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Förord 
 
Vi som skrivit denna uppsats vill tacka alla de som hjälpt oss och genom sitt medverkande på 
ett eller annat sätt bidragit till skapandet av denna uppsats. Först och främst vill vi tacka de 
mäklare och personer inom mäklarföretag som ställt upp och tagit sig tid att besvara våra 
frågor; Arvid Sundquist på Fastighetsbyråns huvudkontor i Stockholm, Joakim Spåre på 
Bjurfors i Malmö, Stefan Tröjbom på Fastighetsbyrån i Gävle och Anna Sköld på Håkan 
Sköld Fastighetsbyrå i Malmö. 
Sedan vill vi även tacka de mäklare som deltagit i, och därmed möjliggjort fokusgruppen; 
Tiam Kakavand och Ali Keivandarian från Svenska mäklarhuset i Spånga, samt Joakim Ståhl 
och Simon Fidan från Fidan-Ståhl Fastighetsmäklare i Södertälje. 
Vi vill även tacka vår handledare Johan Gaddefors för värdefulla tips och råd under arbetets 
gång. 
 
 

Johannes Hedin  och  Saman Rostami 
Högskolan i Gävle Vårterminen 2009 
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Sammanfattning 
 
Titel: Kringtjänster inom fastighetsmäklarbranschen – Hur nya mäklarlagen kommer att 
påverka kringtjänster och mäklares tjänsteutbud 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Johannes Hedin och Saman Rostami 
 
Handledare: Johan Gaddefors 
 
Förmedling av kringtjänster i ett vinstgivande syfte är förbjudet enligt den nuvarande 
fastighetsmäklarlagen. I slutet av år 2005 tillsattes en utredning som skulle utvärdera den 
nuvarande lagstiftningen och komma med förslag angående förändringar och förbättringar.  
Det nya förslaget innebär bland annat att vinstgivande kringtjänster kommer att tillåtas och i 
dagsläget verkar det som att lagen kommer träda i kraft någon gång under år 2010.  
 
Den nya lagen kommer utan tvekan att förändra fastighetsmäklarbranschen i Sverige och vi 
har i denna undersökning försökt att ta reda på hur den nya fastighetsmäklarlagen påverkar 
mäklarföretags utbud av kringtjänster samt vilka möjligheter företagen ser att skapa 
vinstgivande avkastning på dessa tjänster. 
 
Våran metod har i sin helhet bestått av kvalitativa undersökningar i form av fyra intervjuer 
med berörda aktörer samt en fokusgrupp med fyra deltagare och en moderator som ledde 
fokusgruppen. Undersökningarna har gjorts med handledning av relevant litteratur och har 
varit lärorika och väldigt givande. 
 
I undersökningen har det visat sig att de flesta berörda parter ser positivt på de vinstgivande 
kringtjänsternas uppkomst. Det tycks inte finnas någon oro över att mäklares arbetssätt 
kommer att förändras avsevärt utan snarare att det är företagandet som kommer att förändras i 
samband med den nya lagen. Till exempel i form av slutande av avtal med samarbetspartners 
samt efterarbetet med uppföljning för att hålla samarbetet vid liv.  
 
Den nya mäklarlagen är ett resultat av den utveckling som skett inom branschen och är 
baserad på bland annat kundundersökningar som visar att kringtjänster är något som önskas 
av kunderna. Därför ser mäklare på kringtjänster som något oundvikligt men också som en 
bra möjlighet att tjäna mer pengar och utveckla sitt tjänsteutbud. 
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Abstract 
 
Title: Side services within real estate broker business – How the new real estate brokers 
law will affect side services and brokers supply of services 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Johannes Hedin and Saman Rostami 
 
Supervisor: Johan Gaddefors 
 
The offering of side services with a money making purpose is illegal according to the present 
estate brokers law. An investigation was proposed to investigate the present legislation to 
introduce possible changes and improvements.  The new proposal will probably result in the 
legalization of money making side services and it seems to be a fact sometime in the year 
2010. 
 
This new law will undoubtedly change the Swedish estate broker business and in this survey 
we have tried to determine how the new law will affect estate broker companies range of side 
services and also which possibilities the companies find to create profit on these services.  
 
Our method only consist of a qualitative research including four interviews with involving 
persons and also a focus group with four participants and a moderator who leads the focus 
group. The research has been done with guidance from relevant literature and the result has 
been interesting and very rewarding. 
 
In our research it has been settled that most of the people concerned have a positive view 
towards the upcoming of side services. There doesn’t seem to be any anxiety about estate 
brokers way of work changing significantly. Instead it is the way of working in companies 
that will change because of the new law. For example as binding contracts with collaborate 
partners and the afterwork like following up to keep the partnerships alive and running. 
 
The new estate brokers law is a result of the development the business has faced during the 
last yeras and is among other things based on customer surveys which show that side services 
is something that is wanted by the customers. Because of that estate brokers see the upcoming 
of the side services as something inevitable but also as a possibility to make more money and 
develop the supley of services. 
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1. Inledning/Introduktion 
 

Nedan följer en kort beskrivning av det valda ämnet för att ge läsaren ökad förståelse och en 
möjlighet att sätta sig in i ämnet samt klargöra diskussionen som leder fram till 
problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt nuvarande Fastighetsmäklarlag (1995:400) är det inte tillåtet för mäklare att förmedla 
kringtjänster. I lagens första paragraf står det: ”Med fastighetsmäklare avses i denna lag 
fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på 
annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller 
hyresrätter”. Om man sedan läser i 14 § så står det följande: ” En fastighetsmäklare får inte 
bedriva handel med fastigheter. Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som 
är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare”. Detta innebär att förmedling av 
kringtjänster kan ses som förtroenderubbande verksamhet och är därmed inte tillåtet. I 
praktiken ser det dock något annorlunda ut och flertalet fastighetsförmedlingsföretag har ett 
mer eller mindre brett utbud av kringtjänster, och gränsen för vad som är tillåtet eller ej är 
aningen oklar. De kringtjänster som förmedlas i dagsläget får emellertid endast erbjudas som 
en service i samband med fastighetsöverlåtelser och så länge mäklarna inte tjänar pengar på 
kringtjänsterna och förmedlar dem i vinstsyfte anses denna typ av verksamhet inte strida mot 
gällande lagstiftning. 
 
I december 2005 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning som skulle granska och 
utvärdera gällande fastighetsmäklarlag samt komma med förslag till förändringar och 
förbättringar. I denna utredning (Fastighetsmäklaren och konsumenten, statens offentliga 
utredningar, 2008:6) diskuteras på sidorna 16-17 under avsnittet  ”Sidotjänster” just 
förbjuden förtroenderubbande verksamhet. Enligt de förslag som presenteras i rapporten ska 
kundens väl stå i fokus genom att mäklaren har skyldighet att klargöra samtliga förhållanden 
kring fastighetsaffären för kunden. Men i utredningen föreslås även att mäklare ska få 
långtgående möjligheter att utvidga och stärka sitt utbud av tjänster, vilket innebär att 
mäklarföretag kan förmedla kringtjänster i ett vinstdrivande syfte. 
 
Arbetet med förslaget till den nya mäklarlagen befinner sig i ett slutskede och trots att 
ikraftträdandedagen flyttats fram gång på gång (preliminärt datum då lagen börjar gälla är nu 
2010-01-01) är sannolikheten att lagförslagsändringen går igenom väldigt stor.  
Med detta som bakgrund har vi i denna uppsats utgått ifrån att den nya lagen kommer att tas i 
bruk inom en snar framtid. 
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1.2 Problematisering/Problemdiskussion 
Med tanke på det som presenterats tidigare tror vi att den kommande lagändringen kommer 
att förändra den svenska fastighetsmäklarbranschen. Det kan leda till att mäklarna i framtiden 
kommer att tvingas konkurrera inom flera områden och med ett större tjänsteutbud samtidigt 
som antalet aktörer på marknaden kan tänkas öka.  
Eftersom de flesta företag som verkar på marknaden redan idag har ett utbud av kringtjänster 
anser vi att det skulle vara intressant att ta reda på hur och på vilka sätt lagändringen tros 
påverka branschen och företagens tjänsteutbud. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur kommer den nya fastighetsmäklarlagen att påverka mäklarföretagens utbud av 
kringtjänster? 
Vilka möjligheter ser företagen att skapa vinstgivande avkastning på dessa tjänster? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur den nya mäklarlagen kommer att påverka och 
förändra mäklarbranschens utbud av kringtjänster samt diskutera vilka chanser 
mäklarföretagen ser till ekonomisk lönsamhet på förmedlingen av kringtjänster. 
 

1.5 Avgränsning 
Med tanke på att det nya lagförslaget endast omfattar fastighetsmäklares medverkan när det 
gäller privatpersoners bostadsaffärer så har vi valt att endast studera de förhållandena som 
gäller i dessa fall.  
 

1.6 Förklaring/definition av begrepp 
I denna uppsats förekommer en del begrepp och förkortningar. Nedan följer en 
förklaring/definition av de vanligast förekommande och mest centrala av dessa: 
 
Kringtjänster – I denna uppsats menar vi med begreppet kringtjänster alla de tjänster som 
fastighetsmäklare förmedlar eller i framtiden kan förmedla men som inte ingår i själva 
bostadsförmedlingen enligt 1 § FML. I uppsatsen förekommer även andra benämningar som 
exempelvis sidotjänster och tilläggstjänster men med samma avsedda innebörd som 
kringtjänster. 
 
Mäklare – I uppsatsen är begreppet mäklare vanligt förekommande och används i det här 
fallet i bemärkelsen fastighetsmäklare. 
 
SOU – Statens Offentliga Utredningar  
 
FML – Fastighetsmäklarlag (1995:400) 
 
FMN – Fastighetsmäklarnämnden  
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2. Metod 
 

Denna del av arbetet innehåller en presentation av olika metoder som kan användas vid 
forskning samt motiveringar till de vetenskapliga synsätt som vi har valt att använda oss utav 
i denna uppsats. 

 

2.1 Olika metoder 
Det finns olika metoder som används för datainsamling gällande vetenskapliga 
undersökningar. De man oftast talar om är kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Ofta 
väljer man endast en av dessa metoder beroende på problemställningen och syftet:  
 
”Vill man ha en noggrann beskrivning av ett fenomens utbredning eller en statistisk beräkning 
av sambandet mellan vissa fenomen väljer man en kvantitativ metod. Vill man däremot ha en 
mer djupgående eller nyanserad beskrivning av fenomenet är den kvalitativa metoden mer 
lämplig.”1 
 
”Självfallet kan man säga att syftet med ens projekt måste vara avgörande för vilken slags 
metod man använder sig av.”2 
 
Det ämne som vi har valt att skriva om är ett aktuellt ämne och med den problemformulering 
som vi valt att inrikta arbetet mot och studera närmare i åtanke så har vi bestämt oss för att 
använda kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder är något som har vuxit i popularitet den 
senaste tiden och det har varit ett bekymmer att hitta en gemensam nämnare för alla 
kvalitativa metoder som kan accepteras av forskare och användare av metoderna. Trots detta 
har man dock lyckats hitta vissa faktorer som är gemensamma hos de kvalitativa metoderna: 
 

- Att analysera en individs eller en grupps erfarenheter. Det kan vara personliga 

livserfarenheter eller professionella. 

- Att analysera interaktion och kommunikation. Det kan vara att observera ett samtal 

eller en inspelning för att sedan närmare undersöka dessa. 

- Att analysera dokument. Text, film, musik eller liknande.3 

 
Kvalitativa metoder utgår alltså från studiesubjektens perspektiv4 vilket är precis det vi söker.  
Vi anser också att kvalitativa undersökningar har gett oss en mer personlig bild av 
problemställningen. Personlig kontakt med studiesubjekten har också möjliggjort öppna 
samtal som ofta bidragit till svar på frågor som vi inte själva tänkt på. En annan anledning till 
vårt metodval är möjligheten att ställa följdfrågor. Att kunna följa upp med studiesubjekten 
gällande frågor som kan komma upp efter en intervju, som vi då har kunnat hantera via 
telefon eller e-post. 

                                                 
1 Jensen 1995 sid 39 
2 Trost 1997 sid 7 
3 Barbour 2007 
4 Alvesson & Sköldberg 2008 
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För denna undersökning har vi gjort fyra enskilda intervjuer samt en fokusgrupp med fyra 
yrkesverksamma mäklare som medverkanden. 
 

2.2 Metodologisk riktning 
Alvesson och Sköldberg behandlar fyra metodologiska riktningar: grundad teori, 
hermeneutik, kritisk teori samt postmodernism.5 Den hermeneutiska inriktningen har mycket 
kopplingar till den kvalitativa forskningsmetoden och den har också varit central i vår 
undersökning. 
 
Den hermeneutiska riktningen delas också den, i olika inriktningar. Generellt kretsar synsättet 
runt att forskning i grunden ska ses som tolkande aktivitet.6 Det finns ingen absolut sanning 
utan istället så tolkar man ett stort underlag av data och drar sina slutsatser utifrån dessa. 
Vidare tar man inom hermeneutik hänsyn till uttolkarens tidigare kunskap och erfarenheter 
vilket utgör basen till dennes tolkning av ett fenomen.7 
 
Det hermeneutiska synsättet är således en bra utgångspunkt för denna uppsats då vi måste 
tolka alla data som vi får av de intervjuer och den fokusgrupp som vi har låtit genomföra. 
Dessutom är den data som vi har fått in väldigt sällan absolut sanning, inte minst med tanke 
på att den nya fastighetsmäklarlagen ännu inte har trätt i kraft. Med det som nämnts ovan kan 
vi dra den slutsatsen att en stor del av arbetet bakom denna undersökning består av våra 
tolkningar av de samtal som vi har haft med berörda personer, och deras tolkningar av den 
nya fastighetsmäklarlagen och hur de tror att den kommer att förändra branschen. 
 
Nämnvärt är också att vi som skriver denna uppsats läser programmet Fastighetsekonomi, och 
en av oss har också kompletterat med nödvändiga kurser för att kunna arbeta som 
yrkesverksam mäklare. Vi har alltså förkunskaper och erfarenheter inom ämnet som enligt 
hermeneutiken bidrar till vår tolkning av undersökningen. 
 
En grundtanke med det hermeneutiska synsättet är att: ”meningen hos en del kan endast 
förstås om den sätts i samband med helheten”.8  I vårt fall kan man dra en parallell till att de 
intervjuer vi har gjort utgör delar som tillsammans bildar en helhet som är vår datainsamling. 
En generell sanning är att ju fler delar det finns desto klarare blir också helheten vilket än en 
gång speglar vikten av ett brett och utförligt bestånd av data.  
 

2.3 Intervjuer 
Intervjuer är bland de vanligaste av de kvalitativa metoderna. Jensen tar upp två typer av 
intervjuer, så kallade slutna respektive öppna intervjuer. Slutna intervjuer innebär att man 
ställer frågor i syfte att få korta och konkreta svar. Man följer ofta en frågelista punkt för 
punkt och det finns lite utrymme för kreativitet och diskussion.9 Detta är inte nödvändigtvis 
en dålig typ av intervju men vi anser att det inte passar för en undersökning med en 
problemformulering och ett syfte som vi har samt det tillvägagångssätt vi valt. 

                                                 
5 Alvesson & Sköldberg 2008 
6 Ibid 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 
8 Alvesson & Sköldberg 2008 sid 193 
9 Jensen 1995 
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Öppna intervjuer är mer diskussionsvänliga. Här ställer man öppna frågor och lämnar 
utrymme för den intervjuade att uttrycka sig fritt och i detalj.10 Självklart har man förberett 
frågor innan intervjun men man anpassar frågorna och dess innehåll efter situationen och 
ställer även frågor och följdfrågor som man inte hade tänkt på innan intervjun. 
 
Det finns fördelar och nackdelar med att vara en eller flera intervjuare. Två eller flera 
samspelta intervjuare gör vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och 
förståelse.11 En annan fördel är att två eller flera personer tänker olika och kan ställa 
följdfrågor som den andre inte tänkt på. Dock kan två intervjuare ge bilden av ett maktövertag 
och risken finns då att den intervjuade känner att han eller hon kommer i underläge.12 
 
Vi har dels på grund av ovan nämnda nackdelar, och dels på grund av tidsbrist, valt att göra 
intervjuerna ”en mot en”, menat att det har varit en intervjuare och en intervjuad. 
 
Intervjuerna har ägt rum på de intervjuades arbetsplatser, i ett avskilt rum för att undvika 
störningar. Detta medförde att det inte förekom några störningsmoment eller liknande som 
skulle kunna bidra till tveksamheter i tillförlitligheten hos den information som vi fick ut av 
intervjuerna. 
 
En aspekt som bör nämnas i detta samanhang är dock att de intervjuade personerna 
representerar sina respektive företag och har därmed en tendens att framhäva positiva 
egenskaper och undanhålla brister etc. Detta kan leda till att den bilden de återger av företaget 
och dess verksamhet kanske är något missvisande till företagets fördel. När vi efteråt studerat 
och gått igenom materialet från intervjuerna har vi därför haft detta i åtanke för att den 
information vi återger i arbetet ska vara så sanningsenlig och verklighetsförankrad som 
möjligt. 
 
Under intervjuerna har vi (med den intervjuades samtycke) använt oss av bandspelare. 
Anledningarna till det är bland annat att man under intervjuer måste vara koncentrerad och 
uppmärksam för att förstå vad den intervjuade vill få fram och för att kunna ställa följdfrågor. 
Detta kan vara väldigt svårt när man är ensam intervjuare om man samtidigt måste anteckna 
det som sägs. Dessutom har vi lärt oss (från litteratur men även egna erfarenheter) att man lär 
sig mycket av att höra sig själv under en intervju:  
 
”Man lär sig av sina egna misstag när man lyssnar till sin röst – man lär sig också av sådant 
man gjorde bra vid intervjun”.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Jensen 1995 
11 Trost 1997 
12 Ibid 
13 Trost 1997 sid 50 



Högskolan i Gävle  Examensarbete C-uppsats, VT 2009 
Johannes Hedin 
Saman Rostami 
 
 

 - 12 - 

Personerna som vi har intervjuat är: 
 

- Arvid Sundquist; ansvarig för Fastighetsbyråns dotterbolag Allt Hemma AB vid 

Fastighetsbyråns huvudkontor i Stockholm 

- Joakim Spåre; kundvårdschef på Bjurfors i Malmö City 

- Stefan Tröjbom; mäklare/franchisetagare vid Fastighetsbyråns kontor i Gävle 

- Anna Sköld; mäklarassistent vid Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB i Malmö Väster 

 

2.4 Fokusgrupp 
Fokusgrupper är en form av kvalitativ metod där man samlar en grupp människor och sedan 
startar en diskussion om ett ämne som man vill undersöka. Den som genomför en 
undersökning i form av en fokusgrupp brukar kallas för moderator. Moderatorns roll i 
fokusgrupper är att starta en diskussion för att sedan ta en passiv roll och lyssna aktivt och 
analysera och tolka det som sägs under diskussionerna. Moderatorn ska fungera som en 
opartisk person som endast är där för att leda diskussionerna i rätt riktning och observera; 
 
”Det är viktigt att moderatorn framhåller att han eller hon inte är expert på ämnet och inte 
tar ställning”.14  
 
Ett problem som har uppstått är att man ofta missuppfattar syftet med fokusgrupper och det 
kan sluta med att man istället genomför en gruppintervju. Skillnaden mellan en fokusgrupp 
och en gruppintervju är dock enkel och tydlig. En gruppintervju utförs på så sätt att man 
samlar en grupp människor och sedan frågar dessa människor en i taget, ofta samma frågor, 
kanske med syftet att jämföra deras svar med varandra. En fokusgrupp däremot syftar till att 
ge utrymme för en öppen diskussion mellan deltagarna och låta dem diskutera med (och stå 
till svars för) varandra.15 Fokusgrupper har sitt ursprung redan i 1950-talet men ända fram till 
1980-talet användes metoden endast för marknadsundersökningar. Anledningen till detta var 
främst saknaden av dokumentation och litteratur om metoden samt att det ofta direkt 
associerades med just marknadsundersökningar.16 Sedan mitten av 1980-talet har 
användningen av fokusgrupper ökat kraftigt, både gällande områdesanvändning och 
användningsfrekvens. 
 
Vi genomförde vår fokusgrupp med fyra yrkesverksamma mäklare. 
Tiam Kakavand och Ali Keivandarian från Svenska mäklarhuset i Spånga samt Joakim Ståhl 
och Simon Fidan som tillsammans sedan cirka ett år tillbaka har startat en egen verksamhet i 
Södertälje (Fidan – Ståhl Fastighetsmäklare). Vi valde att ha endast en av oss 
(uppsatsförfattare) närvarande som moderator för att göra det så enkelt som möjligt för 
deltagarna. Fokusgruppen ägde rum i en kontorslokal som inte har några kopplingar till någon 
av deltagarna för att alla skulle få likvärdiga förutsättningar. 
 

                                                 
14 Wibeck 2000 sid 72 
15 Barbour 2007 
16 Ibid 
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Det unika med denna forskningsmetod är att deltagarna själva upptäcker och utvecklar ämnet. 
De delar, och kanske till och med ändrar sina åsikter och synpunkter.17  En lyckad fokusgrupp 
ger en djup och fokuserad bild av diskussionsämnet, men också av vad som ligger bakom 
deltagarnas åsikter; ”Den ger också upphov till tolkning och därigenom till förståelse av 
varför saker är som de är, och hur de kom att bli så”.18 
 
Som vi nämnde tidigare så finns det en risk med att genomföra personliga intervjuer med 
personer som representerar ett företag eftersom de både medvetet och omedvetet har en 
tendens att göra reklam för det egna företaget etc. Detta var en av anledningarna till att vi 
valde att komplettera intervjuerna med en fokusgrupp eftersom det då råder en mer avspänd 
stämning och deltagarna kan diskutera mer fritt. Vi tror även att personliga intervjuer och en 
fokusgrupp är en bra kombination som bidrar till att den totala och sammanlagda mängden 
informationen och data blir bättre och mer korrekt.  
 
 

2.5 Källkritik; reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att ett material ska ge samma resultat när det studeras av olika forskare, 
och vid olika tidpunkter.19  Validitet har med informationens trovärdighet att göra. Man 
brukar tala om faktorer som kan ifrågasätta information som man har fått in genom olika 
undersökningar. Exempelvis om enkäter endast har skickats ut till en viss typ av människor, 
eller att man har intervjuat en person som kanske är emot ämnet som man undersöker. 
Problem som kan finnas i genomförandet av en fokusgrupp kan bland annat vara att deltagare 
kan falla för grupptryck, eller att man inte vågar uttala sig om saker som inte är socialt 
accepterade.20 
 
När det gäller urvalet av respondenter till intervjuerna och fokusgruppen så kan det finnas 
faktorer som påverkar resultatet; exempelvis ålder, kön, erfarenhet från yrkeslivet etc. I vårat 
fall har vi endast en kvinnlig respondent, och de personer som deltagit i fokusgruppen är 
relativt nyutexaminerade vilket medför att de kanske inte har så lång erfarenhet från 
yrkeslivet. Vi är medvetna om detta och har därför försökt att ta hänsyn till detta när vi 
studerat och analyserat det dataunderlag vi fick ut av intervjuerna och fokusgruppen. 
Även om det kanske varit önskvärt att ha en ännu jämnare och fördelning och större spridning 
vad gäller urvalet så anser vi ändå att vi lyckats relativt bra, eftersom vi lyckats få tag på 
respondenter i olika åldrar, med olika bakgrund, från olika delar av landet och representanter 
från både större och mindre företag etc. 

                                                 
17 Wibeck 2000 
18 Wibeck 2000 sid 127 
19 Wibeck 2000 
20 Ibid 
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Vi har letat mycket i litteratur om kvalitativa metoder angående uttrycken reliabilitet och 
validitet och vi märkte snabbt att ett ord som ofta dyker upp i samband med dessa uttryck är 
kvalitet.21  Alltså att kvaliteten på de undersökningar man har gjort är avgörande för vilken 
reliabilitet och validitetsfaktor man får.  
 
Vi har tolkat det så att det bästa sättet att få hög reliabilitet och validitet inte är att försöka 
filtrera bort de delar av information som verkar vara ”förskönad” sanning. Istället gäller det 
att försöka höja kvalitén på metoderna så att man minskar, eller till och med eliminerar 
felkällor.  
 
Att höja kvalitén i våra undersökningar är precis det vi har försökt att göra. Alla 
undersökningar har ägt rum i avslappnande och bekväma miljöer för att försäkra 
studiesubjektens bekvämlighet och skapa en icke hotfull stämning. Vi har även försökt att 
innan intervjuerna alltid försäkra studiesubjekten om att vi är medvetna om ämnets osäkerhet, 
med tanke på att den nya fastighetsmäklarlagen ännu inte har trätt i kraft. Vi har därför endast 
bett om svar enligt studiesubjektens kunskap och erfarenheter. På detta sätt tror och hoppas vi 
att alla personer som vi har pratat med har uppfattat intervjuerna som välplanerade och 
genomtänkta. 
 
Vi har alltid använt oss utav bandspelare för att på bästa sett kunna analysera och reflektera 
kring det som sägs samt för att efteråt kunna sammanställa informationen på ett bra och 
relevant sätt. Enligt vår uppfattning har vi lyckats med att ha en relativt hög kvalitet på våra 
undersökningar och tycker inte att det finns någon anledning att tvivla på den 
data/information som vi har samlat in.  
 
”We suggest that the researcher worry less about the traditional concerns of validity and 
instead be ready to answer the following question: What are you doing to ensure that you 
have followed the steps associated with quality research?”.22 
 

                                                 
21 Wärneryd 1990, Krueger & Casey 2000, Jensen 1995 
22 Krueger & Casey 2000 sid 203 
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3. Teori 
 

Vi har valt att dela upp detta kapitel i tre delar. I den första delen av kapitlet kommer vi först 
att presentera relevanta teorier angående tjänster och tjänsteföretag. Därefter kommer vi att 
kort beskriva innebörden av tjänstemarknadsföring och vad som är viktigt att tänka på när 
det gäller skapandet och utvecklandet av sitt tjänsteutbud. 

I den andra delen kommer vi att presentera nuvarande lagstiftning som reglerar mäklares 
verksamhet i dagsläget samt vilka förändringar som förväntas komma i samband med att den 
nya mäklarlagen träder ikraft. Detta görs för att upplysa och informera läsaren om 
problematiken med kringtjänster samt försöka beskriva hur lagändringen kommer att påverka 
och förändra inom detta område. Därefter följer en beskrivning och diskussion om just 
kringtjänster för att tydliggöra begreppet. Vi kommer även i denna del redogöra och 
presentera tidigare forskning i form av undersökningar inom området ”kringtjänster” som vi 
finner relevant och berikande i detta samanhang. 

I den tredje och sista delen kommer vi att sammanfatta och koppla samman de båda tidigare 
delarna i ett försök att göra hela teorikapitlet mer överskådligt och lättförståeligt.  

 
 

3.1 Teori del 1 
 

Till skillnad mot vad många kanske tror så säljer inte fastighetsmäklarföretag bostäder utan 
istället så säljer de tjänster (förmedlingstjänster). Eftersom mäklarföretag kategoriseras som 
tjänsteföretag så har vi valt att inledningsvis kort beskriva vad som karaktäriserar just 
tjänsteföretag samt de tjänster de erbjuder. Sist i denna del kommer en översiktlig beskrivning 
av förmedlingsprocessen för att ge läsaren en bild av hur denna process i regel fortlöper vid 
en bostadsaffär.   

 

3.1.1 Tjänsteföretag och tjänster 
Tjänsteföretag och det de producerar skiljer sig i många avseenden i jämförelse med 
varuproducerande företag. Det som skiljer tjänster ifrån varor/produkter är bland annat:  
 

- att tjänster är immateriella 

- tjänster består av aktiviteter eller processer 

- produktion, leverans och konsumtion av tjänsten sker oftast samtidigt 

- kunderna är på ett eller annat sätt delaktiga i produktionen och skapandet av tjänsterna, 

både som konsument och som produktionsresurs 

- att tjänster är heterogena och förgängliga  
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Att tjänster är immateriella innebär att de är abstrakta samt att det varken går att se eller röra 
dem. Detta medför att det före konsumtion kan vara svårt att konkretisera och värdera 
tjänsterna.23 Detta medför även att det är svårare för kunderna att bedöma egenskaperna hos 
en tjänst samt att det är svårare att i förväg avgöra kvalitén på tjänsten. Det blir även svårare 
för kunderna att i förväg veta vad de kan förvänta sig utav tjänsten samt försvårar jämförandet 
av olika tjänster och företags tjänsteutbud.24  Att tjänster består av aktiviteter och processer 
innebär att tjänsterna efter själva produktionsprocessen upphör att existera. Eftersom 
produktion, leverans och konsumtion av tjänsterna sker samtidigt så blir kunderna en del av 
produktionen genom interaktion mellan kunderna och företaget. Ofta är det en förutsättning 
för tjänstens uppkomst att kunderna utför en del av aktiviteterna i skapandet av tjänsten.  
Att kunderna är delaktiga i själva tjänsteproduktionen innebär också att kunderna får agera 
både konsument och produktionsresurs. I varuproducerande företag däremot så är kunderna i 
de flesta fall endast konsumenter och köper varor som producerats vid ett tidigare tillfälle.25 
Utöver detta anses tjänster även vara heterogena eftersom kunderna har en betydande roll när 
det gäller skapandet av tjänsten, där kunderna med sina specifika krav och olika beteende 
bidrar till att resultatet aldrig blir det samma från gång till annan.26  Det medför att tjänsterna 
blir olika för varje affär, och på grund av detta är det svårt för företag att standardisera sina 
tjänster och försöka styra tjänsteprocessen eftersom inga kunder är identiska vad gäller 
agerande och synsätt.27  Att tjänster är förgängliga innebär att de inte kan lagras till skillnad 
från exempelvis varor och produkter. Tjänster kan heller inte lämnas tillbaka vid exempelvis 
missnöje eller säljas på nytt. 
 
De teorier som finns angående organisation och marknadsföring inom området är oftast 
utformade och anpassade för företag som producerar varor eller produkter. Om tjänsteföretag 
inte har ovan nämnda egenskaper som karaktäriserar tjänster i beaktande samt tar hänsyn till 
varor och tjänsters skillnader kan detta leda till att de misslyckas med att marknadsinrikta den 
egna verksamheten. Det är med andra ord viktigt att man inom tjänsteföretag känner till 
skillnaderna mellan tjänster och varor därför att tjänsteutbudet påverkar företagets 
marknadsföring både vad gäller utformning och budskap.28 
 
När det gäller fastighetsmäklarföretag så torde detta synsätt i allra högsta grad vara tillämpligt 
eftersom deras tjänsteutbud består av mer eller mindre abstrakta tjänster. Och då är det ännu 
viktigare att företagen är tydligare med sin marknadsföring, och utgår ifrån vad tjänsterna 
innebär när man formar budskapet som ska kommuniceras ut till kunderna.  
 
Förutom det som presenterats tidigare angående tjänster och tjänsteföretag bör det när det 
gäller just fastighetsmäklarföretag även poängteras att de tjänster som mäklarföretag erbjuder 
på vissa sätt skiljer sig från andra typer av tjänster. Bland annat så kan man säga att 
mäklarföretags tjänster är ”sällanköpstjänster” och varje kund genomför överlag endast ett 
fåtal bostadsaffärer under sin livstid. Till följd av detta är det kanske snarare så att en nöjd 
kund skapar positiva rykten och rekommenderar företaget till andra istället för att kunden 
själv återvänder till företaget för att köpa deras tjänster igen.29 

                                                 
23 Grönroos 1996 
24 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
25 Grönroos 1996 
26 Echeverri & Edvardsson 2002 
27 Grönroos 1996 
28 Ibid 
29 Lundström 2005 
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3.1.2 Tjänstemarknadsföring 
Företag som på ett eller annat sätt utför eller levererar tjänster kommer alltid i kontakt med 
sina kunder på något vis. Kundernas samverkan tillsammans med företaget är en förutsättning 
för att tjänsterna ska kunna skapas och levereras. Beroende på vad det är för typ av tjänst så 
kan denna samverkan vara mer eller mindre utbredd och omfattande, men den leder alltid till 
att det uppstår en relation mellan kunderna (köpare) och företaget (säljare).30  Syftet med 
tjänstemarknadsföring är att locka till sig kunder, men även att lyckas behålla dem genom att 
bland annat se till att kunderna är nöjda och förblir lojala mot företaget för att de i det långa 
loppet ska vara lönsamma.31 Vad som anses vara själva huvudsyftet med 
tjänstemarknadsföring har med tiden varierat något i takt med att synen på tjänster och 
tjänsteföretag har förändrats. I dagsläget är synsättet inom ämnet som sådant att det fokuseras 
mycket på kvalitet och tjänstekvalitet för att kunna skapa goda relationer till kunderna och 
uppnå hög kundnöjdhet.32 
 

3.1.3 Relationsmarknadsföring 
Som vi nämnde tidigare så uppstår det relationer under samverkan mellan kunden och 
företaget vid förmedlandet av tjänster. På senare tid har begreppet relationsmarknadsföring 
blivit allt populärare eftersom man delvis har ändrat synsätt och numera anser att det är 
viktigare att skapa långsiktiga affärsrelationer i stället för att bara fokusera på enskilda 
transaktioner. Denna svängning i synen på marknadsföring inom tjänsteföretag har lett till att 
relationer och kontaktnätverk har blivit mer centralt. 33  Relationsmarknadsföring går ut på att 
fokusera på kunderna och skapa en relation till dem.34 En relationsbaserad syn på 
marknadsföringen innebär alltså att man arbetar utifrån ett mer långsiktigt tidsperspektiv. Man 
strävar efter att skapa en närmare relation till företagets kunder som bygger på pålitlighet och 
lojalitet. Om man lyckas med att få kunder som är lojala mot företaget så blir de exempelvis 
mindre priskänsliga eftersom de då är mer trogna mot företaget.35 En anledning till att 
relationsmarknadsföring blivit allt populärare bland tjänsteföretag kan vara att företagen insett 
att det är enklare och mera lönsamt att sälja och förmedla sina tjänster till befintliga kunder än 
vad det är att ständigt skaffa nya kunder.36  Ur konkurrenssynpunkt kan det vara en stor fördel 
att skapa långsiktiga och givande relationer till sina kunder men även till andra intressenter, 
och relationskvalitén kan vara en viktig konkurrensfaktor.37 Att ha god relation till sina 
kunder kan vara fördelaktigt för företaget eftersom nöjda kunder skapar och sprider ett gott 
rykte om företaget, och dessa kundrelationer kan därmed utgöra en grund för företagets 
lönsamhet på längre sikt.38 
 

                                                 
30 Grönroos 1996 
31 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
32 Hsu 2006 
33 Echeverri & Edvardsson 2002 

 34 Grönroos 2004 
35 Echeverri & Edvardsson 2002 
36 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
37 Echeverri & Edvardsson 2002 
38 Bronn 2007 
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3.1.4 Tjänstekvalitet 
För att lyckas med att skapa långsiktiga relationer och lojala kunder så är det en förutsättning 
att tjänsteföretaget kan förmedla och leverera tjänster med en hög kvalitet (tjänstekvalitet).39  
Inom tjänsteföretag är det företagets bemötande och uppträdande gentemot kunderna som till 
stor del styr kvalitetsupplevelsen.40 För att inte förvirra eller skrämma bort kunder är det av 
stor betydelse att man integrerar kommunikationen inom företaget så att man inte ger dubbla 
eller motsägelsefulla budskap etc. Därför är det viktigt att all kommunikation är samordnad 
och enhetlig samt att budskapet mot kunderna ska överensstämma med företagets mål och 
visioner.41 Den slutliga tjänstekvalitén är ett resultat av den kvalitet som går igenom hela 
företaget, både vad gäller företagets resurser och medarbetare inom den egna organisationen 
som producerar tjänsten. 
 
Den viktigaste länken i denna kedja för att uppnå hög tjänstekvalitet är personalen och 
medarbetarna; hur de agerar i förhållande till kunden, hur engagerade de är samt deras 
förmåga till servicetänkande och hjälpsamhet gentemot kunderna.42  Därför är det viktigt att 
de medarbetare inom företaget som har kontakt med kunderna har en förståelse för hur 
potentiella kunder agerar vad gäller val och utvärdering av olika tjänsteerbjudande.43 De 
måste även veta hur inköpet och förmedlingen går till samt ha befogenheter att fatta beslut 
rörande tjänsterna eftersom sådana beslut bör fattas av personer som har en så nära relation 
som möjligt till kunderna.44  För att kunna skapa kvalitet för kunderna måste man inom 
företaget vara medvetna om kvalitetens betydelse för kunderna. Men det räcker inte med att 
skapa kvalitet inom företaget (intern kvalitet) utan man måste även kunna förmedla detta utåt 
så att kunderna upplever kvalitet i medarbetarnas arbete.45  
 
För att höja tjänstekvaliteten bör företaget se över sin verksamhet och sitt tjänsteerbjudande 
samt hur tjänsterna överförs till kunderna. Det totala tjänsteerbjudandet kan enligt Grönroos 
delas upp i tre delar: kärntjänster, bitjänster och sidotjänster. Kärntjänsterna är de centrala 
och grundläggande delarna av företagets tjänsteutbud och utgör själva anledningen till att 
företaget finns. Bitjänster är de tjänster som behövs för att kunna genomföra kärntjänsterna 
samt möjliggöra nyttjandet av dessa. Sidotjänster är sådana tjänster som inte är nödvändiga 
för företagets verksamhet och fortlevnad men som gör det totala tjänsteerbjudandet mer 
attraktivt och konkurrenskraftigt. Förutom att det är viktigt att arbeta med vad kunderna får 
(teknisk kvalitet) så måste företaget även arbeta med och utveckla hur kunderna upplever 
tjänsterna (funktionell kvalitet) för att uppnå hög tjänstekvalité. Teknisk kvalitet är alltså 
enligt Grönroos vad kunden kommer att få medan funktionell kvalitet är hur kunden upplever 
interaktionen mellan kunden och företaget.46 
 
Den kvalitet som kunden upplever (kundupplevd kvalitet) består av skillnaden mellan 
förväntad och upplevd tjänst. Om kunden har höga förväntningar men att den faktiska tjänsten 
inte kan leva upp till dessa förväntningar blir den upplevda kundkvalitén låg. Om kundens 
förväntningar istället överträffas av den faktiska tjänsten så är den kundupplevda kvalitén hög. 
                                                 
39 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
40 Echeverri & Edvardsson 2002 
41 Gonring 1994 
42 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
43 Echeverri & Edvardsson 2002 
44 Grönroos 1996 
45 Edvardsson 1996 
46 Grönroos 1996 
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Kundernas förväntningar kan påverkas, men då är det viktigt för företaget att man inte skapar 
högre förväntningar än vad man sen kan leverera i form av den faktiska tjänsten. Priset som 
kunderna får betala för tjänsten påverkar även det kvalitetsförväntningarna; ju dyrare tjänst 
desto högre kvalitet förväntar sig kunderna.47 För att försöka höja kvaliteten i kundernas 
medvetande kan man förbättra företagets sekundära service, vilket oftast medför att kunderna 
upplever en kvalitetsförbättring i det totala tjänsteutbudet.48 
 
Grönroos beskriver tre olika företeelser som bör beaktas för att kunna skapa ett utökat 
tjänsteerbjudande; tjänsternas tillgänglighet, tjänsternas interaktion, samt kundernas 
medverkan. Med tjänsternas tillgänglighet menar Grönroos faktorer som exempelvis 
öppettider som passar kunderna, kunnig personal, funktionell samt fin och tilltalande interiör 
och exteriör på betjäningsstället. Interaktionen mellan kunderna och företaget är till exempel 
kontaktspersonal, olika system samt fysisk-tekniska resurser. Kundernas medverkan i 
skapandet av tjänsterna sker oftast under själva konsumtionsprocessen, och därför är det 
viktigt att företagets personal är tydliga och tillhandahåller nödvändig information angående 
de olika steg och situationer som uppkommer under skapandet av tjänsten.49 
 
Om man ska omsätta detta resonemang till ett fastighetsmäklarföretag så är kärnverksamheten 
att förmedla bostäder, vilket är själva grunden i företagets verksamhet. Bitjänster kan vara 
exempelvis annonsering och marknadsföring av de objekt man förmedlar. Dessa tjänster 
underlättar och stöttar själva förmedlingen så att kärntjänsten går att genomföra på ett 
tillfredsställande och smidigt sätt. Sidotjänster kan när man talar om mäklarföretag vara olika 
kringtjänster som flyttstädning, hjälp med finansiering, försäkringar, besiktningar etc. Alltså 
tjänster som inte är nödvändiga för att kärntjänsten ska gå att genomföra, men som gör den 
mer tilltalande för kunderna och konkurrenskraftig gentemot andra företags erbjudanden. 
För att höja tjänstekvaliteten hos ett mäklarföretag kan det vara ett sätt att skapa attraktiva 
kringtjänsteerbjudanden. På detta sätt kan en förändring av de sekundära tjänsterna medföra 
att kunderna upplever en kvalitetshöjning på det totala tjänsteerbjudandet (alltså de primära 
och sekundära tjänsterna tillsammans). 
 

3.1.5 Kundernas behov och förväntningar 
När det gäller ett företags utveckling av sitt tjänsteerbjudande så är det viktigt att man utgår 
ifrån resonemanget att försöka tillfredställa kundernas behov och förväntningar så att tjänsten 
anpassas efter deras önskemål. Med detta som utgångspunkt bör företaget försöka skapa 
tjänster som genererar mervärde för kunderna samt att tjänsteerbjudandet kan kommuniceras 
till kunderna på ett tillfredställande sätt. Detta för att förväntningarna som skapas senare 
verkligen ska kunna förverkligas. Annars känner sig kunderna lurade och blir besvikna, 
eftersom dessa kunder kan bidra till att sprida ett dåligt rykte om företaget. I detta samanhang 
är kundernas förväntningar ett centralt begrepp eftersom förväntningarna oftast har sin grund i 
kundernas behov och önskemål. Förväntningarna påverkas av bland annat företagets profil, 
företagets marknadsföring samt av kundernas tidigare upplevelser om de haft kontakt med 
företaget förut. Som vi nämnt tidigare så grundas förväntningarna på ett samspel mellan 
företaget och kunderna och dessa förväntningar kan påverkas eller förändras.50 

                                                 
47 Edvardsson 1996 
48 Echeverri & Edvardsson 2002 
49 Grönroos 1996 
50 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
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För att företaget ska lyckas med att tillgodose kundernas förväntningar så är det viktigt att 
veta vad det är som kunderna verkligen vill ha, vilket bland annat kan göras via 
marknadsundersökningar. Med hjälp av marknadsundersökningar kan företaget exempelvis få 
reda på; kunders förväntningar, hur bra det egna företaget presterar i förhållande till sina 
konkurrenter samt kunna mäta skillnaden mellan kundernas förväntningar och den faktiska 
levererade tjänsten, vilket är grundläggande för tjänstekvalitén.51 
 

3.1.6 Marknadsföring av kringtjänsteutbudet 
Fastighetsmäklarföretags kärnverksamhet består som vi nämnt tidigare av att erbjuda tjänster 
och för tjänsteföretag är kontakten och relationen till kunderna helt avgörande för 
verksamheten.  
 
Företag som erbjuder tjänster kommer ständigt i kontakt med sina kunder och kunderna 
samverkar på ett eller annat sätt med företaget under förmedlingen av tjänsten och därmed är 
personalen den viktigaste kommunikationskanalen gentemot kunderna. Målet med 
tjänstemarknadsföringen är att locka till sig och behålla sina kunder genom att se till att de är 
nöjda och förblir lojala till företaget för att kunderna i det långa loppet ska vara lönsamma.52  
 
En viktig förutsättning för att man ska lyckas med sin marknadsföring och förmedling av sina 
tjänster är att man förstår hur erbjudandet bör utformas och presenteras så att det är attraktivt 
för kunden. Ett tillvägagångssätt för att lyckas med detta är att man har bra och utförlig 
kunskap och information om kunderna och deras behov. Om man har denna kunskap om 
kunderna kan man lättare anpassa sig efter deras behov och önskemål, vilket blir viktigare och 
viktigare allt eftersom konkurrensen ökar. I det tuffare klimatet är det de företag som är mest 
uppmärksamma och lyhörda som lyckas med denna kundanpassning och därmed vinner 
kunderna.53  
 
När företaget väl förmedlar sina tjänster är det viktigt att kunderna känner att tjänsten 
uppfyller deras förväntningar. Dessa förväntningar kan dock påverkas, vilket innebär att 
företaget kan hjälpa kunden igenom bedömningen av kvalitet och valet av tjänst. Detta kan 
göras genom att företaget låter kunden ta del av arbetsprocessen eller till ock med medverka i 
den, vilket leder till att kunden får större förståelse för komplexiteten i tjänstens utformning 
och genomförande. De tjänster som företaget erbjuder kan bestå av ett antal värdeskapande 
aktiviteter som tillsammans skapar en helhet och utgör kundens upplevelse av tjänsten.54 
 

3.1.7 Förmedlingsprocessen 
Vanligtvis så delas förmedlingsprocessen upp i tre olika steg; intag, försäljning och avslut. 
Var och en av dessa tre delar kan sedan innehålla flera olika aktiviteter och delmoment, som 
dock skiljer sig en del beroende på mäklarföretagets tjänsteutbud samt objektets beskaffenhet 
(villor, fritidshus, bostadsrätter etc.). 
 

                                                 
51 Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Ibid 
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Intag kallas den delen av processen som vanligtvis innebär att en säljare kontaktar ett 
mäklarföretag för att få hjälp med att sälja en bostad. Det kan även tänkas att en köpare 
kontaktar mäklarföretaget för att få hjälp att hitta en bostad som uppfyller vissa av köparen 
uppsatta kriterier, men denna form är dock inte speciellt vanligt i Sverige. När kontakt mellan 
säljare och mäklarföretaget tagits och ett avtalsuppdrag skrivits under börjar mäklarföretagets 
arbete med det aktuella objektet. Efter exempelvis dokumentation och fotografering upprättas 
en objektsbeskrivning som sedan ligger till grund för markandsföring av bostaden i form av 
annonsering via Internet och tidningar etc.  
 
Försäljning är den del av processen som tar vid när annonseringen är klar och det är dags för 
visning av objektet för att mäklaren ska kunna finna potentiella köpare. 
 
Avslut sker när mäklaren hittat en köpare och avtal mellan säljare och köpare kan slutas. 
Därefter återstår det för mäklaren att fullfölja bostadsaffären så att den därefter kan avslutas.55 
 
 
 

3.2 Teori del 2 
 

Nedan har vi valt att samanställa och presentera det som vi anser vara de viktigaste delarna i 
den nuvarande lagstiftningen samt det nya lagförslaget. Därefter följer en sammanfattning av 
tidigare forskning inom området samt det som vi anser vara relevant med tanke på ämnesval 
och upplägg av denna uppsats.  

 

3.2.1 Nuvarande lagstiftning 
 
3.2.1.1 Bakgrund 
År 1984 infördes den första lagen som reglerade mäklares verksamhet och yrkesutövande som 
ett resultat av att branschen gått igenom stora förändringar. Före 1984 fanns det alltså ingen 
lagstiftning som gällde fastighetsmäklare utan då var det branschsedvänja som aktörerna på 
marknaden rättade sig efter. Efter ett tag gjordes en omarbetning av lagen på grund av nya 
förändringar dels inom branschen men även i samhället i stort. Denna nya lag 
(Fastighetsmäklarlag 1995:400) trädde i kraft år 1995.56  Denna lag gäller fortfarande, men 
som vi nämnt tidigare så kommer ett nytt lagförslag träda ikraft inom kort och även denna 
gång är en bidragande orsak till lagändring förändringar och nya förutsättningar i 
mäklarbranschen och i samhället.  
 
 
3.2.1.2 Fastighetsmäklarlag 1995:400 
Fastighetsmäklarlagen (FML) kan delas upp i tre olika delar: allmänna regler, 
näringsrättsliga regler samt civilrättsliga regler. Den första delen (allmänna regler) styr vem 
och vilka som får arbeta som fastighetsmäklare och vilka objekt man får förmedla.  

                                                 
55 Mäklarsamfundet utbildning, 2005 
56 Grauers m fl. 2005 
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Den andra delen (näringsrättsliga regler) innehåller regler om hur registrering av mäklare ska 
gå tillväga samt formalia som styr mäklareyrket och deras uppdrag. Den tredje och sista delen 
(civilrättsliga regler) som omfattar hur mäklare ska arbeta för de olika parterna samt hur 
ersättnings- och skadeståndfrågor med mera ska hanteras.57  I 1 § i FML 1995:400 står det 
följande: ”Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt 
förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, 
bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter”. Denna 
paragraf klargör bland annat att mäklaren inte är en juridisk person, vad mäklares verksamhet 
ska bestå av samt vilka typer av objekt som får förmedlas.58  Vidare i lagen beskrivs 
exempelvis vilket skydd konsumenten har, bland annat i 4 §: ”Om inte annat anges i det 
följande, får bestämmelserna i denna lag inte frångås till nackdel för en konsument som köper 
en fastighet huvudsakligen för enskilt bruk eller som säljer en fastighet som han har innehaft 
huvudsakligen för enskilt bruk”. I det här fallet kan både köpare och säljare ses som 
konsument när det gäller fastighetsaffärer.59  Denna paragraf innebär även att man inte får 
skapa ett avtal som är sämre för någon av de båda parterna. Mäklaren ska alltså agera på ett 
professionellt och sakkunnigt sätt både mot köpare och mot säljare vilket bland annat beskrivs 
i 12 §, första stycket: ” Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt 
iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens 
intresse”.  Om mäklaren inte anser sig behärska någon del av verksamheten fullt ut bör 
mäklaren enligt god fastighetsmäklarsed hänvisa konsumenten till en annan aktör: ”En 
fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter. Mäklaren får inte heller ägna sig 
åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare” (FML 14 
§). Det andra stycket i denna paragraf innebär att mäklaren måste vara opartisk och därmed 
inte får ägna sig åt någon verksamhet (exempelvis kingtjänster) som kan rubba förtroendet för 
mäklaren.60 
 

3.2.2 God fastighetsmäklarsed 
God fastighetsmäklarsed är ett vanligt förekommande begrepp i sådana här sammanhang, men 
det är inte detaljreglerat i någon specifik lagtext. Anledningen till detta var att man vid den 
ursprungliga mäklarlagens uppkomst år 1984 inte ville låsa fast mäklarplikterna.61 
Eller som det uttrycks i Proposition 1983/84:16: ”begreppet god fastighetsmäklarsed bör 
kunna utvecklas och förändras från tid till annan”.62 Eftersom begreppet god 
fastighetsmäklarsed inte regleras i lag så fastställs det istället av bland annat: 
konsumentverkets riktlinjer, praxis från domstolar, tillsynsmyndigheters bedömningar samt 
diverse branschåtgärder.63  Det finns dock ett antal paragrafer i Fastighetsmäklarlagen som 
delvis berör begreppet, främst 12 § första stycket, vilket framgår av citatet ovan. I utredningen 
till det nya lagförslaget har man dock tagit upp frågan om kraven på mäklare bör preciseras 
genom en tydligare definiering av begreppet god fastighetsmäklarsed. Anledning till detta är 
att man vill klargöra om konsumentskyddet är tillräckligt i dagens lagstiftning, eller om 
parterna skulle ha nytta av att man i lagtext detaljerar vad som menas med god 
fastighetsmäklarsed.  
                                                 
57 Grauers m fl. 2005 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Prop. 1994/95:14 
62 Prop. 1983/84:16 
63 Prop. 1994/95:14 
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Av utredningen kan man utläsa att varje enskilt fall av oenigheter och tvister angående god 
fastighetsmäklarsed även efter lagförslaget kommer att granskas av domstol och 
Fastighetsmäklarnämnden (FMN). Ett förslag i SOU 2008:6 som innebär en förändring mot 
vad som råder i dagsläget är att mäklare i förväg ska kunna få ett förhandsbesked om ett 
tillvägagångssätt strider mot god fastighetsmäklarsed.64 
 

3.2.3 Nya Lagförslaget  
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de viktigaste och mest centrala delarna av 
Statens offentliga utredningar: Fastighetsmäklaren och konsumenten, 2008:6. Denna rapport 
är resultatet av den utredning som dåvarande regering begärde år 2005 beträffande en 
omarbetning av Fastighetsmäklarlagen (FML). Med tanke på inriktningen på denna uppsats 
har vi dock valt att fokusera på de delar i utredningen som berör just kringtjänster, eller 
sidotjänster som det benämns i SOU 2008:6. Detta görs för att läsaren ska få en tydligare 
inblick i det nya förslaget eftersom det har en väsentlig betydelse och spelar en central roll i 
de efterföljande avsnitten i denna uppsats. 
 
 
3.2.3.1 Sammanfattning av SOU 2008:6 
Som vi nämnt tidigare så trädde den nuvarande fastighetsmäklarlagen i kraft år 1995. Syftet 
med utredningen SOU 2008:6 har varit att se över denna lag och reflektera över vilka 
förändringar och kompletteringar som behövs för att lagen bättre ska överensstämma med 
branschen och samhället så som det ser ut idag. Tanken med förslaget är att det både ska ge 
konsumenterna ett gott skydd samtidigt som mäklarna ska få tydliga riktlinjer och bra 
förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Till skillnad från nuvarande lag så föreslås den 
nya lagen endast gälla i näringsidkare-konsument-förhållanden. 
 
Utredningen föreslår även krav på mäklares opartiskhet som innebär ett totalt förbud för 
mäklare att träda in som köpare av en fastighet som denne har i uppdrag att förmedla. Mäklare 
ska heller inte få åta sig uppdrag där mäklaren har eller kan komma att få ett betydande 
personligt- eller ekonomiskt intresse, eller agera ombud vare sig till köparen eller till säljaren. 
En annan förändring är att mäklares skyldigheter mot säljare, köpare och uppdragsgivare blir 
tydligare och klargörs i separata paragrafer. Exempel på sådana här skyldigheter är att 
mäklaren måste ange fastighetens bedömda marknadsvärde samt skriftligen upplysa köparen 
om undersökningsplikten.  
 
Även när det gäller mäklares ersättning så föreslås en del förändringar, bland annat att 
provisionsersättning ska ersättas av skälig ersättning för utfört arbete och tillägg. Andra 
förändringar är att det ska införas ett straffskydd för yrkesbenämningen fastighetsmäklare, 
samt att det införs särskilda regler för förmedling av bostadsrätter och hyresrätter.65 
 
 

                                                 
64 SOU 2008:6 
65 Ibid 
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3.2.3.2 Förbudet mot förtroenderubbande (sido)verksamhet 
Mäklare förutsätts endast se till parternas intresse när det gäller förmedling av fastigheter, 
samt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklares verksamhet bygger på tillit och förtroende och 
då är det viktigt att mäklaren i en förmedlingssituation inte har andra egenintressen än 
ersättningen. Om detta skulle vara fallet och mäklaren inte agerar opartiskt kan det leda till en 
intressekonflikt där mäklaren ser till sitt eget bästa på kundernas bekostnad. Samtidigt är det 
viktigt att samhället och staten inte lägger sig i och gör inskränkningar i näringsfriheten mer 
än nödvändigt.  
 
Som det ser ut med nuvarande lagstiftning så finns det inget hinder för att fastighetsmäklare i 
samband med en fastighetsöverlåtelse förmedlar kontakter mellan köpare/säljare och företag 
som erbjuder tjänster som vanligtvis efterfrågas vid en fastighetsaffär. Det strider inte heller 
mot FML att mäklare samarbetar med exempelvis banker för att skapa förmånliga 
finansieringserbjudanden för kunderna. 
 
Det är ett faktum att många mäklare och mäklarföretag redan i dagsläget har ett mer eller 
mindre utbrett utbud av tilläggstjänster för kunder som ska sälja eller köpa en bostad. Detta 
sker främst genom olika typer av samarbeten med andra företag och är förenligt med lagen så 
länge det stämmer överens med god fastighetsmäklarsed och inte rubbar mäklares 
självständighet eller lojalitet mot kunderna. Om däremot mäklaren tar betalt för förmedlingen 
av dessa tjänster så kan det innebära att mäklarens intressen går emot kundernas intressen och 
det uppstår en motsatsställning mot en eller flera parter. I nuvarande lagstiftning är det främst 
dessa situationer som förbudet mot förtroenderubbande verksamhet i 14 § andra stycket i 
FML gäller.  
 
Under tiden man arbetat med utredningen SOU 2008:6 så har man diskuterat fram och 
tillbaka angående förbudet mot förtroenderubbande verksamhet, om det ska upphävas, 
preciseras eller kompletteras. I princip så är det detta förbud som hindrar fastighetsmäklare 
ifrån att förmedla kringtjänster så det har stor betydelse för kringtjänsternas vara eller icke 
vara. Enligt mäklarorganisationerna har detta förbud kommit att tillämpas så att 
konsumenterna hindras ifrån att få fullständiga och kompletta tjänster i samband med deras 
bostadsbyten. Fastighetsmäklarnämnden menar att mäklartjänsten på grund av den utveckling 
som skett med sidotjänster och samarbete med andra företag har lett till att kunderna förväntar 
sig mer än vad som enligt FML ingår i den centrala mäklartjänsten. Det slutliga förslaget som 
man kom fram till i SOU 2008:6 är att det generella förbudet ska upphävas och istället 
ersättas med regler som möjliggör för mäklare att förmedla exempelvis lån och försäkringar 
och erhålla ersättning för de förmedlade tjänsterna.66 
 
 
3.2.3.3 Kringtjänster 
När det gäller synen på kring- eller sidotjänster så vill man alltså upphäva det nuvarande 
förbudet för fastighetsmäklare att ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för 
mäklaren och ersätta det med en rad skyldigheter för mäklaren. Bland annat att mäklare som 
förmedlar sidotjänster (exempelvis lån eller försäkringar) i förväg måste anmäla detta till 
Fastighetsmäklarnämnden för registrering. Mäklaren måste även upplysa både köpare och 
säljare om denna registrering samt om den ersättning mäklaren får för den förmedlade 
tjänsten. Syftet med detta är att synliggöra de sidouppdrag mäklaren åtar sig.  

                                                 
66  SOU 2008:6 
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Med dessa förslag på förändringar menas att man vill utveckla användandet av sidotjänster, så 
att de blir tillåtna samtidigt som kraven och redovisningsskyldigheterna på mäklaren ökar för 
att inte konsumenterna ska drabbas.67   
 

3.2.4 Tidigare forskning 
 
3.2.4.1 Efterfrågan på sidotjänster  
När det gäller frågan om vem som efterfrågar att mäklare ska förmedla sidotjänster så finns 
det inget entydigt svar. Vissa hävdar att kunderna/konsumenterna efterfrågar sidotjänster 
medan andra menar att det endast är mäklarna själva som gör detta.68 De senaste åren har det 
genomförts en rad undersökningar med syfte att försöka bringa viss klarhet i denna fråga. 
 
I slutet av år 2003 genomförde Temo en undersökning på uppdrag av Mäklarsamfundet. Man 
tillfrågade över 1 000 konsumenter för att ta reda på om det fanns ett intresse för att få tjänster 
förmedlade av mäklare, och i så fall hur stort detta intresse var. När man sammanställt svaren 
framkom det att 63 procent av de tillfrågade var mycket eller ganska intresserade av att få 
sidotjänster förmedlade av fastighetsmäklare. När det gällde frågan om vilka sidotjänster som 
var de mest efterfrågade så hamnade besiktning, IT-tjänster, bolån och försäkringstjänster i 
topp.69 
 
År 2004 Genomförde FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå en konsumentundersökning, där 
500 konsumenter tillfrågades. Av dessa var det en klar majoritet (ca 94 procent) som svarade 
att de var positivt inställda till att bli erbjudna kringtjänster av mäklare, även om det skulle 
innebära att de behövde betala mäklaren för dessa tjänster.70 
 
Synovate Temo genomförde år 2006 en undersökning på uppdrag av Mäklarsamfundet 
Bransch i Sverige AB. Under perioden 14-27 augusti tillfrågade man 500 hushåll som inom 
det senaste året köpt hus och där en mäklare var inblandad i själva köpet. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på kundernas inställning till kringtjänster förmedlade av 
mäklare samt hur nöjda kunderna var med mäklarens insatser. Utifrån resultaten konstaterades 
det att 83 procent av de tillfrågade ansåg att de fått den hjälp de behövde i samband med 
husköpet. 14 procent svarade att de inte tyckte sig fått den hjälp de behövde.  Bland dessa 14 
procent var de vanligaste förklaringarna till att de inte kände sig nöjda; bristande engagemang 
från mäklarens sida, att mäklaren var okunnig eller hade bristande/felaktig information samt 
att mäklaren uppfattades som partisk med säljaren. När det gällde frågan om tilläggstjänster så 
var ca 80 procent intresserade av att bli erbjuda kringtjänster i form av besiktning av 
bostaden. Ca 50 procent visade intresse för att bli erbjudna energirådgivning, och 40 procent 
efterfrågade försäkringar. När det gällde frågan om de kunde tänka sig att betala för 
förmedlingen av kringtjänsterna så ansåg drygt 80 procent av dem som var intresserade av 
bostadsbesiktning att de kunde tänka sig att betala för tjänsten, och ca hälften av dem kunde 
tänka sig att betala för förmedlingen av energirådgivning. 

                                                 
67 SOU 2008:6 
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Mäklarsamfundets Nyhetsbrev nr. 2 2004 
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I sin undersökning har Synovate Temo använt sig utav 13 alternativ när det gäller 
kringtjänster, vilket redovisas i diagrammet nedan tillsammans med svarsprocent för de olika 
svarsalternativen 
Av de kringtjänster som redovisas i diagrammet så är 92 procent av de tillfrågade intresserade 
av att få minst en av tjänsterna förmedlade. 71 

 
 

Diagram: egen bearbetning utifrån data från Synovate Teoms rapport: Tilläggstjänster hos mäklare 

3.2.5 Utländska förhållanden 
För att få en antydan om hur det kommer att bli på den svenska markanden efter det nya 
lagförslaget så kan man studera förhållandena i andra länder där det är tillåtet att förmedla 
kringtjänster sedan flera år tillbaka. Inom EU och EES så varierar innehållet i 
fastighetsmäklartjänsten mellan medlemsländerna, och det finns relativt stora skillnader när 
det gäller vad som ska få ingå i fastighetsmäklares tjänsteutbud.  
 
 

                                                 
71 Synovate Teoms rapport: Tilläggstjänster hos mäklare 
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I dagsläget finns det inget enhetligt regelsystem eller gemensam standard inom Europa som 
behandlar fastighetsmäkleriverksamhet, men European Committee for Standardization (CEN) 
arbetar sedan några år tillbaka med ett projekt med avseende att få till stånd en standardisering 
på detta område inom EU. 
 
Till skillnad från svenska förhållanden så arbetar mäklare i många av de europeiska länderna 
som ombud för sina uppdragsgivare. I England så får exempelvis mäklare erbjuda 
kringtjänster som finansierings- och försäkringstjänster mot ersättning förutsatt att de på ett 
klart och tydligt sätt redovisar förhållandena för sina uppdragsgivare. Även i Tyskland får 
mäklare erbjuda tjänster utöver själva kärnverksamheten om de redovisar omständigheterna 
runt de tjänster som kan komma att påverka kundernas beslut att ingå avtal.  
 
Då många av de europiska ländernas lagstiftningar skiljer sig avsevärt från både den 
nuvarande svenska och det nya lagförslaget så anser vi att det inte är relevant att beskriva hur 
dessa olika marknader ser ut. Några länder som däremot har liknande förhållanden är enligt 
SOU: Danmark, Norge och Finland.72 
 
I Norge måste mäklarföretagen få särskild dispens för att få bedriva sidoverksamhet och 
förmedla sidotjänster. Även i Finland skiljer sig förhållanden en del från det väntade 
lagförslaget i Sverige.73  
Med detta som bakgrund har vi valt att mer titta på de danska förhållandena. 
 
I Danmark har mäklare en delvis annan roll än i Sverige, och där är det tillåtet för mäklare att 
vid sidan av själva mäkleriverksamheten bedriva annan verksamhet och förmedla tjänster som 
försäkringar, lån, flytthjälp med mera. I Danmark utgör denna sidoverksamhet ca en tredjedel 
av mäklarnas totala intäkter. Den lag (lov 1993-06-30 nr 453 om omsætning af fast ejendom) 
som reglerar de danska förhållandena är utformad för att skydda konsumenterna, och 
bestämmelserna är förmånliga både för köpare och för säljare. Den danska lagen gäller för 
yrkesmässig förmedling av fast egendom, men den reglerar däremot inte förmedling av 
hyresrätter eller kommersiella fastigheter, vilket innebär att den i princip endast är tillämpbar 
vid förhållandet mellan näringsidkare och konsument. Vid ett försäljningsuppdrag ska 
mäklare värdera fastigheten och tillsammans med uppdragsgivaren komma överens om ett 
kontantpris som fastigheten ska utannonseras till. När en mäklare tar på sig ett 
försäljningsuppdrag ska det upprättas ett skriftligt avtal innehållande bland annat villkor om 
uppdragets varaktighet, precisering av det arbete förmedlingen innebär samt upplysning om 
ersättning för utfört arbete. I Danmark får mäklare och uppdragsgivaren själva komma 
överens om hur ersättningen ska beräknas, men vanligtvis består arvodet av en procentsats av 
köpeskillingen (provision) eller till fast pris.  
 
När det gäller marknadsföring av försäljningsobjekt så ska det ges korrekta och tydliga 
upplysningar om fysiska och ekonomiska förhållanden. Enligt dansk lag ska mäklare med 
omsorg verka för båda parters (köpare och säljares) intressen och vara opartiska under 
försäljningen. Enligt en grundregel i lagen måste mäklare ge både säljare och köpare råd och 
upplysningar som är betydelsefulla för försäljningen. 

                                                 
72 SOU 2008:6 
73 Ibid 
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att fastighetsmäklare i Danmark får förmedla 
kringtjänster mot ersättning förutsatt att mäklaren upplyser båda parterna om de rådande 
förhållandena och omständigheterna. 74 
 

3.2.6 Utvecklingen inom mäklarbranschen 
Som vi nämnt tidigare så har mäklarbranschen på senare tid genomgått en del förändringar, 
och sedan nuvarande Fastighetsmäklarlag trädde i kraft år 1995 så har branschen utvecklats en 
hel del. Detta innebär att aktörer på marknaden idag agerar utifrån delvis andra förutsättningar 
än tidigare. Även i de andra nordiska länderna har det skett en liknande utveckling. Några av 
de förändringar som bidragit till utvecklingen är att utomstående investerare allt oftare och 
med större insatser går in med kapital i mäklarbranschen. Ett exempel på sådana investerare är 
bankerna som genom sina intåg på marknaden vill distribuera sina banktjänster och ser 
fastighetsverksamhet som ett sätt att nå fler och nya kundgrupper. En annan bidragande orsak 
är att det på senare tid blivit allt vanligare med större rikstäckande kedjor inom 
fastighetsmäklarområdet. Ytterligare en förändring är att handeln till och från utlandet har 
ökat i omfattning, alltså att det idag förmedlas fastigheter i utlandet till svenska kunder och att 
det förmedlas fastigheter belägna i Sverige åt kunder som är bosatta i andra länder. 
 
På senare tid har även tekniska hjälpmedel, och då främst datorer och Internetbaserade 
tjänster, reformerat mäklarverksamheten. Idag kan mäklare utföra en stor del av sitt 
mäklararbete via Internet samtidigt som tillgängligheten för kunderna förändrats radikalt. Nu 
för tiden finns det även så kallade ”nätmäklare” och ”gör det själv-sajter” där kunden får ta 
över en del av de traditionella mäklarnas uppgifter. Trots denna trend så sker de flesta 
försäljningar av villor och bostadsrätter med hjälp av mäklare, vilket kan förklaras med att 
kunderna efterfrågar ekonomisk och juridisk kunskap som de själva inte besitter. Överlag kan 
man säga att denna utveckling lett till ökad konkurrens på marknaden och tuffare klimat inom 
branschen, vilket medfört att mäklarföretagen försöker locka till sig kunder genom bland 
annat ökad service och pressade priser.75 

                                                 
74 SOU 2008:6 
75 Ibid 
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3.3 Teori del 3 
 

I denna del kommer vi att koppla samman de olika avsnitten i första delen som behandlar 
tjänster och tjänsteföretag i allmänhet med det som beskrivs i del två angående 
mäklarföretag, det nya lagförslaget och dess betydelse inom kringtjänsteområdet. 

 

Som vi nämnt tidigare så består ett fastighetsmäklarföretags tjänsteutbud av 
”sällanköpstjänster”. Detta faktum i kombination med att tjänsterna är abstrakta och därmed 
svårdefinierade gör att det är ännu viktigare att mäklarföretagen kan kommunicera ut sitt 
budskap till kunderna. Enligt det som beskrevs angående det nya lagförslaget i SOU 2008:6 så 
väntas den nya mäklarlagen häva nuvarande förbud mot förmedling av vinstinbringande 
kringtjänster vilket troligtvis kommer att förändra branschen och mäklarföretagens 
förutsättningar på flera sätt. Grönroos gör en uppdelning av det totala tjänsteutbudet i 
kärntjänster, bitjänster och sidotjänster vilket beskrevs utförligare i avsnitt 3.1.4.  Enligt denna 
uppdelning kan man när det gäller fastighetsmäklarföretag säga att det som Grönroos menar 
med sidotjänster ganska väl överensstämmer med det som inom mäklarbranschen benämns 
som kringtjänster. Vidare definierar Grönroos sidotjänsterna som sådana tjänster som inte är 
av större betydelse för företagets fortlevnad eller nödvändiga för själva kärnverksamheten. 
Däremot menar Grönroos att sidotjänsterna bidrar till att göra det totala tjänsteutbudet mer 
attraktivt för kunderna och starkare ur konkurrenssynpunkt. Sidotjänster kan även bidra till att 
kunderna upplever tjänstekvalitén som högre och få dem att känna att de får ett mervärde när 
de utnyttjar företagets tjänster. 
 
När det nya lagförslaget slår igenom och det blir tillåtet att förmedla kringtjänster i vinstsyfte 
så anser vi att detta kan vara en stor möjlighet för mäklarföretagen att komplettera sina kärn- 
och bitjänster med kringtjänster för att på detta sätt göra företagets tjänster mer tilltalande och 
konkurrenskraftiga. Ytterligare en faktor som tyder på att detta kan vara ett bra och effektivt 
sätt att utveckla sitt tjänsteutbud och höja den upplevda tjänstkvalitén bland kunderna är de 
undersökningar som presenteras under avsnitt 3.2.5. Utav dessa undersökningar så framgår 
det ganska tydligt att det finns ett stort behov och intresse från kundernas sida att mäklare ska 
hjälpa dem med diverse tjänster runt själva förmedlingen av bostaden. Genom att utveckla 
och förändra utbudet av kringtjänster (sekundära tjänster) tror vi att mäklarföretag kan lyckas 
få kunderna att uppleva en kvalitetshöjning på det totala tjänsteutbudet. 
 
Med tanke på den utveckling som skett inom branschen och framförallt de förändringar som 
väntas komma i samband med en nya mäklarlagen så borde det vara ännu viktigare att skapa 
ett attraktivt tjänsteutbud. I takt med att konkurrensen ökar och det blir tuffare på marknaden 
så tror vi att det är viktigt att man som mäklarföretag försöker hänga med i utvecklingen och 
då kan förmedling av kringtjänster vara en viktig faktor i skapandet av ett relevant och 
konkurrenskraftigt tjänsteutbud som blir långsiktigt lönsamt. 
 
Detta resonemang knyter an till vår problemformulering, hur den nya fastighetsmäklarlagen 
kommer att påverka mäklarföretagens utbud av kringtjänster samt vilka möjligheter företagen 
ser att kunna tjäna pengar på dessa tjänster. Vilket även leder vidare till nästkommande del i 
uppsatsen, empiridelen, där vi försöker få svar på ovanstående frågeställningar.  
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4. Empiri 
 

I denna del av arbetet kommer vi att presentera resultatet av de intervjuer vi haft med 
mäklare och personer inom mäklarföretag samt de delar av diskussionerna från fokusgruppen 
som vi finner intressanta och relevanta i detta samanhang. 

 

4.1 Intervjuer 
 
4.1.1 Arvid Sundquist, Fastighetsbyråns huvudkontor i Stockholm 
Enligt Sundquist så ser Fastighetsbyrån den nya mäklarlagen och vad den innebär inom 
kringtjänsteområdet som något positivt och en möjlighet att öka sitt tjänsteutbud och på sikt 
även sina intäkter. Han tror att de flesta mäklarföretag ser den nya lagen som en möjlighet, då 
den nuvarande lagen enligt Sundquist inskränker lite på näringsfriheten. Efter lagändringen 
tror Sundquist att det kommer bli en betydligt öppnare marknad där mäklaren kan erbjuda 
kunden ett helhetskoncept; ”Under hela säljprocessen så är det ju bara mäklaren som vet vad 
kunden vill ha, att de ska flytta, vart de ska flytta, hur många barn de har och vad de har för 
färg på bilen. Det är bara mäklaren som har all den här kunskapen, varför ska han då inte 
utnyttja den, och hjälpa kunderna på alla möjliga sätt o vis” 
 
Fastighetsbyrån arbetar redan i dagsläget aktivt med att förbereda sig inför den nya 
mäklarlagen som tillåter förmedling av kringtjänster. Man har även startat ett nytt bolag som 
kallas för ”Allt Hemma” vars uppgift är att anpassa företaget efter ny lagstiftning och kunders 
framtida behov och önskemål inom kringtjänsteområdet. 
 
Sundquist menar att Fasighetsbyråns utgångspunkt även efter lagändringen kommer att vara 
att fokusera på kärnverksamheten, att förmedla bostäder, men han tror att företaget i framtiden 
kommer att ha ett bredare utbud mot kunderna. Alltså att det kommer att finnas fler tjänster att 
erbjuda utanför själva mäklartjänsten, men Sundquist tror inte att det finns någon 
överhängande risk att själva kärnverksamheten hamnar i skymundan på bekostnad av det 
ökade antalet kringtjänster. 
 
Han menar att Fastighetsbyrån som ju är ett stort bolag har möjlighet att ta hand om en stor 
del av det administrativa arbetet centralt på huvudkontoret så att de lokala mäklarkontoren 
inte får så stor arbetsbelastningsökning, trots att man i framtiden kommer att förmedla 
betydligt fler tjänster än i dagsläget. Som exempel på sådana arbetsuppgifter som kan köras 
centralt nämner han upphandling av leverantörer och samarbetspartners samt det 
administrativa ”pappersarbetet” runt omkring detta. Sundquist menar att större företag som 
Fastighetsbyrån har en konkurrensfördel eftersom de kan samköra en del av arbetet med 
kringtjänsterna så att mäklarna ute på de olika kontoren runt om i landet även fortsättningsvis 
kan fokusera på bostadsförsäljningarna trots att de kommer att ha ett större utbud av tjänster. 
Vidare menar Sundquist att Fastighetsbyråns målsättning är att arbetsbelastningen inte ska 
förändras allt för mycket ute på kontoren utan att man ska sköta så mycket som möjligt på 
huvudkontoret. Även om man kommer att sluta många avtal med samarbetspartners centralt 
så menar Sundquist att det inte finns företag i alla branscher som kan täcka alla 
Fastighetsbyråns 230 kontor utspridda i landet. Därför anser Sundquist att man på många orter 
även kommer att behöva sluta lokala avtal, vilket han dock inte ser som något negativt. 
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Även om han anser att det många gånger är eftersträvansvärt att arbeta med de största 
leverantörerna och samarbetsparterna så kan det ju ibland vara mer lönsamt att ta tillvara på 
de lokala samarbetena som finns på de olika orterna i strävan efter att jobba tillsammans med 
de bästa; ”I slutändan är det kunden som vill ha en skräddarsydd lösning och då är det de 
leverantörer och som kan tillhandahålla detta på bästa sätt som är mest attraktiva som 
samarbetspartners”. 
 
Vidare berättar Sundquist att man i valet mellan potentiella samarbetspartners utgår ifrån 
företagets värderingar och försöker att i största möjliga mån välja partners som kan leva upp 
till dessa. Han anser även att leverantörerna och samarbetsparterna har ett intresse av att sluta 
avtal med mäklarföretag eftersom de då får kontakt med potentiella kunder i ett mycket 
tidigare skede. 
 
På frågan om hur han tror att anpassningen till den nya mäklarlagen och arbetet med 
kringtjänster skiljer sig mellan stora bolag och mindre bolag som inte har samma kapacitet att 
samköra arbete centralt så svarar han att han tror att vissa företag kan få det svårt i framtiden. 
Till skillnad från större bolag som Fastighetsbyrån som har mycket resurser så tror han att 
mindre enskilda lokala mäklarföretag kan komma att få det svårare att hänga med i 
utvecklingen och stå emot den ökade konkurrensen. Samtidigt så ser han en utveckling där 
mindre mäklarkedjor och fristående bolag går ihop i allianser för att bland annat bättre kunna 
mäta sig med de större bolagen. Vidare menar han att mindre bolag som har hittat sina 
specifika nischer, exempelvis ett företag som endast säljer exklusiva lägenheter i innerstaden 
eller ett företag som inriktar sig på att bara förmedla skärgårdsvillor mm, inte kommer att 
behöva ha ett omfattande utbud av kringtjänster eftersom de ändå har sin kundgrupp. 
 
Sundquist berättar att Fastighetsbyrån har gjort undersökningar bland sina kunder för att ta 
reda på vad kunderna efterfrågar för typ av kringtjänster. Bland annat utifrån dessa har man 
skaffat sig en ganska bra bild över vad kunderna behöver och vill ha. Han menar att de 
tjänster som efterfrågas av säljande och köpande kunder på vissa områden skiljer sig åt. Han 
berättar att säljare främst efterfrågar tjänster inför själva försäljningsprocessen. Som exempel 
nämner han att säljande kunder vill ha hjälp med flytthjälp, homestyling, flyttstädning med 
mera. Köparna däremot vill främst ha hjälp med tjänster till det nya boendet, exempelvis 
försäkringar och besiktningar men Sundquist nämner även saker som nya möbler, en ny TV 
med mera. Även om många kunder vill ha hjälp med en rad olika tjänster så menar han att det 
kan finnas kunder som är skeptiska till att mäklare säljer och förmedlar tjänster som inte har 
med själva bostadsförsäljningen att göra och där anser Sundquist att det är viktigt att man från 
företagets sida inte ”prackar på” kunderna en massa tjänster som de egentligen inte vill ha. 
Han anser att det är viktigt att mäklare är lyhörda för kundens önskemål och anpassar 
tjänsteutbudet efter kundens önskemål så att mäklarens och företagets trovärdighet inte 
skadas. För att upprätthålla denna trovärdighet tror Sundquist att det krävs att de kringtjänster 
som erbjuds är nära anknutna till själva bostaden. Alltså att kunden känner att de erbjudna 
tjänsterna har med bostadsbytet att göra, men inom detta område kan det röra sig om allt ifrån 
flyttjänster, till elavtal och hemförsäkringar. Går man utanför detta område kan det bli 
förvirrande och kännas irrelevant vilket kan avskräcka kunden, eller som Sundquist själv 
uttryckte det: ”Vi kan inte börja sälja glass eller bilar, det är inte vad det handlar om utan vi 
ska hjälpa kunderna med bytet av bostad.” 
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När det gäller intäkterna av kringtjänster så menar Sundquist att mäklarnas incitament för att 
sluta avtal och samarbeta med andra aktörer är att tjäna pengar på de förmedlade tjänsterna. 
Han tror och hoppas däremot att det inte kommer gå så långt att ersättningen för 
kringtjänsterna helt kommer att ersätta provisionen för själva mäklartjänsten. Istället menar 
han att ett bredare utbud av tjänster kan leda till att man kan ta mer betalt för den 
sammanlagda tjänsten; ”Ju bättre tjänst du har, desto mer värd är ju den tjänsten. I slutändan 
kommer kunden bara att betala det man är värd och förhoppningsvis så kommer vi bli värda 
mer, och kunna ta mer betalt, det är den utgångspunkten vi måste ha”. 
 
När det gäller marknadsföringen av kringtjänster så tror Sundquist att erbjudandena om dessa 
tjänster kommer att vara synliga på ett eller annat sätt. Han vill dock inte svara på i vilken 
utsträckning detta kommer att ske eftersom marknadsföringen inte riktigt igår i hans 
arbetsområde.76 
 
 
4.1.2 Joakim Spåre, Bjurfors i Malmö City 
Redan i dagsläget så har Bjurfors ett relativt stort utbud av tjänster som kan likställas med 
kringtjänster genom avtal med olika leverantörer och samarbetspartners. Spåre berättar att 
företaget genom samarbete har förhandlat fram ett bra pris till kunden, som exempel nämner 
han Anticimex där man har ett avtal angående överlåtelsebesiktningar. 
 
Då det inte i dagsläget är tillåtet att ta betalt och tjäna pengar på dessa tjänster så erbjuder man 
dessa tjänster främst för att göra den egna produkten bredare och se till att kunderna får en så 
bra helhet som möjligt i sin bostadsaffär. Spåre menar att detta fortfarande kommer att vara 
det främsta uppdraget när den nya mäklarlagen trätt ikraft, men att det då även finns en 
möjlighet att utöver de avtalade priserna ta betalt av slutkunderna för de förmedlade 
kringtjänsterna. Vidare tror Spåre att den största utmaningen efter lagändringen kommer att 
bli att försöka hamna en rimlig prisnivå i förhållande till konkurrenterna eller att produkten 
inte blir sämre än vad kunderna kan få hos någon annan aktör på marknaden. Han tror att det 
efter den nya mäklarlagen i stor utsträckning kommer att bli en förhandlingsfråga med de 
respektive bolag/leverantör om vilken nivå man kommer att hamna på. 
 
Även om den nya lagen kan innebära att fler aktörer kommer in och konkurrerar på 
marknaden så ser man på Bjurfors det som positivt eftersom det driver utvecklingen framåt 
och företaget kan då knyta till sig nya leverantörer för att sedan sälja dessa tjänster som en 
helhet. Spåre tror dock inte att det kommer att komma så många nya aktörer på marknaden 
utan han anser att de bolag som finns i dagsläget inom de klassiska mäklarområdena kommer 
att finnas kvar samt att det är dessa redan existerande bolag som kommer slåss om 
marknadsandelarna. Spåre tror inte heller att man i framtiden kommer att få se en utveckling 
där mäklarkedjor startar sina egna kringverksamheter (exempelvis egen 
besiktningsverksamhet) eftersom det kommer ”att blir en för stor apparat att ha det ”in 
house” så det är bättre att ha de här samarbetena istället och låta specialisterna sköta sitt” 
som han själv uttryckte det. 
 
 
 

                                                 
76 Personlig intervju med Arvid Sundquist 2009-04-17 
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På frågan om han tror att den nya mäklarlagen skulle kunna leda till att andra aktörer som 
erbjuder kringtjänster startar mäklarverksamhet för att på det sättet slå sig in på marknaden 
svarar Spåre att han inte tror att detta kommer att ske i någon större utsträckning. Han ser 
dock bankerna och försäkringsbolagen som de främsta utmanarna inom detta område. Om 
detta kommer att inträffa så tror Spåre att det åtminstone under de första två tre åren efter 
lagändringen kommer att ske väldigt lokalt eller i nischad form som exempelvis på Internet-
sidan. 
 
På Bjurfors anser man sig ha bra koll på vilka tjänster som kunderna efterfrågar. Spåre menar 
att man utifrån att veta vad som ingår i en mäklaraffär kan avgöra vilka kringtjänster som kan 
underlätta denna affär och göra det smidigt att komma till avslut. Som exempel på tjänster 
som ska underlätta själva mäklaraffären nämner Spåre Anticimex, energideklarationer, vanlig 
hemförsäkring och husförsäkring. Men han säger även att man på Bjurfors har andra 
samarbeten utanför själva mäklartjänsten: ”exempelvis har vi förhandlat fram en bra rabatt 
på ett byggvaruhus, och det är ju inget som har med själva mäklaraffären att göra utan det är 
ju något du får när du flyttat in, och då kan du gå dit och få 10 % rabatt på en planka eller 
något i den stilen”. 
 
Spåre tror inte heller att det finns någon risk att man fokuserar för mycket på förmedlingen av 
kringtjänster och själva mäklarverksamheten kommer i skymundan eftersom det är själva 
mäklartjänsten som man kan ta betalt för, och han menar att det är där marginalerna finns. 
Vidare anser han att för att kunna ta betalt, ha rätt uppföljning och kunna sätta in rätt insatser 
för att sälja kringtjänster så krävs det en ganska omfattande administration. Oavsett om man 
själv erbjuder tjänsterna eller om man förmedlar kontakterna till samarbetspartners så tror han 
att det kommer ta mycket kraft från organisationen efter det att den nya lagen trätt ikraft: 
”När det gäller kringtjänster så måste vi tänka på att det krävs en hel administrativ apparat 
bakom som vi inte har idag”. 
 
När det gäller hur Bjurfors ser på möjligheterna att gå med vinst och tjäna pengar på 
kringtjänsterna efter lagändringen, så berättar Spåre att deras ambition vid varje samarbete 
naturligtvis är att man ska ha betalt för att skicka kunden till samarbetspartnern. Hur mycket 
betalt eller vilka marginaler man kommer att kunna ha tror han beror helt på vad det är för typ 
av tjänst eller produkt. När det gäller vissa tjänster så tror han att det kan bli så att Bjurfors 
bara skickar kunden vidare utan att själva sälja in några tjänster och då kan man ju bara ta 
betalt för själva förmedlingen av kontakten med kunden. Andra mer omfattande tjänster som 
överlåtelsebesiktningar och energideklarationer som tillsammans kan kosta upp mot 20 000kr 
tror Spåre kan bli mer lönsamma per bostadsaffär, och att det i dessa fall finns större 
möjligheter att tjäna en rejäl peng, till skillnad mot att man endast skickar vidare kunderna till 
andra företag.  
 
På frågan om de tror att arvodet på själva mäklartjänsten kan komma att bli lägre när man 
kommer att kunna tjäna pengar på kringtjänster svarar Spåre att det beror på hur man 
definierar begreppet kringtjänster. På Bjurfors ser man exempelvis fotografering, annonsering 
och visningsvärdar som en del av den renodlade mäklartjänsten och inte som kringtjänster. 
Dessa tjänster är något som redan i dagsläget ingår i Bjurfors koncept och som de därmed 
även tar betalt för. Spåre berättar att de exempelvis tar in leverantörer för proffsfotografering 
för att sedan ta betalt för detta i det normala arvodet. Kringtjänster ser de mer som en tjänst 
som inte är kopplad till själva mäklaraffären, och som egentligen inte behövs för att själva 
affären ska gå i hamn. 
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Spåre berättar att deras förhoppning är att de totala intäkterna ska bli högre efter lagändringen 
eftersom företaget då kan ta in leverantörer som erbjuder tjänster som inte är nödvändiga för 
själva mäklaraffären och ta betalt för förmedlingen av kontakterna.  
 
När det gäller jämförelser och likheter med hur det ser ut i Danmark och hur det kan tänkas 
bli i Sverige efter lagändringen så menar Spåre att man i Danmark gjort en delvis annan 
kategorisering av kringtjänster. Att man i Danmark mer säljer själva mäklarkompetensen som 
ett grunduppdrag och sedan tar betalt för exempelvis annonsering etc. som en kringtjänst. 
Spåre anser dock inte att vi kommer att få se en liknande utveckling i Sverige: ”Vi är inte där 
än och jag tror inte att vi kommer att komma dit med den nya lagen heller”. Han menar att 
man på Bjurfors istället vill ha kontroll på hela kedjan från början och mer sälja tjänster i form 
av paketerbjudanden. 
 
De mäklarföretag som kommer att klara sig bäst genom de förändringar som väntar i samband 
med den nya mäklarlagen tror Spåre är de företag som finns där volymmarknaderna finns och 
riktsäckande kedjor, eftersom dessa företag har de stora resurser som krävs. Men Spåre tror 
inte att det kommer att bli så att företag anställer exempelvis fotografer för att sälja det som en 
tjänst hos det egna företaget. Istället anser han att det även i fortsättningen kommer att vara så 
att man har olika leverantörer som tillhandahåller dessa tjänster, och skillnaden blir då istället 
att man tar betalt för tjänsterna på ett lite annorlunda sätt. Men sammanfattningsvis så tror 
Spåre att det är stora företag som verkar inom volymmarknader som kommer att ha lättast att 
erbjuda kringtjänster på ett lönsamt sätt. Spåre anser att man kommer att få det lättare att 
knyta till sig leverantörer om man som han själv uttryckte det: ”kan garantera att man t ex 
säljer 2000 objekt per år och skickar 75 % av dessa till leverantören. Dom som har volymen 
bakom sig kommer att få det jättelätt att få in nya kringtjänster”. 77 
 
 
4.1.3 Stefan Tröjbom, Fastighetsbyråns kontor i Gävle 
Tröjbom ser den nya mäklarlagen som en positiv förändring som erbjuder nya möjligheter, 
även om han menar att det återstår att se vad lagen kommer att säga om själva mäklarrollen. 
Trots att han tror att den nya mäklarlagen kan komma att leda till förändringar inom 
branschen så anser han att själva yrket inte kommer att påverkas eftersom utgångspunkten och 
fokus även i fortsättningen kommer att vara att förmedla bostäder. 
 
Tröjbom medger att han inte är helt uppdaterad inom ämnet kringtjänster eftersom det mesta 
av detta arbete sköts på huvudkontoret i Stockholm. Tröjbom nämner däremot att man på 
huvudkontoret håller på med ett projekt som heter ”Allt Hemma” som ska innefatta just 
kringtjänsteerbjudanden och som senare kommer att komma ut till de olika kontoren runt om i 
landet. 
 
Tröjbom berättar att det finns en hel avdelning på huvudkontoret som aktivt arbetar med 
kringtjänster. Han ser det som en av de större fördelarna med att tillhöra ett stort bolag och 
vara en del av ett väletablerat varumärke, där företaget verkligen har möjlighet att lägga ner 
mycket tid på de här frågorna centralt samtidigt som medarbetarna ute på de olika kontoren 
kan fokusera på det som är deras främsta uppgift: att förmedla bostäder åt sina kunder.  

                                                 
77 Personlig intervju med Joakim Spåre 2009-04-17 
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Vidare berättar Tröjbom att man inte arbetar lika mycket med kringtjänster ute på de olika 
kontoren, utan att mycket av arbetet med kringtjänster görs på huvudkontoret; ”sen är det ju 
upp till dom att få ner det till oss på de olika kontoren”. 
 
Även om huvudkontoret tar hand om en stor del utav denna verksamhet så kommer en del av 
arbetet som exempelvis slutande av avtal med lokala leverantörer etc. skötas lokalt på de olika 
kontoren. Men Tröjbom medger att man på kontoret i Gävle inte hinner lägga ner speciellt 
mycket energi på detta just nu på grund av tidsbrist; ”just nu hinner vi inte med att lägga för 
stor vikt i just att sluta avtal med andra företag osv. på grund av att vi har för mycket att 
göra. Men det måste vi ju naturligtvis göra så småningom, det är bara det att man tycker att 
det är så långt bort. Jag tror att vi kommer att ta tag i det på riktigt när det börjar närma sig 
att bli aktuellt”. Men Tröjbom berättar att man har ett visst samarbete med lokala företag, 
exempelvis så nämner han ett värmepumpscenter i Gävle som man har slutit avtal med. 
 
Vidare så tror Tröjbom att mäklaryrket kommer att i ännu högre grad bli ett säljaryrke när 
mäklaren även ska börja förmedla kringtjänster. Han misstänker att det kommer att bli en 
bredare utbildning inom säljområdet för dem som utbildar sig till mäklare i framtiden. Han 
funderar över att det kan komma att bli så att fokus på försäljningen av själva bostaden kan 
komma att minska, när man har fler tjänster att erbjuda och måste titta på vad man kan tjäna 
pengar på, även om han tror att risken att detta ska inträffa är ganska liten. Men han är 
övertygad om att den nya lagen kommer att medföra en förändring eftersom det kommer att 
gå att tjäna pengar på kringtjänsterna, vilket är en drivkraft för många. Tröjbom anser att 
utgångspunkten även i fortsättningen kommer att vara att förmedla bostäder. Så han tror inte 
att det finns någon överhängande risk att förmedlingen av kringtjänsterna kommer att ta 
överhand eftersom själva förmedlingsuppdraget av bostaden är en förutsättning för att hålla på 
med förmedling av kringtjänster; ”men sen naturligtvis, får vi ju se vad lagen säger, det kan 
ju bli rätt mycket fokus på kringtjänsterna”.  
 
Efter den nya lagens inträde tror Tröjbom att mäklares arbete kommer att anpassas till det nya 
systemet och att kringtjänsternas intåg i verksamheten kan innebära mer jobb för mäklarna 
och medarbetarna på kontoret, och att de kommer att behöva ha mer att tänka på när de har 
fler tjänster att erbjuda till kunderna. 
 
När det gäller marknadsföringen av kringtjänsterna så tror Tröjbom att det kan ske på ett 
liknande sätt som när man nyligen inom Fastighetsbyrån infört besiktningar och 
ansvarsförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Men med skillnaden att man i dagsläget inte får ta 
betalt för dessa tjänster. 
 
På frågan om han tror att utbudet av kringtjänster kommer att se annorlunda ut gentemot 
säljare och köpare svarar Tröjbom: ” Ja det tror jag. Kringtjänsterna kommer att anpassas 
efter det behovet man har som kund. Tyvärr så kan jag inte ge några exempel men allt 
kommer ju att ha med boendet att göra”. Tröjbom tror att den nya mäklarlagen kommer att 
öppna för nya möjligheter och möjliggöra ett bredare tjänsteutbud så att kunderna får en mer 
heltäckande mäklartjänst: ”Det skulle ju vara fantastiskt om man som kund skulle få ringa hit 
och sedan få hjälp från A till Ö. För människor idag har ju mindre och mindre tid över, så 
kan man då få en tjänst som är heltäckande så tror jag att man gärna tar den”. 78  
 

                                                 
78 Personlig intervju med Stefan Tröjbom 2009-05-06 
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4.1.4 Anna Sköld, Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB i Malmö Väster 
Sköld berättar att de på Håkan Sköld Fastighetsbyrå redan nu känner att det finns en stor 
efterfrågan på olika kringtjänster bland kunderna, som exempelvis städning och 
”homestaging”. I dagsläget brukar de endast hänvisa kunden vidare till andra företag som de 
har samarbete med men i framtiden när det blir lagligt att tjäna pengar på dessa kringtjänster 
ser Sköld en möjlighet att utvidga och expandera det egna företaget och dess tjänsteutbud. 
På företaget ser man positivt på det nya lagförslaget eftersom man efter en lagändring kan 
anpassa sin verksamhet så att den bättre speglar det kunderna efterfrågar. Men Sköld 
framhäver att det trots att det blir tillåtet att förmedla kringtjänster är viktigt att mäklarna 
behåller sin opartiskhet och inte tar någons parti vid en mäklaraffär. Därför tror hon att det 
kan vara bra om man har andra anställda inom företaget som mer arbetar med kringtjänster 
samtidigt som mäklarna kan fokusera på sin främsta uppgift. Sköld anser att det är av stor 
betydelse att mäklarna även efter lagförslaget arbetar med att: ”förmedla bostäder och hitta 
köpare till säljaren, och tillvarata säljares och köpares intresse”. Därför tror hon att det kan 
vara bra om det finns en person inom verksamheten som inte arbetar som mäklare utan istället 
har hand om kringtjänsteutbudet. På detta sätt tror Sköld att man på ett effektivt och 
tillfredställande sätt kan skilja på kringtjänsterna och själva kärnverksamheten. 
 
Sköld tror att det nya lagförslaget kan leda till ökad konkurrens och att det blir tuffare på 
marknaden. För att möta denna utveckling om den blir verklighet resonerar man enligt 
följande: ”då gäller det väl för oss att vi redan är så pass förberedda när väl detta förslaget 
slår igenom, att man redan har en bra idé, så att man är ute på marknaden so fort det blir OK 
och att man försöker ligga ett steg före.” 
 
Som det nämndes tidigare så har man på Håkan Sköld Fastighetsbyrå märkt av ett intresse 
från kundernas sida när det gäller kringtjänster och man anser sig ha relativt bra koll på vad 
kunderna efterfrågar för typ av tjänster. Sköld berättar att de har gjort en del 
kundundersökningar. Bland säljare så är det främst flyttstädning, homestaging etc. som 
önskas, medan köpare mer efterfrågar hantverkstjänster och dylikt. Just när det gäller 
hantverkshjälp så märker de att det är skillnad på hög- och lågkonjunktur när det gäller hur 
lätt det är att få tag på bra hantverkare och där ser Sköld en möjlighet att som 
fastighetsmäklarföretag ha några specifika hantverksföretag som samarbetsparters som man 
kan hänvisa kunderna till. Andra tjänster som kunderna visar stort intresse att få hjälp med är 
enligt Sköld bankkontakter för lån och finansiering. Därför har man på Håkan Sköld 
Fastighetsbyrå redan utvecklat ett nära samarbete med tre stora banker för att hjälpa kunderna 
med snabba och bra kontakter inom banktjänsteområdet. Till skillnad från många andra 
företag så har Håkan Sköld Fastighetsbyrå valt att inte binda sig till en specifik bank eller 
kreditinstitut som ett ytterligare steg i strävan efter att vara ”fria” och obundna. Utöver det har 
de även avtal med ett homestagingföretag samt med RealMæglerne som är en av de större 
mäklarkedjorna i Danmark. 
 
Vidare berättar Sköld att de tror att det kommer att bli så att man både har vissa typer av 
kringtjänster inom det egna företaget medan andra förmedlas genom samarbete med andra 
företag, beroende på bland annat hur stort kapital och vilka resurser man har som företag. För 
egen del så ser hon det som mest troligt att man kommer att ha avtal med andra företag och 
hänvisar kunder dit mot en ersättning. Men Sköld tror också att andra större företag kan 
komma att välja en annan strategi. 
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En risk med att anlita andra företag som en del av det egna företagets tjänsteutbud kan vara att 
det egna varumärket skadas om samarbetsparterna på ett eller annat sätt inte kan leva upp till 
förväntningarna. Sköld berättar att de är medvetna om detta och hon tror att man måste vara 
väldigt noga när man väljer vilka företag man ska samarbeta med så att det fungerar i 
slutändan: ”man får ju se till att det verkligen blir bra. Att man har bra dialog med de man 
har att göra med för att vi ska ju aldrig åka på att dom har misskött sig”. Sköld menar dock 
att det är svårt att få alla att bli nöjda: ”missnöje uppstår alltid, tyvärr, på något sätt är det 
alltid någon som är missnöjd, men då får man ju lösa det på ett så proffsigt sätt som möjligt”. 
Även om man har som utgångspunkt att sluta avtal med bra och seriösa företag så anser Sköld 
att man om samarbetet ändå inte fungerar får välja ett annat företag som erbjuder en liknande 
tjänst. 
 
På frågan om de tror att det i framtiden kan bli så att företag som erbjuder kringtjänster startar 
mäklarverksamhet för att kunna komma in på marknaden den vägen svarar Sköld att hon tror 
att det är mycket möjligt. Men å andra sidan så anser hon att mäklaryrket är ett lite speciellt 
yrke som bygger på service och förtroende och är ganska hårt reglerat etc. vilket kan medföra 
att det blir tufft för nya aktörer. Men Sköld ser att vissa banker startat upp egna mäklarbyråer 
med ganska stor framgång som ett sätt att kunna erbjuda sina banktjänster till fler kunder. 
När det gäller frågan om de tror att det kommer att bli så att man mest försöker sälja ”paket” 
eller mer enskilda tjänster så anser Sköld att båda alternativen kommer att bli aktuella 
beroende på vilken typ av kund det rör sig om: ”vissa kunder vill ha det klappat och klart, 
medan andra vill ha mer frihet och plocka lite”. 
 
Redan idag så arbetar man på Håkan Sköld Fastighetsbyrå så att man försöker skräddarsy 
tjänsten utifrån vad kunden vill ha. Och detta tror Sköld kommer vara ännu viktigare efter det 
nya lagförslaget, samt att man kan ge kunden olika förslag och verkligen kan förklara och 
motivera vad det är kunden får för de pengar denne betalar. 
 
Sköld tror inte att det finns någon överhängande risk att man kommer att fokusera för mycket 
på kringtjänsterna så att själva kärnverksamheten kommer i andra hand. Sköld påpekar dock 
att hon inte kan svara för andra företag men för egen del så säger hon att de kommer att 
försöka skilja väldigt mycket på själva mäklartjänsten och på kringtjänsterna. Hon säger att 
det är viktigt att de även i fortsättningen fokuserar på själva mäklarverksamheten och 
förmedla bostäder, och att man som hon nämnde tidigare har en person inom föreget som har 
hand om kringtjänsterna utan att mäklarna lägger sig i det mer än nödvändigt. Att mäklarna 
kanske skapar kontakterna med kunderna och säljer in sig på intag, men att det sedan är en 
annan person som tar över arbetet med att ”sälja in” kringtjänsterna. På detta sätt tror Sköld 
att man kan undvika risken att mäklaren tar köparens eller säljarens parti för mycket. 
 
När det gäller möjligheterna att uppnå lönsamhet och tjäna pengar på kringtjänster i framtiden 
så anser Sköld att det beror mycket på om man kan skapa ett utbud av tjänster som tilltalar 
kunderna. Men hon tror även att det är viktigt att det egna tjänsteutbudet ”sticker ut” och 
skiljer sig från konkurrenternas. ”Idag så är ju alla typer av mäklarföretag rätt så lika med 
vad vi kan erbjuda. Men om man kommer på en ‘super-idé’ som man kan sticka ut med 
gentemot dom andra så att det ger fler intag, så kanske det i längden gynnar mäklarföretaget. 
Det kanske inte gynnar själva kringtjänsten som sådan, men att man får fler intag och fler 
försäljningar gynnar ju i längden själva företaget”. Sköld tror alltså inte att det räcker att 
erbjuda samma typer av kringtjänster som de andra företagen på marknaden.  
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Om exempelvis nästan alla kommer att erbjuda tjänster som flyttstädning så blir ju företagen 
relativt lika även med utbudet av dessa tjänster samtidigt som marknaden är begränsad, menar 
Sköld 
 
Vidare så anser hon att det är viktigt att man ser till vad säljare och köpare är intresserade av 
och erbjuda det som en del av den totala tjänsten och därmed kunna höja provisionen. 
 
När väl lagen går igenom så tror Sköld att utvecklingen kommer att gå snabbast i storstäderna. 
Dels på grund av att konkurrensen är högre men även för att människor i städer kanske är mer 
lättpåverkade och inte lika ”trogna” de företag man anlitar. Sköld tror att marknaden är mer 
uppdelad ute på landsbygden eftersom där inte finns samma konkurrens som i 
stadsregionerna. ”Här är man ju X antal mäklarfirmor som slåss om ändå en liten del och 
alla vill ju ha objekten... Så jag tror ju att det kommer att vara lättare inom storstäderna att 
hitta sätt att arbeta på, medan det kanske tar lite längre tid utanför för att dom inte har 
samma behov av det”. Men Sköld tror också att större mäklarkedjor (tex Fastighetsbyrån och 
Svensk Fastighetsförmedling)  som ju har kontor i hela landet kanske kommer att arbeta på ett 
liknande sätt både i städer och på landsbygd eftersom de samkör en del av sitt tjänsteutbud. 
Till skillnad från de stora aktörerna på marknaden så tror Sköld att det kan vara en fördel att 
vara ett mindre företag eftersom man då är flexiblare och har lättare för att anpassa sig: 
”Håkan Sköld Fastighetsbyrå är ett privatägt företag och då är det ju bara chefens 
godkännande som krävs om man kommer med en idé. Och då kan man ju verkställa den idén 
rätt så snabbt, medan det kanske i större företag som Bjurfors och Fastighetsbyrån tar det lite 
längre tid för att man ska ha liknande tjänster i så fall på alla kontoren”. Så att vara ett 
mindre privatägt mäklarföretag tror Sköld kan vara något positivt när man ska hänga med i 
utvecklingen som väntas komma i samband med lagförslaget: ”det tror jag absolut är en 
fördel, och då framförallt om man hittar en ‘kanon-idé’ som privatföretag, då tror jag absolut 
att man är vinnare”. 
 
Avslutningsvis säger Sköld att de tycker att det är spännande och intressant att se hur det här 
med kringtjänster kommer att gå när det väl blir tillåtet, och hon tror att det är gäller att vara 
på alerten så att de kan komma igång när det blir aktuellt. Hon berättar att man på Håkan 
Sköld Fastighetsbyrå strävar efter att ligga i framkanten och vara beredda när det väl händer, 
så att de inte hamnar på efterkälken.79 
 

                                                 
79 Personlig intervju med Anna Sköld 2009-05-12 
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4.2 Fokusgrupp 
Som vi nämnde tidigare i metodavsnittet så hade fokusgruppen som lät genomföra fyra 
deltagare och en moderator. Två av deltagarna var Simon Fidan och Joakim Ståhl som både 
två avslutade sin mäklarutbildning på Högskolan i Gävle 2007 och började därefter arbeta för 
mäklarkedjan Notar. För ca ett år sedan startade de sin nuvarande verksamhet (Fidan & Ståhl) 
som är en mäklarbyrå som har sitt kontor i Södertälje och har också störst fokus inom samma 
område. De andra två var Tiam Kakavand och Ali Keivandarian som också gick sin 
mäklarutbildning vid Högskolan i Gävle. De blev klara sommaren 2008 och de båda arbetar 
för närvarande på Svenska Mäklarhusets kontor i Spånga. Tiam arbetade till en början på ett 
kontor som var verksamt i centrala Stockholm men har nu sedan ca ett halvår tillbaka arbetat 
på Svenska Mäklarhusets kontor i Spånga. Ali har arbetat på Spångakontoret sedan han blev 
klar med sin utbildning. 
 
Vi har valt att beskriva var och en av deltagarnas tankar var för sig för att på detta sätt försöka 
undvika att det hela ska låta som en gemensam berättelse. Vi är medvetna om att detta 
upplägg kan försvåra synligheten i argumentationer mellan deltagarna men vi anser att det 
viktiga är varje deltagares perspektiv och ställningstagande. Och vi anser att detta bäst 
framkommer genom det sätt vi valt att presentera diskussionerna från fokusgruppen. En annan 
viktig aspekt är att fokusgruppen höll på i nästan två timmar och vi kan därför endast ta med 
det som vi anser vara det mest väsentliga och relevanta för vår undersökning. 
 
4.2.1 Simon Fidan 
Fidan var den deltagare som hade mest nackdelar att komma med. Han menar att det redan i 
dagsläget är svårt att konkurrera med de större mäklarkedjorna och han förutspår att det 
kommer att bli ännu svårare när det finns större kedjor som erbjuder alla möjliga 
kringtjänster. Dessutom tycker han att man som mäklare borde kunna lägga all koncentration 
på själva förmedlingen av bostaden för att kunna göra det på bästa möjliga sätt. Han menar att 
arbetet med kringtjänsterna kan innebära att man tar tid och energi som man egentligen borde 
lägga ner på förmedlingen av bostaden: ”Förmedlandet av själva bostaden borde även 
fortsättningsvis vara mittpunkten i mäklarnas verksamhet”. 
 
Han tar också ställning som småföretagare och menar att det kommer att bli svårare för dessa 
mindre företag att konkurrera. Han tror att småföretag är tvungna att ha ett relativt brett utbud 
av kringtjänster för att kunna överleva. Det innebär i sin tur mycket tid och arbete för att 
komma i kontakt med, och sluta avtal med ett flertal leverantörer och samarbetspartners.  
 
Vid en tidpunkt i fokusgruppen talade deltagarna om hur de skulle hantera och anpassa sig till 
de nya förhållandena. Här sa Fidan att han inte trodde att hans arbetssätt skulle förändras 
väsentligt. Men han tror att försäljningsegenskaper kan komma att spela en ännu större roll i 
framtiden och planerar därför att läsa några kurser inom ämnet, dock inte förrän det är 
aktuellt.  
 
Han berättade att de som småföretagare redan i dagsläget har kommit överens med några 
företag om ett framtida samarbete. Men de erbjuder inga kringtjänster i dagsläget utan avtalen 
är om samarbete i framtiden när den nya lagstiftningen blir aktuell.80 
 

                                                 
80 Fokusgrupp 2009-05-11 
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4.2.2 Tiam Kakavand 
Kakavand tycker att kringtjänsterna skapar en möjlighet för mäklare att utöka sitt utbud och 
därmed också tjäna mer pengar. Han menar att de flesta mäklarföretag redan i dagsläget har 
en del samarbetspartners och erbjuder kringtjänster och att den enda skillnaden efter 
lagändringen blir i princip att man får gå med vinst och tjäna pengar på dessa tjänster. 
 
Han tycker att det viktigaste är att man tillfredställer kundernas behov. Han menar att alla 
branscher förändras med tiden och för att lyckas gäller det att hänga med i utvecklingen.  
”Det viktiga är att man tar hand om kundens behov, och om kundens behov ökar, måste också 
vårt utbud göra det”. 
 
Det kändes som att Kakavand var väldigt öppen och positiv till att det ska bli tillåtet med 
vinstgivande kringtjänster. Han nämnde att Svenska Mäklarhuset är väl förberedda inför den 
nya lagstiftningen och att personalen har fått bra tillgång till information. Han tycker inte att 
det är bra att arvodet på förmedlingen av själva bostaden kan komma att minska och bli lägre 
men han tror också att förmedling av kringtjänster i så fall kommer att kompensera för den 
minskningen: ”Det är klart att det är tråkigt att få mindre betalt för lika mycket arbete, men 
ja tror nog att man får tillbaka det på kringtjänsterna” 
 
Han berättade att han tidigare har arbetat en del med kringtjänster och anser sig vara väl 
förberedd. Han sa att det inte blir någon större skillnad i själva arbetet som mäklare utan att 
det är företagandet i sig som kommer att förändras mycket. Kakavand tror att det är 
företagsledningen som kommer att få nya arbetsuppgifter och göra saker som de tidigare inte 
har gjort. Som exempel på denna typ av arbetsuppgifter nämner han: att ta kontakt med andra 
företag, att skriva avtal och att sedan följa upp samarbetet. Han säger att han tror att detta är 
en förutsättning för att företaget ska kunna utvecklas. För de mäklare som endast är anställda 
inom företag anser han att den enda skillnaden blir att de har mer att erbjuda kunderna. 
 
Han håller dock med Fidan om att mäklaryrket framöver troligtvis kommer att inriktas mer 
mot försäljning och menar att personalutveckling och övningar kan vara nyckeln till 
framgång. Han anser också att utbudet av kringtjänster kan vara avgörande för kunder vid 
intag när det gäller valet av mäklare.81 
 
 
4.2.3 Joakim Ståhl 
Ståhl tror att det som mindre enskilt företag kan bli näst intill omöjligt att konkurera med de 
större företagen. Han tror att det är därför som det börjar komma fler och fler samarbeten 
mellan små och mellanstora mäklarfirmor. Han sa även att om det skulle dyka upp ett tillfälle 
att ingå ett samarbete med andra företag så kan han tänka sig att delta i en sådan allians. Han 
tror att det är ett bra sätt att kunna konkurrera med de större företagen och kedjorna och ett 
sätt för mindre mäklarfirmor att kunna utnyttja samkörning och stordrift etc. 
 
Ståhl berättade också om det egna företagets arbete med att anpassa sig till den nya 
lagstiftningen. De avtal som har slutits är avtal om ett framtida samarbete. Syftet med avtalen 
är att vara beredda och väl föreberedd när det väl är tillåtet med vinstgivande kringtjänster. 
Han berättar att de i dagsläget inte erbjuder kringtjänster fast de har den möjligheten.  

                                                 
81 Fokusgrupp 2009-05-11 
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Anledningen till det är enligt Ståhl att de i dagsläget inte vill skilja sig allt för mycket från 
andra mäklarbyråer. Ståhl påpekade dock att de ännu inte är i närheten av vad de slutligen har 
tänkt sig kunna erbjuda kunderna när lagförslaget gått igenom: ”Vi kommer att sikta på att 
kunna erbjuda en kund allt som de möjligtvis kan behöva”. 
 
Ståhl berättar att det enda man kan göra som företagare är att acceptera och inse att dessa 
förändringar är på väg att ske och att lägga fokus på hur man på bästa sätt kan anpassa sig till 
dessa förändringar. Han sa också att det är i det skedet som hans företag befinner sig i. 
Arbetet med att anpassa sig till de nya förhållandena är tidskrävande men också en 
nödvändighet. Han påpekade också att han inte ser allt detta som något negativt utan precis 
som Kakavand så anser han att det är en väldigt bra möjlighet för mäklare att tjäna mer pengar 
och tillfredställa kundernas behov. 
 
Ståhl säger också att han ser fram emot att se hur den nya lagen kommer att fungera och hur 
mäklarbranschen kommer att utvecklas. Han nämner Danmark som i dagsläget tillåter 
vinstgivande kringtjänster och argumenterar för att om det fungerar där så tror han att det 
även kommer att gå bra i Sverige. Han ser också det positivt från leverantörernas perspektiv 
och menar att de får arbete som de annars inte hade fått. De avtal som Fidan & Ståhl i 
dagsläget har slutit mest är med bekanta och vänners företag och han tycker att det är kul att 
kunna samarbeta med vänner och att hoppas att båda parter ska kunna tjäna på det.82 
 
 
4.2.4 Ali Keivandarian 
Keivandarian berättade lite om hur utbudet av kringtjänster ser ut i dagsläget och hur det kan 
komma att förändras i samband med den nya lagen. Han sa att de på deras kontor i Spånga för 
närvarande erbjuder ett mindre antal kringtjänster som flyttstädning och förmedlar kontakter 
till flyttfirmor. Keivandarian sa dock att dessa tjänster inte är någon tyngdpunkt i företaget. 
De brukar endast i samband med en försäljning fråga säljaren om han skulle vara intresserad 
av att få hjälp med flyttstädning eller transport av möbler osv.: ”Om säljaren sen inte visar 
något intresse för dessa tjänster så är det inte mer med det”.  
 
I framtiden tror Keivandarian att utbudet självklart kommer att vara mycket bredare och mer 
anpassat till säljare och köpare: ”Jag kan tänka mig att vi på intag kommer att ha med oss 
någon broschyr eller lista med alla kringtjänster som vi erbjuder och detsamma kommer nog 
att gälla för köparna”. 
 
Han tänker sig också att utbudet av kringtjänster för köpare kommer att vara mycket mer 
omfattande än utbudet för säljare. Det är logiskt menar han, eftersom en säljare inte kan 
erbjudas speciellt mycket i samband med en försäljning. Han nämner flyttstädning och 
transport iden och menar att han inte ser så många fler alternativ i utbudet för en säljare. 
Eventuellt nämner han om man kan ha fotografering som en kringtjänst men han tycker att det 
borde ingå i själva förmedlingen av bostaden. En köpare däremot kan erbjudas allt möjligt 
som kan behövas för en ny bostad, menar Keivandarian: ”Allt från försäkringar, tele, Internet 
och TV-abonnemang till möbler, elektronik och byggfirmor, kan bli aktuellt som 
kringtjänster”. 
 
 

                                                 
82 Fokusgrupp 2009-05-11 
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Utifrån egna erfarenheter vad gäller kringtjänster tror inte heller Keivandarian att mäklarens 
arbete kommer att förändras speciellt mycket. Han menar att kringtjänsterna ska ses som just 
kringtjänster och att det endast är alternativ för kunderna i samband med en försäljning eller 
ett köp. Keivandarian menar precis som de andra att självaste förmedlingen av bostaden ska 
vara huvudverksamheten och det som man även fortsättningsvis lägger störst tyngd på.83 
 
 
4.2.5 Sammanfattning av fokusgruppen 
Som vi nämnde tidigare i metodavsnittet så är det av stor vikt att man som moderator inte 
lägger sig i själva diskussionerna, och därmed har vi inte på samma sätt som vid 
intervjutillfällena kunnat styra ämnet och diskussionerna dit man vill. Med detta i åtanke så 
anser vi att det ändå framkom en del intressanta synpunkter och resonemang utifrån de 
diskussioner som deltagarna hade. Ur det som sades under fokusgruppen kan man dra en del 
slutsatser som sammanfattas nedan: 
 

- Utbudet av kringtjänster kommer att vara mycket mer omfattande efter nya lagen 

- Fler kringtjänster för köpare än säljare 

- Mäklarens arbete ändras inte speciellt mycket 

- Företagandet ändras, många samarbetspartners, man måste följa upp och utveckla 

samarbetet för att lyckas. 

- Småföretag kan få det svårt, man måste ha ett brett utbud av kringtjänster, alternativt 

gå med i allians/samarbete för att kunna konkurrera med de större aktörerna och 

kedjorna. 

- Arbetsuppgifterna kan komma att bli mer försäljningsinriktade, kompetensutveckling 

och övning kanske kan vara framgångsrikt 

- Möjlighet för mäklare att tjäna mer pengar på de nya tjänsterna. 

                                                 
83 Fokusgrupp 2009-05-11 
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5. Analys 
 

Vårat syfte med denna del av uppsatsen är att försöka jämföra och diskutera det som vi 
presenterat i teori- och empiridelarna.  

 
 
När det gäller efterfrågan på kringtjänster så tycker vi att det framgår relativt tydligt att det 
finns en stor efterfrågan bland kunderna. I resultatet från de undersökningar som redovisas i 
teoridelen så står det klart att en majoritet av kunderna till mäklarföretag även vill ha hjälp 
med en rad tjänster runt omkring själva mäklaraffären. Av den underökningen som Temo 
genomförde så framkom det att 63 procent av de 1000 tillfrågade konsumenterna var mycket 
eller ganska intresserade av att få kringtjänster förmedlade av fastighetsmäklare. I topp bland 
de efterfrågade tjänsterna hamnade besiktning, IT-tjänster, bolån och försäkringar. I en annan 
studie som Fastighetsbyrån lät genomföra så var det ca 94 procent av de 500 tillfrågade som 
svarade att de var positivt inställda till att mäklare erbjöd kringtjänster, och detta även om det 
innebar att de behövde betala för förmedlingen av dessa tjänster. I Synovate Temos 
undersökning som genomfördes på uppdrag av Mäklarsamfundet så finns det en stor 
efterfrågan vad gäller förmedlingen av kringtjänster hos husköpande kunder. Hela 92 procent 
av de tillfrågade sade sig vara intresserade av att få kringtjänster förmedlade. Detta 
överensstämmer med den bilden som alla de personer vi intervjuat beskriver. Alla tillfrågade 
sa att de märkte av en stor efterfrågan bland sina kunder när det gällde förmedling av 
kringtjänster. Deltagarna i fokusgruppen talade även de om en liknande situation.  
 
Även när det gäller vilka typer av kringtjänster som efterfrågas så stämmer det ganska bra 
överens med det som presenters i ovan nämnda undersökningar. Utifrån detta är de mest 
populära kringtjänsterna exempelvis städning, besiktningar, hjälp med bankkontakter, 
försäkringar med mera.   
 
När det gäller den nya mäklarlagen som väntas träda ikraft inom kort så var alla tillfrågade 
mer eller mindre positivt inställda till de förändringar inom kringtjänsteområdet som denna 
lagen väntas medföra. 
 
De intervjuade personer som representerar större mäklarkedjor framhäver att det är en fördel 
att vara en större aktör eftersom man då har en fördel i förhandlingsfrågor samt att man har 
större resurser och effektivare kan arbeta fram ett attraktivt kringtjänsteerbjudande. Å andra 
sidan så hävdar de personer som vi intervjuat och de deltagare från fokusgruppen som 
kommer från mindre mäklarföretag, att det kan vara en fördel att vara en mindre aktör på 
marknaden. Detta eftersom det då är lättare att anpassa sig efter nya förutsättningar och 
spelregler samt att man är flexiblare och inte i lika stor utsträckning bromsas av onödig 
byråkrati etc.  
 
Av det som presenteras angående tjänster och tjänstemarknadsföring i teoridelen så finns 
aspekter som talar för och emot egenskaper som finns både inom stora och små företag. 
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Därför anser vi att det inte går att dra någon direkt slutsats inom detta område. Snarare får 
framtiden utvisa när lagändringen väl slagit igenom.  
 
Vad gäller den nya mäklarlagen och om ett bredare kringtjänsteerbjudande kommer att 
innebära merarbete för företagen så anser de tillfrågade på mindre mäklarföretag att det i 
högre utsträckning kommer att medföra ökad arbetsbelastning. Men på de större 
mäklarföretagen och kedjorna tror man mer på en utveckling mot hela enheter och 
avdelningar på företagens respektive huvudkontor. Dessa har hand om utveckling och 
uppföljning av kringtjänsteerbjudandena. Detta innebär att mäklarna på de lokala kontoren 
inte kommer att behöva lägga ner arbete på detta. 
 
När det gäller synen på intäkter på kringtjänsterna så ser vissa av de tillfrågade en risk att 
själva mäklararvodet kan komma att bli lägre men att detta kan vägas upp med intäkter från 
kringtjänsterna. Därmed kan man anta att de totala intäkterna kanske blir de samma även efter 
en lagändring men att intäktsfördelningen istället kommer att fördelas annorlunda.  
 
När det gäller hur den nya lagen kommer att påverka tjänsteutbudet så tror vissa av de 
tillfrågade att det även i fortsättningen kommer att gå ut på att kunna sluta fördelaktiga avtal 
och skapa attraktiva erbjudanden till kunderna. Andra anser att det mer kommer att bli så att 
de som bäst kan utläsa kundernas behov och önskemål och anpassa utbudet därefter, som 
kommer att lyckas bäst. I detta samanhang kan det nämnas att de som mest trodde på 
utvecklandet på samarbetsavtal redan i dagsläget hade ett relativt stort utbud av kringtjänster. 
De som trodde mer att komma på unika idéer och lösningar, samt på anpassning till kunderna, 
hade inte ett lika väl utvecklat kringtjänsteerbjudande i dagsläget. 
 
Med det som presenterats i detta avsnitt som utgångspunkt tror vi att det kan fastställas att 
kringtjänster i dagsläget efterfrågas av kunderna. Det finns behov och önskemål hos kunderna 
som mäklarföretagen bör försöka tillfredställa. För att lyckas med detta tror vi att det är 
viktigt att företagen tar reda på vad kunderna förväntar sig när det gäller kringtjänsterna. Detta 
för att kunna utveckla och tillhandahålla ett så attraktivt och konkurrenskraftigt 
kringtjänsteerbjudande som möjligt. 
 
I nästföljande del kommer vi att mer konkret presentera de slutsatser som vi anser att man kan 
fastställa utifrån det som framgår av uppsatsens tidigare delar.  
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6. Slutsats 
 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera de slutsatser som undersökningen lett 
fram till utifrån vår problemformulering och genom de intervjuer och den fokusgrupp som vi 
låtit genomföra. 

Därefter följer ett avsnitt där vi ger förslag på vidare studier. 

 
 
Efter undersökningar som har gjorts av ett flertal företag och organisationer kan man relativt 
enkelt dra den slutsatsen att kringtjänster är något som efterfrågas av kunderna. En stor 
majoritet av dem som vi har tagit kontakt med har haft en väldigt öppen och positiv 
inställning till den nya lagen och de nya förhållandena som kommer att bli aktuella inom en 
snar framtid. 
 
De flesta mäklare och företag är överens om att den nya fastighetsmäklarlagen innebär goda 
möjligheter till att skapa vinstgivande avkastning. Det finns dock mycket att göra för att 
lyckats uppnå detta och vi har kommit fram till en rad åtgärder för att på ett lyckat sätt skapa 
vinstgivande avkastning på kringtjänster: 
 

- En viktig sak som det lades stor vikt på var just valet av leverantörer. I ett sådant här 
samspel med flera företag inblandade blir det så att man på något sätt speglar 
varandra. Om ett företag gör ett misstag så är det lätt att någon eller några 
samarbetspartners får ta en lika stor smäll. Detta är inte minst aktuellt för 
mäklarföretagen då det är de som har den största kontakten med kunden och det är 
också mäklarföretagen som tar de egentliga konsekvenserna om en leverantör begår ett 
misstag. Därför måste man som mäklarbyrå vara försiktig och noggrann i sitt val av 
leverantörer och ställa vissa krav på dem. Ett exempel är Fastighetsbyrån som är 
Sveriges enda miljöcertifierade mäklarföretag och därför också ställer vissa miljökrav 
på sina leverantörer för att behålla sin ”image” ur ett kundperspektiv. 

 
- Kringtjänsternas utformning och innehåll är en annan viktig aspekt som man måste ta 

hänsyn till för att uppnå vinst. Ett nyckelord i detta sammanhang är flexibilitet. Alla 
kunder har olika önskemål, vissa vill ha ett färdigt paketerbjudande och andra vill 
kunna välja kringtjänster efter eget tycke. Det gäller att kunna tillfredsställa kundens 
behov, vilka kan variera väldigt mycket.  
Dessutom kan naturligtvis inte kringtjänsterna vara vad som helst. Man måste erbjuda 
kringtjänster som har med boendet att göra. Om man som mäklare utnyttjar situationen 
på ett sådant sätt att man börjar erbjuda kunden annat än sådant som har med själva 
boendet att göra, kan kunden uppfatta mäklaren som icke trovärdig, vilket är väldigt 
dåligt för en mäklares rykte. Lyckas man med att skapa ett bra, relevant och flexibelt 
utbud av kringtjänster finns det goda möjligheter till framgång och god avkastning. 
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- Att vara förberedd är också något som har kommit upp väldigt ofta under arbetets 
gång. De flesta företag har redan börjat med att ta kontakt med olika leverantörer och 
samarbetspartners för att inte hamna på efterkälken. De större rikstäckande kedjorna 
har hela avdelningar som har i uppgift att utveckla utbudet av kringtjänster och det 
finns till och med mindre företag som har slutit avtal men som inte använder 
kringtjänsterna i dagsläget, utan där syftet är att vara förberedd när lagen väl träder i 
kraft. Det är alltså extremt viktigt att inse att denna förändring inom branschen faktiskt 
är ett faktum och att man börjar med förberedelser om man vill följa med i 
utvecklingen.  

 
 

Är man väl förberedd och har vidtagit åtgärder inför lagändringen så tror vi att man har goda 
möjligheter till att konkurrera och skapa lönsam avkastning på kringtjänsterna. 
Det kan också fastställas att utbudet av kringtjänster kommer att se annorlunda ut när den nya 
fastighetsmäklarlagen har trätt i kraft än vad det gör i dagsläget. Nedan presenteras vilka 
skillnader som vi utifrån vår undersökning anser finnas mellan dagens utbud och hur det med 
största sannolik kommer att se ut i framtiden: 
 

- Dagens kringtjänster som i dagsläget erbjuds har syftet att kunna hjälpa kunderna med 
boendeprocessen och på sätt bli attraktivare för kunderna. Det finns alltså inget 
vinstgivande syfte. Vi tror att syftet med kringtjänster kan komma att åtminstone 
delvis förändras i samband med att den nya lagen kommer. Även om man 
fortsättningsvis vill erbjuda ett brett tjänsteutbud och tillgodose kundernas behov och 
förväntningar så kommer nog aspekten att tjäna pengar att bli tydligare när man kan 
erbjuda kringtjänster i ett vinstgivande syfte. 

 
- Omfattningen av utbudet kommer troligtvis också att förändras. I dagsläget har de 

företag som erbjuder kringtjänster ofta ett mindre utbud med exempelvis flyttstädning 
och/eller besiktningar. Inför den nya lagen planerar mäklarföretag att kunna erbjuda 
betydligt mer, som säljare och köpare kan komma att behöva inför en försäljning eller 
ett köp. Förutom enskilda kringtjänster kommer även paketerbjudandet att utformas så 
att allt kommer att anpassas efter kundernas unika behov och önskemål. 
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Andra slutsatser som vi kan dra utifrån det som presenterats i uppsatsen är: 
 

- Att mäklarnas arbete i sig inte kommer att förändras avsevärt utan det är snarare är 
företaget och dess ledning som kommer att möta nya utmaningar i form av slutande av 
samarbetsavtal och uppföljning med samarbetspartners etc. 

 
- En gemensam nämnare genom vår undersökning har varit att alla som vi har pratat 

med tvivlar på att kringtjänsterna kommer ta fokus ifrån kärnverksamheten. Man har 
ganska fasta åsikter om att oavsett vinstgivande kringtjänster är lagliga eller inte så är 
det bostadsförmedlingsarbetet som ska vara huvudsaken och där man ska lägga mest 
fokus. 

 
- När det gäller lönesystemet är det aningen oklarare. Vissa tycker att man ska kunna ta 

mer betalt för den totala tjänsten eftersom man kommer att ha ett mycket bredare 
utbud. Andra menar att risken finns att självaste mäklararvodet kan komma att bli 
betydligt lägre. Detta är väldigt svårt att förutse och det är marknaden som kommer att 
bestämma hur det kommer att se ut, så det återstår att se. 

 
 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att den nuvarande fastighetsmäklarlagen på flera 
områden hindrar mäklares möjlighet till att skapa ett bredare och mer komplett tjänsteutbud. 
Vi tror att en lagändring kommer att medföra en del förändringar inom den svenska 
mäklarbranschen. När det gäller hur och på vilket sätt mäklare bäst kan förbereda sig och 
anpassa sig till de nya förutsättningarna tror vi att det finns flera olika aspekter att ta hänsyn 
till. Det viktigaste och mest centrala framgår av de punkter vi presenterat tidigare i denna del 
av uppsatsen. Generellt tror vi att det är viktigt att mäklarföretagen redan nu börjar ta den 
kommande lagändringen på allvar och förbereder sig. Detta tror vi är viktigt för att man inte 
ska hamna efter konkurrenterna när det väl blir tillåtet med förmedling av kringtjänster i 
vinstgivande syfte. Att det kommer att ske förändringar inom mäklarbranschen står ganska 
klart men exakt vad som kommer att hända och i vilken riktning utvecklingen kommer att ske 
är mindre förutsägbart. Därför tror vi att det kan vara en fördel att man som mäklarföretag 
försöker att vara flexibel och anpassningsbar så att man snabbt kan hänga med i rätt riktning 
när utvecklingen och förändringarna väl är ett faktum.    
 
 

6.1 Förslag på vidare studier 
När det gäller vidare studier så anser vi att det hade varit intressant att göra en ny 
undersökning efter det att den nya mäklarlagen verkligen trätt ikraft. Genom att göra en sådan 
undersökning hade man kunnat se hur de verkliga förändringarna och den faktiska 
utvecklingen blev.  
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8. Bilagor  
8.1 Intervjumall 
Kort presentation av företaget och lite om din roll inom företaget: 
 
Skulle du kunna berätta lite hur ni förhåller er till kringtjänster på kontoret/inom företaget? 
 
Ser du/ni på det nya lagförslaget och vinstgivande kringtjänster som ett hot eller en möjlighet, 
och varför? 
 
Har du/ni bra koll på vad kunderna efterfrågar för typ av kringtjänster? 
 
Tror du/ni att det kommer att finnas olikheter i utbudet av kringtjänster för säljare och 
köpare? 
 
Finns det någon risk att kärnverksamheten, alltså själva mäklartjänsten, i framtiden hamnar 
lite i bakgrunden och kommer i andra hand på bekostnad av för stort fokus på 
kringtjänsterna? 
 
Hur tror du/ni att arbetet med anpassningen till kringtjänsterna kommer att gå till i mindre 
företag respektive större företag? 
 
Vilken typ av företag tror ni har lättast att anpassa sig till de förändringar som väntas komma 
efter lagändringen?  
 
Tror du/ni att kunderna kan känna misstro mot de större bolagen och istället välja mindre 
företag som kanske inte ens erbjuder kringtjänster? 
 
Tror du/ni att det kommer att bli så att det efter lagändringen kommer in fler och nya aktörer 
på marknaden och konkurrensen ökar? 
 
Tror du/ni att det finns en risk att andra företag som erbjuder kringtjänster (ex banker och 
försäkringsbolag) startar mäklartjänster för att slå sig in på marknaden på det sättet? 
 
Hur kommer ditt arbete som mäklare att påverkas av det nya systemet med kringtjänster? 
 
Kommer kringtjänsterna också vara provisionsbaserade? 
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Kan provisionen på mäklartjänsten komma att bli lägre eller helt ersättas av provisionen för 
kringtjänster? 
 
Vad tror du/ni om möjligheterna att uppnå lönsamhet och tjäna pengar på kringtjänster i 
framtiden? 
 
Tror ni att de totala intäkterna kommer att kunna bli högre när ni kan ta betalt för 
kringtjänsterna?  
 
Vilka skillnader kommer det att bli i marknadsföringsarbetet? 
 
Skapas alla kontakter med olika leverantörer från huvudkontoret eller kommer det också att 
ske direkt genom de lokala kontoren? 
  
Tror ni att det kommer att bli man försöker sälja ”paket” eller mer enskilda tjänster som är 
skräddarsydda efter kundens önskemål? 
 
Det tar mig till min nästa fråga, nämligen vad ni tittar efter när ni väljer era 
samarbetspartners? 
 
Kringtjänsterna gör att mäklaryrket blir ännu mer ett säljyrke än vad det redan är, hur tror 
du att mäklarna kommer att anpassas efter detta? 
 
Har du något som du kanske vill tillägga som jag inte har tagit upp? 
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