminär 
boendekostnadskalkyl. 
8. Mäklaren genomför marknadsföring via Internet, tidningar, och skyltfönster eller 
direktmarknadsföring via ett spekulantregister. 
 
Försäljning 
9. Mäklaren arrangerar visning av objektet, eventuellt efter att huset/lägenheten ställts i ordning (sk 
homestaging). 
10. Mäklaren upprättar individuella finansieringsplaner och boendekostnadskalkyler för potentiella 
köpare. 
11. Mäklaren rådgör med de potentiella köparna om kostnader för köpets fullbordan, 
skattekonsekvenser, undersökningsplikten och behovet av besiktning och behovet av besiktning. 
12. Slutförhandlingar sker om pris, tillträde och eventuella reparationer. 
13. Mäklaren assisterar med bankkontakter och skrivning av köpekontrakt. 
 
Avslut 
14. Mäklaren upprättar likvidavräkning och köpebrev. 
15. Mäklaren bistår med lagfartsansökan. 
16. Köparen tillträder fastigheten/lägenheten. 
17. Mäklaren avslutar uppdraget med arkivering av handlingar. 
 

Intag 
1-8 
 

Försäljning 
9-13 

Avslut 
14-17 

Bilaga 1. 
 

Förmedlingsprocessens tre steg för traditionella 
fastighetsmäklartjänster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2. Källa: Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s 511-512, Egen bearbetning. 
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