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Abstract 
 
 

Titel: Fastighetsmäklare – bättre än ryktet 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare:  Emma Magnusson, Maria De Basso 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: 2009 – 05 

 

Syfte: Vi som studerar till fastighetsmäklare ser att fastighetsmäklarbranschen har hamnat i 

dålig dager. En tes vi har är att detta till stor del beror på media. En annan tes är att de flesta 

gliringar gentemot yrkesrollen kommer från personer som saknar erfarenhet av 

fastighetsmäklare. När vi tog del av statistik som tvärtemot visade att fyra av fem kunder var 

nöjda med sin fastighetsmäklare, bestämde vi oss för att undersöka saken djupare. Syftet med 

arbetet är att verifiera eller falsifiera våra två teser. Ytterst är vårt syfte att problematisera det 

negativa ryktet som fastighetsmäklarbranschen tycks ha. 

 

Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod med intervjuer som bas för arbetet. Genom ett 

stort antal respondenter, uppdelade i två grupper, har vi kunnat göra jämförelser, både inom 

gruppen och mellan de två grupperna. Vi valde att intervjua bekanta till oss för att få så 

sanningsenliga svar som möjligt. Vi har utgått ifrån en, av oss, färdigformulerad frågemall för 

att sedan låta respondenten prata fritt kring frågorna. Utifrån respondenternas svar har vi lyft 

fram det primära budskapet från båda grupperna för att sedan diskutera dessa i uppsatsen.  
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Resultat & slutsats: Majoriteten av nyheterna som media tar upp är negativa och när en 

yrkesgrupp som fastighetsmäklare är ständigt återkommande skapas misstankar i människors 

medvetna och undermedvetna. Vår undersökning har visat att de som saknar egen erfarenhet 

av fastighetsmäklare i regel har fått sina värderingar från hörsägen och media. Det är också de 

som är mest fördomsfulla mot fastighetsmäklare. De som har erfarenhet tycker i regel bra om 

enskilda fastighetsmäklare men har fortfarande kvar en del fördomar gentemot branschen i 

stort. Undersökningar har visat att den övervägande majoriteten av säljare och köpare är nöjda 

med fastighetsmäklare och det stämmer alltså inte överens med den negativa bild som media 

sänder ut. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då vi inte har fördjupat oss i vad det är som gör kunder nöjda 

med fastighetsmäklare kan ett förslag till fortsatt forskning vara att fördjupa sig i vad det 

innebär att vara nöjd med sin fastighetsmäklare. 

 

Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att denna studie ska bidra till en ökad medvetenhet 

angående problematiken med det negativa ryktet som fastighetsmäklarbranschen tycks ha. 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, Media, Erfarenhet, Fördomar, Okunskap
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Abstract  

 
Title: Real Estate Agents – better than their reputation 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Emma Magnusson, Maria De Basso 

 

Supervisor: Tommy Gerdemark 

 

Date: 2009 - 05 

 

Aim:  We, studying to become Real Estate Agents, have got the notion that the Real Estate 

market has a bad reputation. One thesis we have is that this has a lot to do with the media. 

Another thesis is that most of the sneers towards the profession come from people who lack 

experience with Real Estate Agents. When we took part in statistics that, on the contrary, 

showed that four out of five clients were satisfied with their Real Estate Agent, we decided to 

examine the issue deeper. The aim with the thesis is to verify or falsify our two hypotheses’. 

The primary aim is to problemize the negative reputation that the industry of Real Estate 

Agents seem to have. 

 

Method: We have used a qualitative method by conducting interviews as bas for the study. 

With a large number of people to interview, divided into two groups, we have been able to 

make comparisons both within the groups and between the two groups. The interviews were 

conducted with our acquaintances with the intent of reaching answers as truthful as possible. 

We used a preconstructed list with questions from which they could answer freely and then 

we chose to discuss the primary messages from both groups in our paper. 

 

Result & Conclusions: The majority of news that is brought up in the media is negative and 

when a group of professions, like Real Estate Agents, are constantly reoccurring it creates 

suspicions in people’s minds. Our research has shown that those who lack experience get their 

values from hearsay and the media and they are also the most prejudice. Those with 

experience have a positive, attitude in general, towards single Real Estate Agents but they are 

still prejudice towards the industry. Studies have shown that most sellers and buyers are 
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content with Real Estate Agents. This is not in agreement with the negative picture that the 

media show. 

 

Suggestions for future research: We have not thoroughly examined what it means for a 

client to be content with his Real Estate Agent. This could be a suggestion for future research.  

 

Contribution of the thesis: Our hope is that this study will contribute to an increased 

awareness regarding the problems with the negative reputation that the industry of Real Estate 

Agents seem to have.  

 

Key words: Real Estate Agent, Media, Experience, Prejudice, Ignorance
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel avser vi att introducera läsaren till hur vårt intresse för det här 

ämnet byggdes upp. I avsnitten ”tes” och ”syfte” tar vi upp den paradoxala kärnan i ämnet 

och medias roll i dess utveckling. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det är nog inte många som har kunnat undgå att fastighetsmäklare (hädanefter omnämnda 

som mäklare) varit på tapeten en längre tid. Alltsedan programmet Insider1 visades, där en del 

mäklare avslöjades i prekära situationer, upplever vi att allt som haft med mäklare att göra har 

varit av stort nyhetsvärde för media. Vi som mäklarstuderande har fått känslan att media 

nästan har en agenda att svartmåla fastighetsmäklare.  

 

Den negativa uppmärksamheten i media har, som vi sett det, spridit sig till allmänheten och 

påverkat samhällets attityd gentemot mäklare. Vi känner att vi, redan innan vi slutfört vår 

utbildning, har dåligt rykte. Det som tas upp i media är oftast enskilda negativa fall men det 

tragiska är att dessa påverkar ryktet även för de många mäklare som gör ett bra jobb.  

 

Vi har själva fått höra gliringar från vår omgivning gällande mäklaryrket. Det som väckte vår 

nyfikenhet var att de flesta kommentarer kom från dem som inte har egen erfarenhet av 

mäklare.  

 

Det som fick oss att vilja genomföra denna undersökning var när vi dessutom tog del av 

statistik som visade att en stor majoritet, tvärtemot den allmänna bilden, är nöjda med de 

mäklare som de anlitar2.  

 

Det intressanta och paradoxala i situationen är konflikten mellan en bransch som fått sämre 

rykte och ett samhälle som fortfarande anlitar mäklare i stor utsträckning detta till trots3.  

                                                 
1 TV3 23/3 2006 
2 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722     
2008-06-25 11:14 
3 http://www.viivilla.se/Ny-Villa/maklartjanseter/allt-fler-saljer-via-maklare.aspx  2008-09-20 15:38 
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1.2 Teser 

 

Utifrån vår egen erfarenhet inom ämnet samt den statistik som vi har tagit del av, som visar 

att majoriteten av dem som har haft med mäklare att göra ändå är nöjda med dem, valde vi att 

i vår undersökning föra teserna: 

 

• De personer som har minst erfarenhet av mäklare är de som har mest fördomar mot 

dem.  

• Media spelar en stor roll i fördomarna mot mäklare. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att verifiera eller falsifiera våra teser. Ytterst är vårt syfte att 

problematisera det negativa ryktet som fastighetsmäklarbranschen tycks ha. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Här framkommer 

upplägget av denna uppsats som skiljer sig från den traditionella formen. 

 

2.1 Undersökning 

 

Vi hade från början endast tänkt att intervjua tio personer som har haft erfarenhet av mäklare 

(hädanefter omnämnda som grupp 1). Med erfarenhet av mäklare menar vi att de har köpt 

eller sålt en bostad där en mäklare varit involverad i hela affären. Vi har inte tagit hänsyn till 

hur långt tillbaka i tiden som respondenterna i grupp 1 hade erfarenhet av mäklare. Vi vet att 

det kan ha påverkat svaret då det kan vara svårt att komma ihåg exakt hur det var. 

 

På grund av ett missförstånd intervjuade vi en person som vi trodde tillhörde den eftersökta 

gruppen men det framkom under intervjuns gång att så inte var fallet. Efter den intervjun 

insåg vi att studien förmodligen skulle få ett mer trovärdigt och intressant resultat om vi även 

inkluderade personer som inte hade erfarenhet av mäklare (hädanefter omnämnda som grupp 

2), Vi ville kunna göra en tydligare jämförelse och utvidgade därför studien genom att 

inkludera grupp 2.  

 

För att kunna utföra en så korrekt analys som möjligt valde vi att använda oss av ett relativt 

stort underlag om 22 respondenter. Vi utgick från den empiriska undersökningen för att sedan 

övergå till sökning av litteratur som vi använde oss av i vår bearbetning av studien. 

 

Vi har inte tillämpat någon särskild urvalsteknik vid vårt val av respondenter. Vi har inte tagit 

hänsyn till vare sig kön eller ålder, förutom att de har varit över 18 år. Kön och ålder var 

varierad i båda grupperna. Vi valde att utföra intervjuerna med bekanta till oss i ett försök att 

få respondenterna att känna sig avslappnade nog för att kunna ge oss så ärliga svar som 

möjligt och utan att känna sig anklagade för sina eventuella åsikter. Med bekanta menar vi 

våra vänners vänner och personer som vi känner ytligt. Vi har låtit våra respondenter förbli 

anonyma.  
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Vi använde oss av en intervjumall4 med öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att 

berätta fritt från sitt eget perspektiv och med sina erfarenheter. Vid ett tillfälle intervjuade vi 

två respondenter samtidigt eftersom de sedan länge varit ett par och bor i samma hushåll. Det 

positiva med det var att vi fick ta del av diskussionen de förde sinsemellan men en nackdel 

skulle kunna ha varit att respondenterna kan ha påverkats av varandra i sina svar. 

 

Vi valde intervju som metod eftersom den har en mycket stor flexibilitet. Genom vårt 

personliga deltagande gav denna metod utrymme för djupare förklaring på frågor som var 

komplicerade och vi kunde ställa följdfrågor om så behövdes5. 

 

En del av intervjuerna utfördes vid personliga möten med respondenten där vi ställde våra 

frågor. Vid andra tillfällen, då det inte fanns möjlighet att träffas, på grund av respondenternas 

brist på tid, utförde vi intervjuer över telefon. Det som är positivt med telefonintervjuer är att 

de inte är lika tidskrävande som personliga intervjuer6. En nackdel är att respondenten kan 

störas av sin omgivning eller vara stressad och därför komma med svar som är ogenomtänkta 

eller rentav felaktiga7. Vi har vid de flesta tillfällen båda deltagit under intervjuerna men vid 

enstaka tillfällen har vi intervjuat respondenter på varsitt håll. Vi har under intervjuernas gång 

antecknat respondenternas svar så ordagrant som möjligt. Vid de tillfällen som vi utfört 

intervjuerna på var sitt håll har den som utfört intervjun både ställt frågor och antecknat.  

 

Intervju som metod kräver mycket arbete, tar lång tid och lämpar sig därför bäst vid mindre 

urval. Respondenten kan heller inte vara anonym och det kan för vissa upplevas som ett 

problem vid frågor som berör känsliga ämnen.8 I vårt fall upplever vi att det har varit till vår 

fördel att respondenterna är våra bekanta då vi känner att de varit trygga med oss. 

 

 

 

 

                                                 
4 Se Bilaga 1 
5 Kundtillfredsställelse och kundmätningar s. 70 
6 Ibid s. 71 
7 Ibid s. 71 
8 Ibid s. 70 
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2.2 Trovärdighet 

 

”Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. 

Felet kallas mätfel och kan uppkomma då respondenten inte minns de faktiska uppgifterna, 

missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt.” 9 

 

Vi är inte professionella intervjuare och är därför medvetna att vi kan ha gjort en del fel vid 

utförandet av våra intervjuer. Det var ibland svårt att höra om respondenten verkligen gett 

svar på frågan vi ställt. I vår bearbetning av intervjuerna framkom att så inte alltid var fallet. I 

ett försök att rätta till detta tog vi åter kontakt med respondenten för att få ett tydligare svar. 

 

Det gäller att ha i åtanke att respondenten påverkas av oss som utförde intervjun och av 

frågorna som ställs. I vissa fall kanske frågorna inte var rätt formulerade och i andra fall 

förutsatte vi att respondenterna var insatta i ämnet. Ibland upplevde vi att respondenterna 

kanske trodde att vi var ute efter något särskilt svar. Vi har fått ha i åtanke att respondenterna 

kan ha uppgett ett svar som de anser mer passande än deras egentliga åsikt10.  

 

Vi har i efterhand även lagt märke till att olika ord och uttryck, som vi använt oss av i 

intervjuerna, kan ha olika innebörd för olika personer. Vi har till exempel använt oss av 

uttrycket ”skumma affärer” men frågan är om våra respondenter tolkat det på samma sätt som 

vi gör. ”Skumma affärer” för en person kan vara att en bostad är styltad, för andra kan det 

handla om att undanhålla bud.  

 

Ibland har det varit svårt att tolka om våra respondenter i grupp 1, som både köpt och sålt, 

svarat i egenskap av köpare eller säljare. Vi förstår att svaren kan skilja sig åt beroende på 

vilken roll de intagit och att detta naturligtvis kan ha påverkat undersökningen.  

 

 

 

                                                 
9 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722 s. 82  
2008-06-25 11:14  
10 Kundtillfredsställelse och kundmätningar s.71 
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2.3 Avgränsning 

 

Vi har endast intervjuat personer bosatta i Gävle och avgränsat oss till 

privatbostadsmarknaden. 

 

2.4 Infallsvinkel 

 

Det läsaren bör ha i åtanke är att vi som skrivit arbetet är mäklarstuderande. Grunden till 

undersökningen består av våra två intervjugrupper där ena gruppen har erfarenhet av mäklare, 

då de antingen köpt eller sålt med mäklare, och den andra gruppen inte har någon direkt 

erfarenhet. Utifrån respondenternas svar har vi sedan lyft fram det primära budskapet från 

båda grupperna för att sedan diskutera dessa i uppsatsen.  

 

Vi har inte intervjuat någon representant från media då vi inte känt att detta varit nödvändigt. 

Vi har inte känt något behov av att få någon djupare förklaring till varför media tar upp så 

mycket om mäklare. Det kan ändå konstateras att det skrivs om mäklare och vår undersökning 

visar att detta påverkar samhället. Eftersom vår undersökning baseras på allmänhetens syn på 

mäklare har vi inte haft några behov av att intervjua just mäklare. 

 

2.5 Kunskapsteoretisk förankring 

 

Vi är medvetna om att vår förförståelse och erfarenhet präglar vårt arbete och att vi inte kan se 

allt ur ett objektivt perspektiv. Eftersom vi är mäklarstudenter har vi en viss kunskap inom 

ämnet och detta kan leda till att undersökningen färgats av våra egna tolkningar. I och med att 

vår erfarenhet och förståelse förändras under processens gång omprövas kunskapen 

kontinuerligt.11 

 

                                                 
11 Forskningsmetodikens grunder s. 28 - 32 
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I vårt arbete har vi försökt skapa trovärdighet genom öppenhet, noggrannhet samt tydlighet i 

vårt tillvägagångssätt. Vi ser inte att vi har funnit någon övergripande sanning däremot ökad 

kunskap i frågan.12 

 

2.6 Disposition 

 

Detta är en diskuterande uppsats som har en annan disposition än den traditionella formen. Vi 

har valt att väva samman empiri, teori, analys och slutsats. Uppsatsen är istället uppdelad i 

kapitel baserad på ämnesområden så att läsaren lättare ska kunna följa den diskussion vi för. 

Dock har vi funnit det viktigt att behålla kapitlen ”Inledning” och ”Metod” så att läsaren ska 

kunna få en uppfattning om vad som motiverade oss till att skriva detta arbete och vilken 

utgångspunkt vi har haft samt upplägget av arbetet. 

 

Undersökningen består av tre huvuddelar. I den första delen, kapitel 3, berör vi media och 

dess påverkan på samhället. I den andra, kapitel 4, tar vi upp de intervjuer som vi själva utfört 

med våra respondenter och deras uppfattning om mäklare. I den tredje, kapitel 5, går vi 

igenom information från en rikstäckande undersökning som påvisar en annan bild än den 

media framställer. 

                                                 
12 Kvalitativ metod och vetenskapsteori s. 163 ff 
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3. Media 

Denna del är den första av de tre huvuddelarna som uppsatsen är uppbyggd av. Här 

behandlar vi medias intresse av att sälja lösnummer i förhållande till den objektiva 

sanningen. 

 

3.1 Mäklare som varumärke 

 

Säger någon ordet mäklare tänker nog de flesta i första hand på fastighetsmäklare. Efter all 

uppmärksamhet som mäklare har fått i media skulle vi kunna säga att ordet mäklare indirekt 

blivit ett eget varumärke. Med varumärket följer en rad känslor och intryck13 och ett positivt 

laddat varumärke står för förtroende14 men i fallet med fastighetsmäklare tycker vi att media 

har lyckats få mäklare att låta väldigt negativt.  

 

När man söker på ordet mäklare på google, msn, hitta.se och på eniro så dyker det i stort sett 

endast upp länkar associerade med fastighetsmäklare. Faktum är att det finns flera olika typer 

av mäklare; börsmäklare, försäkringsmäklare, bilmäklare med mera. Alla kan förkortas till 

ordet mäklare men ändå så tror vi att det är fastighetsmäklare som folk tänker på i första hand. 

Detta har vi även hört bland allmänheten.  

 

Hur uppfattas och tolkas då rubriker som ”Hundratals lurade av falska mäklare”15 eller 

”Falska mäklare lurar tusentals”16 utav samhället? Faktum är att båda dessa artiklar handlar 

om aktiemäklare men det framgår bara om du läser artikeln. Trots att media bidragit till att 

göra ordet mäklare till ett varumärke, när det gäller fastighetsmäklare, så använder de även 

den förkortning när det handlar om andra typer av mäklare. Vi finner det svårt att få fram 

exakta siffror över hur många som media når ut till eftersom det finns så många olika 

mediekanaler. Vi tror ändå att bara rubrikerna man läser i kassakön i mataffären kan sätta sina 

spår i folks medvetande även om de inte köper tidningen och läser hela artikeln. 

                                                 
13 Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd s. 60 
14 Ibid s.18 
15 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=58360&a=494032&printerfriendly=true  2008-06-24 10:46 
16 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=58360&a=641019&printerfriendly=true  2008-06-24 11:05 
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3.2 Skandalrubriker 

 

Andra tidningsrubriker vi har läst lyder: ”Mäklare åtalas för barnporrbrott17” eller ”Mäklare 

misstänks för miljonskattefusk18”. Varför är det viktigt att säga att det är en mäklare som är 

åtalad för barnporrbrott oavsett vilken typ av mäklare det handlar om? Det är sällan som det 

brukar stå att det till exempel varit en rörmokare som står åtalad för ett sådant brott. Vi kan 

förstå om det hade stått att det var en barnskötare eftersom vi upplever att det är en större 

angelägenhet för allmänheten att veta då situationen är en helt annan. 

 

”Flygblad, brev och dagstidningar pressas ner i vår brevlåda. Tillsammans med dessa objekt och 

genom dessa system kommer det idéer och föreställningar som de innehåller. Budskapen träffar 

oss direkt, om och om igen. Det bör alltså stå klart att vi noga behöver granska vilka budskapen är, 

vem som sänder dem, varför och med vilken eventuell effekt”.19 

 

I många artiklar brukar det inte framgå vilken geografisk plats som händelsen eller storyn ägt 

rum men ändå finns den tillgänglig för hela Sverige att läsa. Även om händelsen ägt rum 

någon annanstans så tror vi ändå att läsaren påverkas eftersom det är yrket istället för 

individen eller platsen som är i fokus. 

 

”Nyhetsmakarna sysslar med nyhetsvärdering. Denna bygger på föreställningar om vilka ämnen 

som utgör bra nyheter och hur sådana ämnen bör hanteras. Samma sorts ämnen tenderar att 

uppträda varje vecka i de flesta medier därför att nyhetsfolket ser dem som rätt sorts ämnen när det 

gäller att få publiken att läsa eller titta”.20 

 

Det är enskilda fall som uppmärksammas men det framställs som om det gäller hela 

branschen. Den negativa aspekten av detta är att hela mäklarkåren får dåligt rykte och det 

påverkar dem som är seriösa och gör ett bra jobb.  

 

Journalistikens adelsmärke är objektiviteten till saken hör att någon sådan objektivitet inte 

existerar utan det innebär oftast att flera medier skildrar samma händelse på liknande sätt21. 

 

                                                 
17 http://www.expressen.se/xhtmlv2/frame_utskrift.html 2008-06-24 11:00 
18 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=58360&a=printerfriendly=true  2008-06-24  10:34 
19 Kommunikation är mer än ord. s.170 
20 Ibid. s.218 
21 Mediernas svarta bok - en kriminografi s.134 
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Vi ser det som att journalister skriver det som säljer och mäklare har varit ett hett ämne. Detta 

ger ett intryck av att media rider på nyhetsvågen av branschens uppsving och är mer 

intresserad att svartmåla mäklare än att informera men mest av allt intresserade av att sälja 

lösnummer. Rubriker som ”Så lurar mäklaren dig”22 ökar säkerligen försäljningen av 

lösnummer då alla som äger sitt boende eller som kommer att köpa en bostad påverkas av en 

sådan rubrik när de ställs inför valet att anlita en mäklare. 

 

3.3 Den allmängiltiga sanningen 

 

”Budbäraren är inte bara budbärare, den skapar också själv sitt budskap”.23 

 

Det är intressant att se att journalister vill förstärka trovärdigheten i sin artikel med att till 

exempel hänvisa till en undersökning, men det är inte alltid som det framgår vilken 

undersökning de använder som källa eller vem som utfört undersökningen. Ett exempel på 

detta är en artikel24 publicerad på svt.se. Allmänheten borde få en chans till att vara källkritisk 

och få möjlighet att själva bedöma om källan är tillräckligt trovärdig, men även det kan vara 

svårt när man inte vet vilken utgångspunkt undersökningen haft, vilka som deltagit i 

undersökningen och vilka parametrar som använts.  

 

När vi sökte på ordet mäklare på olika mediekanalers hemsidor fick vi mängder av träffar. Vi 

läste igenom cirka 200 artiklar, utvalda på måfå, och det visade sig att endast fyra av dem 

framställde mäklare i positiv dager. Vi fann också olika typer av omröstningar och forum på 

Internet där gliringarna ohämmat skjutits iväg som skarpa skott mot mäklare. Ett exempel är 

en person som säger ”Mäklare är i mina ögon legaliserade ockrare och parasiter samt även 

stora bedragare”25. 

 

Av de inlägg vi läst, i ett av forumen26, är jargongen särskilt hård, kritiserande och 

nedvärderande gentemot mäklare. Kritiken mot mäklarna låter så självklar, som om de som 

yttrar sig har egen erfarenhet däremot är det inte många som nämner att de verkligen har det. 

                                                 
22 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article482759.ab?service=print  2008-06-24  10:53 
23 Mediernas svarta bok - en kriminografi s. 11 
24 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=58360&a=1004482&printerfriendly=true  2008-06-24  15:03 
25 http://www.expressen.se/1.1033854#comments 2009-01-05 14:49 
26 http://vadtyckerdu.typepad.com/blog/2007/03/internet_tar_ve.html  2008-06-24  15:00 
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När man söker på mäklare på Expressens hemsida dyker det upp, förutom flera artiklar, även 

flertalet omröstningar gjorda angående vad folk har för åsikter om mäklare. Utav 

omröstningarna valde vi slumpvis ut åtta stycken varav en av dessa frågade uttryckligen om 

fastighetsmäklare medan resten bara om mäklare. Återigen vill vi poängtera att det finns flera 

typer av mäklare men här tolkas frågorna som om det enbart gällde fastighetsmäklare.   

 

Omröstningarna har oftast två till tre redan färdigformulerade svarsalternativ. Frågan som 

lyder ”Litar du på fastighetsmäklare?”27 har svarsalternativen ”Ja, de är bättre än ryktet” och 

”Nej, de är bluffmakare”. Det var 191 personer (4 %) som hade svarat ja medan 4 249 

personer (96 %) svarade nej. Vi anser inte att någon som helst vikt ska läggas vid denna 

omröstning oavsett resultat. Först och främst så är svaren färdigkonstruerade och lägger ord i 

munnen på folk. Att skriva ord som bluffmakare är att på förhand döma hela yrkeskåren och 

att skriva ”Ja, de är bättre än ryktet” menar de också att alla mäklare har dåligt rykte. 

 

Det som inte framgår i omröstningen är hur många gånger man får rösta och vem är det som 

säger att det inte är en person som suttit och svarat nej fler än en gång på ovan nämnda fråga. 

Det framgår inte heller om de som deltagit har egen erfarenhet av mäklare.  

 

Vidare nämns i omröstningen att den ”är ämnad att ge en bild av vad läsarna på expressen.se 

tycker. Resultatet behöver inte vara representativt för alla och bör tolkas med viss 

försiktighet”. Vi kan inte göra något annat än att instämma. Det är tydligt att de friskriver sig 

från omröstningens trovärdighet men vi anser att de redan då har planterat misstankar i folks 

medvetna.  

 

Vidare har expressen.se ett forum28 där allmänheten får tycka till om mäklare. Här har vi läst 

många negativa kommentarer. En journalist har sedan skrivit en artikel29 om att expressen.se:s 

läsare inte har något förtroende för mäklare. Denna artikel har skrivits utifrån det som läsarna 

sagt i forumet men det framgår inte i artikeln att det är forumet som ligger till grund. 

Journalisten inleder artikeln med att det är expressen.se: s läsare som har åsikter men det som 

inte framgår är hur många det är som har uttryckt sig i forumet. Journalisten får det att låta 

som om det är fler än det egentligen är och att dessa åsikter är en allmängiltig sanning. 

                                                 
27 http://www.expressen.se/1.869750/litar-du-pa-fastighetsmaklare?poll_1_869750=s&articlePopup=true    
   2008-07-22 15:14 
28 http://www.expressen.se/1.1033854  2008-04-23 15:58   
29 http://www.expressen.se/1.1034959  2008-04-23 16:05 
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”Media driver sina frågor, de skapar opinioner. Sedan låter de opinionsinstituten mäta denna 

skapade opinion och presenterar resultatet som folkets röst. Ändå påstår medierna att de speglar 

opinionerna.”30 

 

3.4 En djupdykning 

 

Även i Råd & Rön, som vi uppfattat som en tidskrift med hög trovärdighet hos allmänheten 

har vi sett en rubrik som bör ifrågasättas. Här redovisas bland annat utförda tester och 

jämförelser av produkter och i och med det indirekta rekommendationer. Produkterna testas 

på lika villkor och detta ser vi bidrar till trovärdigheten men när vi såg en artikel med rubriken 

”I mäklarnas klor?”31 började vi ifrågasätta denna. Med tanke på att många i samhället, som vi 

ser det, ändå förlitar sig på det som sägs i denna tidning har vi valt att analyser denna artikel 

djupare än de andra vi har läst. 

 

Här har vi ytterligare en rubrik som kan misstolkas och skapa åsikter. Artikeln består i stort 

sett av ett brev där en missnöjd husspekulant, Eva, fått göra sin röst hörd. Hon tycker att 

försäljningarna går för fort och att ”den enda som alltid gagnas av brådskan är mäklaren”. 

Vad baserar hon detta på? Faktum är att säljaren ska acceptera köparen. Det är väl ändå 

marknadens tryck som har gjort att försäljningarna gått fort. Det kanske ligger i säljarnas 

intresse att göra en snabb affär men det är trots allt säljaren som har sista ordet. Många verkar 

tro att mäklaren styr marknaden men marknaden består faktiskt av säljare och köpare och 

beror på tillgång och efterfrågan. Även vissa säljare har blivit misstänksamma mot mäklare då 

de tror att inte alla bud framförs32 när säljaren inte får ut den summan som han förväntat sig. 

 

Spekulanten tycker att det är bakvänt att allting går så fort vid försäljningar att man inte 

hinner besiktiga husen innan köpet och att det då ska göras i efterhand med 

besiktningsklausuler med i köpekontraktet. Vidare så kritiserar hon klausuler i köpekontrakt 

där köp kan hävas enligt olika orsaker men inte på grund av ”sådana fel som köparen borde ha 

upptäckt” då hon tycker att ”sådana svävande formuleringar bäddar för tvister och konflikter”. 

                                                 
30 Mediernas svarta bok - en kriminografi, omslag 
31 Råd & Rön Nr:3 Mars 2008 Årgång 50 
32 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722 s. 8  
2008-06-25 11:14  
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Vi tolkar ett sådant uttalande som att spekulanten inte vet att hon har en ganska omfattande 

undersökningsplikt och att det snarare är hennes okunskap om den egna undersökningsplikten 

som bäddar för tvister och konflikter. Hon tycks inte känna till sina egna skyldigheter inför ett 

husköp. 

 

Formuleringen i klausulen som hon finner luddig är tagen ur lagtexten om 

undersökningsplikt: 

 

”Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning 

av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten 

hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”.33 

 

Inser spekulanterna inte sina egna skyldigheter finns risken att allt ses som en rättighet. 

Frågan är om det ibland inte är bekvämt att inte veta just för att kunna skylla ifrån sig. Skulle 

det sedan vara någonting som inte faller spekulanten i smaken så är det inte ovanligt att 

mäklaren hamnar i skottlinjen.  

 

Även schablonbudgetar, som mäklare erbjuder, kritiserar hon eftersom de inte är anpassade 

efter just hennes ekonomi. Enligt hennes beräkning så skulle hon ha mellan 8 000 – 10 000 kr 

mer i omkostnader då hon bland annat räknat med sina arbetsresor samt barnens veckopeng. 

Schablon betyder just schablon, det är ju upp till den enskilde spekulanten att bedöma om 

man har råd med huset utefter vilka extrautgifter personen i fråga har. Hon anmärker vidare 

att mäklaren inte tagit hänsyn till” ifall någon i familjen blir långtidssjukskriven eller 

arbetslös”. Ska man finansiera ett husköp med lån så ligger det väl ändå i spekulantens 

intresse att se till att de inte hamnar i någon ekonomisk nödsituation. Varför lägger hon detta 

ansvar på mäklaren? 

 

Eva var heller inte nöjd med att en mäklare slutade höra av sig till henne under pågående 

budgivning. Hon fick senare reda på att säljaren hade valt att sälja till en spekulant som lagt 

ett bud med krav på omedelbar kontraktskrivning och tillträde. Hon tycker att det var ”mycket 

märkligt och oetiskt, även om det inte är ett lagbrott” att hon inte fick möjlighet att lägga ett 

bättre bud. Att använda ord som oetiskt när det egentligen handlar om egen okunskap bidrar 

till smutskastningen av mäklare. Hon säger vidare att ”säljaren väljer naturligtvis vem som 

                                                 
33 https://lagen.nu/1970:994  4 kap 19 b § Jordabalken  2008-07-23 14:22 
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ska köpa och det måste inte vara den som bjuder högst. Men mäklaren ska förmedla alla bud, 

både till budgivare och till säljare, tills alla har lagt sitt slutbud för att säljaren ska kunna välja 

det mest attraktiva”. Varför blir hon missnöjd med mäklaren fast hon vet att det är säljaren 

som bestämmer? Faktum är att det inte är ”en rättighet att få återkomma med ett högre bud”34. 

Vi får uppfattningen om att det spekulanter inte har kunskap om upplevs som ”fuffens”.  

 

I not 34 hänsvisar vi till Fastighetsmäklarnämndens (FMN) hemsida men det finns faktiskt 

mycket information att tillgå inför ett bostadsköp, inte minst på Internet. Vi anser att mäklaren 

i detta fall ändå kunnat höra av sig i efterhand och förklarat, i alla fall för att skapa en god 

relation till spekulanten, men det är fortfarande ingen skyldighet. 

 

I stort sett handlar hela artikeln om denna missnöjda spekulant, dock finns det ett litet 

avslutande stycke där journalisten intervjuat Sverker Thorslund på konsumentverket som 

säger ”låt inte mäklaren skilja dig och säljaren åt. Säljaren måste få veta att ditt bud finns”35. 

Vi tror att denna kommentar tagits ur sitt sammanhang av journalisten eftersom det är säljaren 

som bestämmer när och till vem han vill sälja, dessutom har spekulanten, som vi tidigare 

nämnt, ingen rätt till fortlöpande information om hur budgivningen och försäljningen 

fortskrider däremot är mäklaren skyldig att vidarebefordra ett bud som kommit honom till 

känna36. Vi tycker att hela artikeln är väldigt vinklad och därmed oprofessionell eftersom 

journalister ska vara objektiva. Journalisten tar inte upp om säljare är nöjda eller inte, inte 

heller någon finns någon som representerar mäklare med i artikeln.  

 

”I mäklarnas klor?”. Rubriken är ställd som en fråga men får vi egentligen något svar? Vi ser 

ingen korrekt koppling mellan rubriken och artikeln. Genom att formulera rubriken som en 

fråga ser vi det som att journalisten friskriver sig från ansvaret för de signaler som artikeln 

sänder ut till sina läsare. Vad har Råd & Rön åstadkommit genom att publicera denna artikel 

och vad var syftet? Det som visas i media är att mäklare luras och hur spekulanter och köpare, 

i stor utsträckning, framstår som offer. Hur mycket objektiv sanning ligger bakom detta? 

 

Mäklarsamfundets VD Lars Kilander, skriver i ett utskick, att den beskrivning media ger över 

mäklarens arbetssätt grundar sig i okunskap om mäklarens roll och ansvar. Han anser att både 

                                                 
34 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_tio_budord_spekulanter.pdf   
    2008-07-23 11:29 
35 Råd & Rön, Nr: 3, 2008, Årgång 50 
36 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_budgivning.pdf  2008-08-07 16:12 
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media och allmänheten tror att mäklaren bär ett större och mer omfattande ansvar än vad han 

faktiskt gör.37 

 

3.5 Skyll på mäklaren! 

 

Efter 3,5 års utbildning inom detta område så är det kanske inte så konstigt att vi ser på denna 

typ av artiklar, tidningsrubriker och kritik med andra ögon än vad många andra kanske gör. 

Skillnaden är nu att vi har fått en bild av båda sidorna av historian.  

 

Vi upplever att det hela tiden är mäklarna som ska ändra på sig så fort det uppstår något 

missnöje i samhället. Det kommer nya lagförslag och rekommendationer om hur mäklare ska 

agera. Visst kommer man åt vissa problem men få åtgärder tas för att informera allmänheten 

på ett bättre sätt om vilka rättigheter och skyldigheter parterna har. Det finns bra material att 

ta del av, nackdelen är att man i många fall måste söka upp den själv. FMN har tydliga 

faktablad på sin hemsida och även på hemnet.se, där många finner sin nya bostad, finns länkar 

till både myndighet och branschorganisationer men vi undrar hur många det är som själva 

verkligen söker upp information. Vi tycker att köpare är alltför passiva i sitt 

informationssökande om det som sägs vara den största affären man gör i sitt liv. 

 

                                                 
37 http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20-
%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf  
2008-06-25 12:06 
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4. Intervjuerna 38 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av båda intervjugrupperna, behandlade var 

för sig. 

 

4.1 De oerfarna 

 

Här redovisas den intervjugrupp som saknar erfarenhet av mäklare samt deras tankar och 

åsikter. 

 

4.1.1 ”Jag har hört att...” 

 

En av de två grupperna vi intervjuade, grupp 2, hade ingen egen erfarenhet av mäklare men 

hade ändå en hel del att säga om dem. En intressant observation var att de flesta lät så säkra 

på sin sak, precis som i forumen, trots bristen på erfarenhet. När vi frågade vad de tyckte om 

det som sägs om mäklare i media var det inte många som kunde minnas något konkret 

exempel men det tog upp att det de hört inte var positivt. Detta anser vi styrker vår tro om att 

media påverkat och skapar åsikter i samhället. 

 

 En del av våra respondenter, i båda grupperna, nämnde en reklam som visades på TV om 

Hemverket där en Internetmäklare framställde traditionella mäklare som pengarhungriga 

skojare. Vi anser att de skjuter sig själva i foten eftersom även de är mäklare. I reklamen 

erbjöd de en komplett mäklartjänst till ett pris om 5 000 kronor men vad ingår egentligen i 

deras kompletta mäklartjänst? Det gäller att jämföra vad man får för pengarna och det är inte 

ovanligt att mäklartjänsterna skiljer sig mycket åt från byrå till byrå. 

 

Det som dykt upp i media, i många fall, är folk som uttryckt sitt missnöje över något som de 

ansett varit fel. Råd & Rön-artikeln är ett perfekt exempel på en kund som är missnöjd över 

saker där mäklaren faktiskt inte gjort något lagligt fel.  

 

                                                 
38 Se Bilaga 2 
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Konsumenter är väl de som anses vara den svaga parten i affärer och därför gissar vi att 

mäklarna får ta den stora smällen när det i många fall handlar om konsumenternas okunskap. 

Lars Sörqvist skriver i sin bok om kundtillfredställelse att ”erfarenheter har visat att 

missnöjda kunder i avsevärt större utsträckning än tillfredställda kunder väljer att föra 

informationen om upplevelsen vidare, vilket beror på att negativa upplevelser ofta leder till 

starkare reaktioner hos människan än vad positiva upplevelser gör. Effekten av detta är att 

man kan förvänta sig att klagomål lättare erhålls än beröm”39. Hur blir det då när de som 

klagar inte ens har någon erfarenhet av mäklare? 

 

När det gäller tjänster så tenderar kunder att i högre grad söka och förlita sig på informationen 

de får genom vänner och experter40. Tredjepartsinformationen, från till exempel media och 

tidskrifter, ses ofta som objektiv och trovärdig41. I och med att det oftast är negativa händelser 

som har ett nyhetsvärde så är det också dessa som förmedlas ut till samhället via media, 

vänner och andra kanaler och fastnar i det undermedvetna. Selektiv perception är ett av 

kriterierna vid bedömning av den använda tjänsten. Den innebär att kunden undermedvetet 

väljer ut informationen som ska ligga till grund för bedömningen. Genom människans 

förträngningsmekanismer blockeras information som talar emot kundens rådande 

uppfattningar och världsbild42. Frågan är om inte selektiv perception tillämpas även innan 

tjänsten använts eftersom de oerfarna redan innan har en förutfattad mening om mäklare. 

 

4.1.2 ”Stockholmssyndrom” 

 
Många anser att mäklare är partiska och endast ser till säljarens och sitt eget bästa samt att 

mäklaren inte berättar allt om objektet, särskilt inte om det är någonting fel med det. Vet 

mäklaren om något fel så har han upplysningsplikt, vilket innebär att han måste tala om det 

för spekulanterna.  

 

Samtidigt som de flesta i grupp 2 ställer sig negativa till mäklare tror de ändå att skumma 

affärer mest förekommer i Stockholm och större städer. Det finns en uppfattning om att 

                                                 
39 Kundtillfredsställelse och kundmätningar s.112 
40 Marknadsföring i tjänsteekonomin s.151 
41 Kundtillfredsställelse och kundmätningar s.38 
42 Ibid s.39 
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mäklare i mindre städer har ryktet att tänka på. Är risken för dåligt rykte det som hindrar dem 

från att luras? Kan man verkligen utgå från att alla mäklare vill luras?  

 

Det som uppmärksammas i media är enskilda fall men ändå finns en förmåga att få det att låta 

som om alla mäklare luras. En respondent är övertygad om att det förekommer i Gävle men 

har varken haft någon erfarenhet om det eller hört något om det.  

 

En intressant observation är att många inte anser sig ha någon direkt uppfattning om mäklare 

eftersom de inte har någon egen erfarenhet men de negativa åsikterna lyser tydligt igenom i 

våra respondenters intervjusvar. En respondent säger sig vara ”rätt så nollställd” i sin åsikt om 

mäklare men i nästa andetag säger hon att ”man ska vara misstänksam, vara på sin vakt”. 

 

Det är klart att det inte finns någon rök utan eld och vi håller med våra respondenter som 

säger att det finns rötägg inom alla branscher men att det självklart inte gäller alla. I stort sätt 

tror alla våra respondenter att media förstorar upp, vinklar och utesluter positiva saker. 

Majoriteten i grupp 2 tycker att man ska se kritiskt på det som framställs i media men 

erkänner sig samtidig ha påverkats av media. De säger även att man inte ska lita på allt som 

skrivs men vi tycker att det är en stor skillnad mellan att inte lita på och att inte påverkas. En 

respondent anser att man ska ”kolla upp hur mycket sanning som ligger i det” men hur gör 

man det och har man tid för det? En annan säger att det han har läst har i alla fall varit 

trovärdigt och en tredje menar att ”man vill ju tro på vad de säger”.  

 

Våra respondenter har varit tydliga med att de anser att olika medier har olika trohetsvärde. 

Det har inte alltid gått ihop för oss hur de som säger sig inte lita på kvällstidningarna ändå har 

blivit så pass påverkade då andra tidningar inte alls skrivit lika mycket om ”mäklare”. Detta 

innebär inte att de medierna med ett så kallat högre trohetsvärde har varit mer objektiva än 

andra, detta ser vi tydligt i exemplet från Råd & Rön. 

 

4.1.3 ”Man blir nästan lite lurad” 

 

Den övervägande uppfattningen som råder i grupp 2 är att mäklare är en viss typ av 

människor. Några av de åsikterna om mäklare är att de ”vill väl tjäna så mycket pengar som 

möjligt”, att de är ”kanske lite utav myglare” och att de ”svävar uppe i molnen, de tror att de 
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är bättre än alla andra”. En menar att det är bra med tryggheten men att man ändå ska vara 

försiktig när man väljer mäklare eftersom de trots allt jobbar i ett vinstsyfte.   

 

I frågan om mäklare är trovärdiga fick vi fram lite blandade svar men majoriteten var 

skeptiska. Många säger att det är enskilda mäklare som är rötägg medan andra säger att 

mäklare inte är trovärdiga som grupp. Respondenten som tycker att endast ”någon enstaka är 

ärlig” är samma person som senare tycker att man inte kan generalisera.  

 

Den allmänna uppfattningen verkar vara att pengar är den faktor som styr mäklarnas moral, 

eller bristen på den. En respondent anser att mäklare generellt är trovärdiga då det ändå finns 

en bransch för dem men de flesta respondenter lägger stor vikt vid det personliga mötet för att 

se om de kan få förtroende för mäklaren. 

 

4.1.4 Grupptryck 

 

Tio av elva respondenter i grupp 2 sa sig vara påverkade av media men även vänner, bekanta 

och bekantas bekanta har bidragit. Frågan är hur mycket erfarenhet som dessa vänner och 

bekanta egentligen har. Den elfte anser sig inte ha blivit påverkad av någonting utan kommit 

fram till sina åsikter alldeles själv. Samma respondent som säger att det finns en bransch för 

mäklare säger även att hon skulle lita på mäklare fullt ut om det inte vore för medias negativa 

framställning av dem.  

 

Det svar som stack ut mest var en respondent som sa sig ha påverkats av det som visas i 

filmer. Samma person har jobbat under Mäklardagens årliga fest där han tre år i rad har 

lyssnat på ”skryt” från mäklare. Olika branscher har olika jargonger och vi tror att en 

utomstående inte alltid uppfattar samtal på ett korrekt sätt.  

 

4.1.5 ”Mycket pengar för ingenting” 

 

Trots den genomgående negativa attityden mot mäklare så skulle ändå fem av våra elva 

respondenter i grupp 2 med säkerhet anlita mäklare. Anledningarna är att mäklare kan 

branschen, är proffs och vet därmed hur man får ut mer pengar, vidare är det skönt att slippa 
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pappersarbetet. En del kanske skulle vända sig till mäklare för att höra sig för lite men de 

flesta skulle dra sig in i det sista med att anlita en.  

 

Respondenterna verkar vilja ha mäklarnas kunskap utan att behöva betala för det. Bilden vi 

får är att många tycker att det är dyrt med mäklare men de ser det som ett nödvändigt ont att 

anlita en då det är omständligt att sälja själv. En respondent tyckte att det är mycket pengar 

för ingenting. 

 

De flesta tror att de skulle få ut mer pengar vid en försäljning genom att anlita en mäklare 

resten tror att det skulle gå jämt upp med arvodet. Detta upplever vi vara väldigt 

motsägelsefullt. Även om priset skulle gå jämt upp med mäklararvodet så har säljaren ändå 

vunnit på det eftersom denne då sluppit göra allt jobb själv. Mäklararvodet är någonting som 

många ser som dyrt och en onödig utgift och det verkar vara en av de största anledningarna 

till varför de känner sig motvilliga till att anlita mäklare. Här låter det som att det handlar om 

pengar men vi tror att det är bilden av mäklare som ockrare som är orsaken till inställningen 

om att det är dyrt. 

 

Statistik från 2006 visar att mäklarförmedlade villor och fritidshus i snitt slutar på en 

köpeskilling som är 20 procent högre än de som är privatförmedlade43. Räknar man ut det 

procentuellt så tjänar säljaren på att anlita mäklare vid försäljning. Med tanke på medias 

framställning av mäklare är det kanske inte så konstigt att folk är rädda för att de ska bli 

lurade då det råder en ”de ska inte tjäna pengar på mig”-mentalitet inom gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Pdf/Nyhetsbrev/l%C3%B6nar%20det%20si
g%2006.pdf  2008-08-13  12:16 
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4.2 De erfarna 

 

Här redovisas den intervjugrupp som har erfarenhet av mäklare samt deras tankar, åsikter 

och erfarenheter. 

 

4.2.1 Olika erfarenheter 

 

Grupp 1 är den grupp som har erfarenhet av mäklare. Alla i gruppen har inte samma typ av 

erfarenhet. En del har varit säljare, en del köpare och några har varit både och. Ibland är det 

svårt att avgöra när respondenten svarat i egenskap av köpare och när de svarat som säljare. 

Vi tror inte att respondenterna heller själva vetat alla gånger. Trots att våra frågeställningar 

varit anpassade efter köpare och säljare så tror vi ändå att de har påverkats av båda 

erfarenheterna.  

 

De i grupp 1 som anlitat mäklare vid sin försäljning har över lag varit nöjda med dem men 

ändå genomsyras intervjuerna av allmänna negativa åsikter om mäklare. Respondenterna 

verkar ha en positiv bild av enskilda mäklare men en negativ bild av branschen.  

 

Om vi ser till vår undersökning så gör vi bedömningen att det är den egna erfarenheten som 

har störst betydelse när det gäller att väga upp mot den negativa kritiken i samhället. Men hur 

stor är den erfarenheten? Hur stor betydelse har erfarenheten i förhållande till det man redan 

påverkats av med tanke på att våra respondenter är nöjda med mäklartjänsten men trots det 

skeptiska till branschen? Går det ens att få något svar på detta? Många kom med kommentarer 

som ”min mäklare var i alla fall bra”, den tydliga undertonen är att de, trots den positiva 

erfarenheten, fortfarande är misstänksamma gentemot mäklare i allmänhet. Kan den negativa 

bilden av branschen någonsin vägas upp med den egna erfarenheten? 

  

Vi har sett en skillnad i attityd mellan de som enbart köpt och de som både köpt och sålt. De 

som enbart köpt är lite mer misstänksamma mot den mäklare som har hand om affären. Det vi 

får ta hänsyn till här är att det inte är köparen som valt mäklare utan de får helt enkelt ”nöja” 

sig med den mäklare som säljaren anlitat. Något som oroat köparna är att priset ska trissas 

upp. Att ha budgivning över telefon, nämner två respondenter, känns väldigt otryggt. En av 

respondenterna blev förvånad över mäklaren informerade om ett kommande stambyte och 
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menade att ”det hade han ju inte behövt göra”. Vet mäklaren om något sådant så har han 

skyldighet att informera om det. Här verkar respondenten tro att en mäklare enbart står på 

säljarens sida. De som endast har köpt ser vi har en syn på mäklare som mer liknar den syn 

som grupp 2 har. Kommer synen på mäklare att förändras för våra köpare om och när de 

själva säljer? 

 

4.2.2 Första bästa mäklaren 

 

Utifrån det som våra respondenter, som sålt med mäklare, sagt har vi fått uppfattningen att de 

i stort sett valt den första mäklare de varit i kontakt med och varit nöjda med dem. Säljarna 

kan väl inte enbart ha haft tur. Med tanke på detta samt ”min mäklare var i alla fall bra”– 

mentaliteten anser vi att mäklarbranschen har ett oförtjänt dåligt rykte.  

 

Säljarna har inte haft några större förväntningar på mäklaren eller mäklarens arbete. Det 

samma gäller köparna. Frågan är om de inte hade några förväntningar alls eller om de 

egentligen haft låga förväntningar med tanke på att många blev positivt överraskade? De svar 

vi fick när vi frågade om vad som var överraskande bra handlade oftast, lustigt nog, inte om 

mäklarens arbetsprestation.  

 

En respondent, som tidigare haft starka negativa åsikter om mäklare, blev positivt överraskad 

över att lokalen var fräsch och mäklaren bjöd på fika när det skulle skrivas kontrakt och att 

det dessutom fanns en liten valp på kontoret. Han berättade att han efter egen erfarenhet 

ändrat sin tidigare negativa åsikt. Han trodde även att ” folk som inte köpt eller sålt läser om 

fusk och bygger upp en negativ bild och dömer alla efter det”. Genom detta svar kan vi dra 

slutsatsen om att han själv suttit i den situationen där han trott på det som sagts i media. En 

annan säger; ”Jag hade en förutfattad mening om att mäklare bara skulle tjäna pengar, men de 

ska ju också överleva. Det kändes som att mycket handlade om deras vinning. Min 

förutfattade mening har nu bleknat.” 
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4.2.3 Tjänstekvalitet 

 

Mäklare erbjuder en eller flera tjänster. En tjänst är inte lika påtaglig som en produkt eftersom 

den ofta inte är fysisk, i och med det blir kunder väldigt utlämnade till sina känslor kring ett 

varumärke när de ska skapa sig en egen uppfattning kring tjänsten44. Rekommendationer som 

man får från vänner, branschexperter och tidningsartiklar, även kallad ”word-of-mouth”, kan 

frambringa mer uppmärksamhet än vanlig annonsering45. Det är inte så konstigt om den 

känslan man har kring ett varumärke har vuxit fram ur någonting man läst eller hört i media. 

 

Det är många olika faktorer som påverkar hur en kund uppfattar kvaliteten i tjänsten. I 

slutänden är det kundens bedömning och upplevelse som avgör. Även eventuell tidigare 

erfarenhet av tjänsten, det man hört från vänner och bekanta och det som tagits upp i 

massmedia påverkar.46 Som vi ser i exemplet ovan skiljer sig kunders uppfattning om vad 

som är kvalitet i en tjänst. 

 

Inte heller köparna har sagt att de hade några förväntningar på mäklaren men ändå har vissa 

respondenter uttryckt att de vill att mäklaren ska informera om saker som en köpare 

egentligen själv har skyldighet att ta reda på. En köpare var inte bara rädd för att mäklaren ska 

ljuga utan även för att de ska tiga. Samma person har som önskemål att få reda på, av 

mäklaren, om området har dåligt rykte eller inte. Dåligt rykte ser vi som definitionsfråga och 

det som är negativt för en person kan vara positivt för en annan. Om köparen, i detta fall, 

istället varit säljare till bostaden skulle han antagligen inte vilja att mäklaren sa att området 

har ett dåligt rykte. Vi tror att en persons förväntningar på mäklaren skiljer sig åt beroende på 

om denne är köpare eller säljare, men vem avgör om ett område har dåligt rykte? 

 

Respondenterna i grupp 1 förklarade i intervjun hur de kände för mäklare innan den egna 

erfarenheten och det skiljer sig inte mycket får de attityder som vi finner i grupp 2 idag. När 

grupp 1 sedan hade med mäklare att göra blev de positivt överraskade att deras fördomar inte 

stämde med verkligheten. 

 

                                                 
44 Marknadsföring i tjänsteekonomin s. 250 
45 Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd s.79 
46 Marknadsföring i tjänsteekonomin s. 292 
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4.2.4 Känner du till några dolda fel? 

 

Det finns köpare som har förväntningar på att mäklaren ska berätta om han känner till några 

dolda fel. Det verkar vara många som inte riktigt är införstådda med vad begreppet betyder. 

Dolda fel är fel som säljaren själv inte känner till, hur kan då mäklaren göra det? Vi ser inte 

bara svårigheter med att förstå sina rättigheter och skyldigheter, som köpare och spekulant, 

utan även svårigheter med att förstå innebörden av vissa begrepp. Har media präntat in ”dolda 

fel” i huvudet på folk så att de frågar om det utan att förstå vad det betyder? Egentligen tror vi 

att det är fel över lag som de undrar över. Det är köparna som är rädda för ”dolda fel” men det 

är säljaren som bär ansvaret för det i 10 år47. Skulle det dyka upp någonting som är fel så tror 

man ofta att mäklaren visste om det från början. Detta kan bero på att många ser mäklaren, 

istället för säljaren, som sin motpart i fastighetsaffären och tror att mäklarens ansvarar för mer 

än denne gör48. Det kan även bero på att många ser mäklaren som partiskt till säljaren. 

  

4.2.5 Få fall blåses upp 

 

När vi ställde frågan till våra respondenter vad de tyckte om det som sagts om mäklare i 

media fick vi ganska liknande svar från alla. Även i grupp 1 nämns falskbud och lockpriser 

och drygt hälften tror att det mest förekommer i större städer varav tre tror att det mest 

förekommer i Stockholm. En respondent menar att mäklare är ganska svartmålade i media 

och en annan säger att det inte skiljer sig från andra branscher och att mäklare har ett oförtjänt 

dåligt rykte. ”Generellt så tror jag inte att det förekommer några skumma affärer i någon 

större omfattning däremot så tror jag att de relativt få fall blåses upp”, säger hon vidare. 

 

Vi tror att det endast är de missnöjda som går till media oavsett om personen egentligen lidit 

någon ekonomisk skada. Som i exemplet med Råd och Rön är det nog mycket som grundar 

sig i okunskap och media är inte sena med att ta upp ämnen som säljer och samhället får 

säkert intrycket av att det gäller alla mäklare. Även om media vill framstå som granskare och 

speglare av världen så regisserar och iscensätter de den49. 

  

                                                 
47  https://lagen.nu/1970:994 4 kap 19 b § Jordabalken  2009-01-05 15:10 
48 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722 
    s.30 2008-06-25 11:14   
49 Mediernas svarta bok - en kriminografi s. 149 
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4.2.6 Uppdaterad 

 

Det ses fortfarande som en samhällsplikt att ta del av nyheter. En människa som håller sig a 

jour anses vara bildad, informerad och ha högre status till skillnad från någon som inte gör 

det.50 Många av våra respondenter ville gärna framhålla att de minsann vet hur mäklare beter 

sig men samtidigt ställer de sig kritiska till media och lägger olika mycket trovärdighet till 

olika medier men tillämpas denna logik när de läser tidningarna? Även om man säger sig vara 

kritisk till media så lagras informationen ändå i bakhuvudet, och precis som med 

Insiderprogrammet så glöms det bort var man hört eller läst men man kommer ihåg att det var 

något och att det inte var positivt.  

 

I de intervjuer Boëthius utfört inför sin bok ställde hon frågan om ”hur det går ihop; om ni 

inte litar på medierna – varifrån hämtar ni då er världsbild? Och de flesta brukar, efter en 

stunds betänketid, ganska uppgivet tillstå: Från medierna”51. 

 

4.2.7 Negativa nyheter 

 

Det största informationsflödet som matas ut till samhället kommer från media och visar bara 

negativa saker. En del av våra respondenter anser att man kan ta till sig utav det som sägs i 

media men sedan bilda sig en egen uppfattning. Att bilda sig en egen uppfattning tror vi är 

lättare för grupp 1 att göra då de har egen erfarenhet av mäklare och något bättre helhetsbild. 

Skepsisen som grupp 1 har kring mäklare lyser igenom i många intervjuer även om de allmänt 

ser positivt på mäklare. 

 

Den större majoriteten i grupp 1 säger sig ha påverkats av sina egna erfarenheter. Endast fyra 

säger att media har påverkat dem. Vi tror att människor påverkas av media mer än de både 

tror och vill erkänna. Vi tror att om man redan har tagit till sig en viss information är det lätt 

att låta fantasin skena iväg och information som är motstridig till kundens världsbild kan 

blockeras.  

 

                                                 
50 Mediernas svarta bok - en kriminografi s.45 
51 Ibid s.29 
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Att kunderna har egen erfarenhet av mäklare tror inte vi innebär att deras påverkan av media 

har raderats, eftersom de ändå hade en uppfattning om dem redan innan. En respondent 

berättade att hon fått en mer seriös bild av mäklare sedan hon själv sålt sin lägenhet med hjälp 

av en. Förväntningar kan förändras över tiden och skillnaden kan vara stor före och efter 

konsumtion av tjänsten52.  

 

Trots den lite ambivalenta synen på mäklare skulle alla utom en i grupp 1 anlita mäklare om 

de sålde idag och åtta av dem tror att de skulle få ut en högre köpeskilling genom att anlita 

mäklare. Vi ser en markant skillnad mellan de två grupperna när det gäller synen på 

mäklararvodet. Grupp 2 har en större känsla av att mäklare bara luras och ska tjäna en massa 

pengar på säljaren medan de som anlitat en mäklare vid försäljning inte alls känner på samma 

sätt. 

 

                                                 
52 Kundtillfredsställelse och kundmätningar s. 38 
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5. Folk ändå nöjda 

I detta kapitel tar vi upp undersökningar och statistik, presenterade av Riksrevisionen och 

Svensk Kvalitetsindex, som visar hur nöjda mäklarkunder är. 

 

5.1 Riksrevisionens undersökning 

 

På Regeringens begäran gjordes en omfattande undersökning av Riksrevisionen, ”Den största 

affären i livet53”. Målet var att se vilka erfarenheter och möjliga problem som upplevts av 

både säljare och köpare när de använt sig av en mäklare. Riksrevisionen gav Statistiska 

centralbyrån i uppgift att utföra en enkätundersökning som sammanställdes under hösten år 

2006. Hela undersökningen innefattar åsikter från säljare och köpare av småhus samt endast 

säljare av bostadsrätter eftersom register saknas över köpare av bostadsrätter.54 

 

Enkätundersökningen visade att endast två av tio av alla köpare och en av tio säljare av 

småhus tycker att affären inte förmedlats på ”rätt sätt”. Köparna har ansett att de fått felaktig 

information av mäklaren samt inte förstått undersökningspliktens omfattning och betydelse. 

Många köpare tror dessutom felaktigt att mäklaren ansvarar för att de uppgifter som står i 

objektsbeskrivningen är korrekta. Säljare å andra sidan tror att de inte får all information från 

mäklaren om alla spekulanter och bud. Riksrevisionen har också kommit fram till att många 

konsumenter inte vet vilka skyldigheter de har varken vid både köp eller försäljning.55 

 

Riksrevisionen ansåg att granskningen visar att högre krav borde ställas på mäklare att 

dokumentera vilken information som delats ut till konsumenterna.56 Det ligger på 

konsumentens ansvar att skriftligen kunna bevisa att denne lidit ekonomisk skada på grund av 

ett fel som mäklaren med vilje eller av oförsiktighet begått.57  

 

Vi tror inte att krav på dokumentation kommer att tvinga konsumenterna att läsa den utdelade 

informationen och ta den till sig och förstår den och kommer det här verkligen att lösa 
                                                 
53 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722     
2008-06-25 11:14  
54 Ibid s.19 
55 Ibid s. 7-8 
56 Ibid s. 8 
57 Ibid s. 8-9 
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problemet med missnöjet eller kommer köparna bara se det som att mäklaren försöker ”hålla 

ryggen fri”? Hur ska en mäklare veta vilka saker som är oklara om frågor inte ställs till dem? 

FMN konstaterar i sin årsredovisning för år 2005 att det ställs orealistiska krav på 

mäklartjänster från konsumenterna58. 

 

Vidare i Riksrevisionens rapport anser de att FMN varit för passiva i sin roll som 

tillsynsmyndighet59. FMN ska, enligt förarbetena till fastighetsmäklarlagen, utöva en ”effektiv 

och aktiv tillsyn”60. FMN, Konsumentverket samt branschorganisationerna har alla en 

skyldighet att förse konsumenterna med information61 men det gäller då för konsumenten att 

söka denna information. 

 

5.2 Anmälningar 

 

De flesta av FMN:s tillsynsärenden grundar sig i anmälningar från människor som varit 

missnöjda med mäklares hanterande av affären62. En stor del av ärendena slutar med att de 

avskrivs63. Det är heller inte många ärenden som kommit in till Allmänna 

reklamationsnämnden (ARN) som fått bifall. År 2007 var det endast 8 av 98. I de resterande 

85 ärendena avslogs 26, 33 avvisades, 10 ärenden avskrevs, 10 ärenden fick inte 

omprövningen beviljade och 11 ärenden hade det inte fattats beslut om64. ARN menar att det 

kan finnas svårigheter att påvisa att mäklaren uppsåtligen begått ett fel eller varit oaktsam 

dessutom kan det vara svårt för den som anmält att bevisa en faktisk ekonomisk skada.65 

Även om mäklaren skulle ha gjort ett fel betyder det inte att anmälaren på grund av det lidit 

ekonomiskt66.  

 

Skulle en anmälan göras av någon som anser sig ha lidit ekonomisk skada och FMN kommer 

fram till att så inte är fallet kan mäklare ändå bli varnad av en så enkel sak som att inte ha 

                                                 
58 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722  s. 14 
2008-06-25 11:14   
59 Ibid s. 8 
60 Ibid s. 9 
61 Ibid s. 26 
62 Ibid s. 44 
63 Ibid s. 43 
64 Bilaga 3 
65 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722  s. 55 
2008-06-25 11:14   
66 Ibid s. 57 
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gjort en identitetskontroll vid rätt tillfälle.67 Det är inte ofta som mäklare blir avregistrerade på 

grund av felaktigt beteende utan det kan också vara för att de inte lever upp till de formella 

kraven. Majoriteten av dem som avregistrerats hade inte betalat den obligatoriska 

ansvarsförsäkringen eller årsavgiften till FMN. FMN delar, i sin årsredovisning, inte upp 

anledningarna bakom avregistreringarna. En anledning till att en mäklare inte betalat de 

obligatoriska avgifterna kan bero på att man inte längre vill arbeta som mäklare men inte 

meddelat detta till FMN eller branschorganisationen man är medlem i.68  

 

År 2007, året efter det tidigare nämnda Insiderprogrammet, ökade anmälningarna till FMN 

från 272 st. till 367 st, det högsta antalet anmälningar sedan nämnden började föra statistik år 

1997. Trots det ökade antalet anmälningar visar statistiken ingen större skillnad i antalet 

varnade eller avregistrerade mäklare. Antalet mäklare har sedan år 2002 stadigt ökat till år 

2008 men förhållandet mellan det ökade antalet registrerade mäklare och det ökade antalet 

anmälningar skiljer sig mycket om vi jämför åren 2006 och 2007.69 Vi kan fråga oss om 

fusket bland mäklare verkligen ökat eller om fler varit benägna att anmäla på grund av medias 

och samhällets påverkan? 

 

5.3 Svenskt Kvalitetsindex70 

 

2007 genomförde Svenskt Kvalitetsindex (SKI) en mätning av hur nöjda mäklarnas kunder är. 

Ungefär 1 000 säljare av bostadsrätter och småhus intervjuades och slutbetyget hamnade på 

71,8 i kundnöjdhet, vilket är ett väldigt positivt resultat.  

 

Undersökningen visar att mäklarnas kunder är nöjda med både service och tjänster. 

Kundernas uppfattning stämmer alltså inte överens med den negativa bilden av mäklare som 

sprids i media. Trots det påstås det i flera granskande reportage och tidningsartiklar att 

mäklare fifflar med bud, använder sig av lockpriser och tjänar mycket pengar. Antalet 

                                                 
67 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722  s. 44 
2008-06-25 11:14   
68 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722  s. 45 
2008-06-25 11:14   
69 Bilaga 4  
70 http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20-
%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf  
2008-06-25 12:06 
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anmälningar till FMN har de facto ökat men det gäller att ställa det i proportion till antalet 

mäklare. 

 

Samma år som denna mätning gjordes så fanns det lite mer än 6 200 registrerade mäklare i 

Sverige och det genomfördes cirka 130 000 bostadsrätts- och småhusaffärer. Det året 

varnades 42 mäklare och 6 mäklare blev av med sin registrering. Alltså, bara 0,68 procent av 

alla fastighetsmäklare i Sverige varnades och mindre än 0,10 procent avregistrerades. 

 

5.4 Vinkling 

 

Vi har tittat på två artiklar som återgav statistik från Riksrevisionens undersökning. Den ena 

artikeln har rubriken ”Stort missnöje med fastighetsmäklare”71 där vi ser att fokus läggs på det 

som är negativt och förstorar upp det. Rubriken ser vi som klart missvisande då statistiken 

ändå visar att en övervägande majoritet är nöjda. I artikeln anser man att FMN varit för passiv 

i sin tillsyn över mäklare. Vi kan hålla med om FMN borde ha en bättre tillsyn men samtidigt 

tycker vi att FMN själva borde gå ut med information över vad som förväntas av alla parter i 

en fastighetsaffär.  

 

En nackdel med FMN är att mäklare inte kan vända sig till myndigheten för att få råd i vissa 

situationer. Vi har förstått det som att FMN inte ger råd eller rekommendationer på förhand 

till mäklare som skulle behöva det utan de finns istället där för att i efterhand varna dem om 

de sedan anser att mäklare gjort fel i ärendet. 

 

Den andra rubriken lyder ”En köpare av fem missnöjd med mäklaren”72.  Även här 

presenterar media en negativ vinkling av statistiken men här går man till hårdare angrepp mot 

mäklaren. I denna artikel kritiseras mäklarnas sätt att hantera undersökningsplikten. Är det 

verkligen mäklaren som är boven i alla draman? Att öka kraven på mäklare uppfattar vi som 

ett försök att göra samhället nöjda. Vi ser att mäklarens roll måste bli tydligare för samhället 

och att det bör klargöras vilket ansvar säljare och köpare själva bär. Vi håller med Lars 

Kilander i att det är viktigt att media ger en korrekt och balanserad bild av mäklarnas ansvar 

                                                 
71 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=58360&a=834565&printerfriendly=true 2008-06-24 14:37 
72 http://gd.se/nyheter/jobbpengar/1.317377   2009-01-05  11:42 
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och yrkesroll i ett försök att minska osäkerheten hos köpare och säljare som orsakats av deras 

negativa framställning av yrkesgruppen73. 

 

Det är ofta som media förmedlar ett budskap om åsikter och övertygelser – rena värderingar74 

och det är tack var att media har en förmåga att nå ut till så många som gör att de har 

inflytande och makt. Det är ”företeelsernas upprepning och inträngningsförmåga som bidrar 

till mediernas makt”.75 Världen ”re-presenteras” för oss genom medierna. De speglar inte 

verkligheten utan rekonstruerar världen och samhällets tankar om den76 de tar sig också 

friheten att plocka ut delar av den, segment som de anser är av betydelse, som de sedan 

beskriver och tolkar åt oss77. Den bild som media bygger upp är i regel baserad på myter om 

missnöjda kunder samt en felaktig uppfattning om mäklarens roll. ”Vem tjänar på en sådan 

nyhetsbevakning?”78 

 

                                                 
73 http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20-
%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf  
2008-06-25 12:06 
74 Kommunikation är mer än ord s. 194 
75 Ibid s. 176 
76 Ibid s. 195 
77 Mediernas svarta bok - en kriminografi, omslag 
78 http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20-
%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf  
2008-06-25 12:06  
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6. Sammanfattande slutsats 

 

Vår undersökning har visat att de som saknar egen erfarenhet i regel fått sina värderingar 

utifrån hörsägen och media, det är också de som är mest fördomsfulla mot mäklare. Medias 

framställning av mäklare har fått denna grupp att nästa gå till en typ av personangrepp mot 

hela yrkeskåren. De oerfarna tror att mäklare inte utför något större jobb utan bara tjänar 

pengar på dem som är ”lättlurade” nog att anlita mäklare. De som har erfarenhet har en 

betydligt mildare ton mot mäklare men skepsisen ligger ändå kvar.  

 

Vi ser att ordet mäklare indirekt har blivit ett eget varumärke och då med fastighetsmäklare 

som innebörd. Vi tror att media har bidragit till detta genom att använda förkortningen 

”mäklare” i olika sammanhang även då det inte handlar om fastighetsmäklare. Medias, många 

gånger, otydliga rubriker vilseleder allmänheten till att på förhand tro att det handlar om 

fastighetsmäklare fast så inte är fallet alla gånger.  

 

Rubriker och löpsedlar är medias chans att locka till mersmak och få en konsument att köpa 

tidningen. Media skriver om det som säljer och allmänheten tar till sig de nyheter som upprör 

mest och mäklare har varit ett hett ämne i flera år nu, ändå ska journalistikens adelsmärke 

vara objektiviteten. Vi upplever att det krockar med intresset av att sälja så många lösnummer 

som möjligt. Därför upplever vi att det ofta saknas sådan objektivitet och att flera medier 

skildrar samma händelse på liknande sätt.  Majoriteten av nyheterna är negativa och är ett 

ämne eller en yrkesgrupp ständigt återkommande skapas det misstankar i människors 

medvetna och undermedvetna. 

 

Det är status att hålla sig uppdaterad med det som händer i samhället men människor kan bli 

onödigt misstänksamma när media framställer enskilda fall som allmängiltiga faktum. 

Människans behov av att hålla sig a jour kan istället, som vi ser det, leda till okunskap och det 

är lätt att peka ut den man anser är boven i dramat trots brist eller begränsad erfarenhet inom 

ämnet. Det finns en avsaknad av kunskap, inom båda våra intervjugrupper, om de egna 

skyldigheterna i samhället. Det är lätt att skylla på mäklaren när någonting händer som man 

inte visste låg på det egna ansvaret. 
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Undersökningarna gjorda av Riksrevisionen och av SKI visar att den övervägande majoriteten 

av säljare och köpare ändå är nöjda med mäklare. Det stämmer alltså inte överens med den 

negativa bild som media sänder ut. Vi ser att det är få fall som blåses upp och vinklas och 

detta ger en missvisande bild av den verkliga marknaden. Vi tror att media har påverkat våra 

respondenter mer än de tror och vill erkänna. Samtidigt ser vi att det kanske ligger lite i tiden 

att kritisera mäklare. Vår intervjugrupp som har erfarenhet av mäklare anser att den 

erfarenheten har varit positiv men vågar ändå inte tycka bra om branschen. Här ser vi att 

media har spelat en väldigt stor roll. Vi kan se, genom den undersökning vi gjort, att egen 

erfarenhet ändå är det som på något vis väger upp emot medias negativa bild. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 

 
Då vi inte har fördjupat oss i vad det är som gör kunder nöjda med fastighetsmäklare kan ett 

förslag till fortsatt forskning vara att fördjupa sig i vad det innebär att vara nöjd med mäklare. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning kan vara att utveckla denna undersökning genom 

intervjua representanter från media och på så vis få ett annat perspektiv på studien. 

 

Ännu ett sätt att fördjupa denna studie är att enbart intervjua respondenter som köpt 

respektive sålt en privatbostad för att kunna förtydliga jämförelsen mellan dessa två grupper. 

 

Ytterligare en fördjupning kan innefatta intervjuer med mäklare för att undersöka hur de 

upplever det negativa ryktet i möte med kunder. 
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Bilaga 1 - Frågemall 
 

1. Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 
 

2. Hur kommer det sig att du avstod från att anlita mäklare vid försäljningen? 
 

Vid försäljning? 
3. Hur valde du mäklaren som du anlitade? 

 
4. Minns du vad du tyckte om mäklare innan du hade med en att göra? 

 
5. Hur upplevde du mäklare under försäljningsprocessen? 

 
6. Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen? 

 
7. Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

 
8. Var det någonting som var överraskande bra? 

 
Vid köp 

9. Hur upplevde du mäklaren under köpet? 
 

10. Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
 

11. Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
 

12. Var det någonting som var överraskande bra? 
 

Allmänna frågor 
13. Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

 
14. Vad tror du att det beror på? 

 
15. Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

 
16. Är media en trovärdig källa? 

 
17. Vad är din åsikt om mäklare idag? 

 
18. Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

 
19. Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

 
20. Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

 
21. Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

 
22. Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

 
23. Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 2 - Respondenternas svar 
 
Grupp 2 
 
Respondent 1 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Ja, något program har man ju sett. Jag minns inte vilket det var men det handlade och 
då pratade de om de här glädjebuden, låga utgångspriser och sen går den för dubbelt så 
mycket. Det förekommer ju här i stan också som till exempel en tvåa i ”Pyndaren” där 
de begärde strax över 500’ och som slutade på strax över 900’. Det ligger väl rätt 
mycket sanning i det som sägs i media sen tror jag att det är en väldigt stor skillnad på 
Stockholm och resten av landet.  

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Man får skala bort ungefär 50% som i till exempel Aschbergs program, men så är det 
med allt tror jag. 

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Nä, det är nog mest i Stockholm men det som händer i Stockholm påverkar nog mig 
känslomässigt. 

  
Är media en trovärdig källa? 

- Man förstorar allt i media. Janne Josefsson vinklar ju för att riktigt visa. Det är klart att 
det ligger något i det, det är inte bara bluff.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Jag är rätt så nollställd, för jag har ingen egen erfarenhet. Man ska vara misstänksam, 
vara på sin vakt. 

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Det är klart att det är någon som är ärlig men de flesta… Sen har vi ”hemverket”, där 
är det också något skumt, men åt andra hållet. De ger en komplett mäklartjänst för 
5 000 kr. Vad är det han inte gör då!? Generellt så finns det både och, och det finns ju 
ICA-handlare som inte packar om köttfärs. Pengar styr väldigt mycket, oerhört 
mycket. 

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Media, bekanta och bekantas bekanta. Man har ju fått höra de här udda sakerna. 
Hälsan tiger still.  

  
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Ja, det har det ju gjort.  
 

Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Om jag skulle sälja så skulle jag inte vända mig till mäklare. Jag är nog inte helt 

hundra. Jag skulle nog kontakta mäklare och hör mig för och känna efter lite. 
 

Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 
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- Det tror jag nog, lika mycket i alla fall. Det är ju en tredje part som inte får något. 
 

Har du något mer att tillägga? 
Nej. 
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Respondent 2 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- De verkar vilja lura åt sig pengar.  
 

Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 
- Att folk får betala massor med pengar som egentligen inte behöver betalas. Sen har 

man ju sett det här på Insider, där de visade en massa konstigheter.  
 

Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
- Det är nog mer i Stockholm, det lilla jag vet, det är nog i alla fall mer utbrett där för att 

det är en större marknad. Det kan säkert förkomma i Gävle också.  
  

Är media en trovärdig källa? 
- Jaa, alltså hyfsad. I alla fall det jag har sett.  
 

Vad är din åsikt om mäklare idag? 
- Det är svårt att ha en åsikt när man inte har någon erfarenhet. 
 

Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
- Ja, det tror jag väl, i det stora hela. Men det finns ju en del rötägg precis som i alla 

branscher.  
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Det är nog media för jag har ingen erfarenhet.  

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Jag är så dålig försäljare så jag skulle bara ge bort lägenheten. 
 
Har du något mer att tillägga? 

- Nä, du. Jag har ingenting emot mäklare men jag går efter det jag har sett på TV. 
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Respondent 3 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Självklart förekommer det lockpriser och sånt, har man ju hört. För två-tre år sedan 
hörde man ju om något andrahands fuffens men jag minns inte exakt vad det var. 

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Det handlar väl om att göra människor medvetna så att de inte gör någon tabbe. Alla 
har ju inte koll på vad som gäller. Media ska förmedla det som är relevant för 
allmänheten och det är bra. 

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Det är större tryck i en stor stad men i en mindre stad så måste man vara mer rädd om 
ryktet och sköta sig här, tror jag. 

 
Är media en trovärdig källa? 

- Absolut inte. Man ska lyssna men samtidigt ha på sig kritiska glasögon. Man ska inte 
strunta i det står men man ska tänka efter och kolla upp hur mycket sanning som ligger 
i det.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Mäklare är inte måna om det personliga mötet. Det bryr sig inte om personen bakom 
det är ju ändå så viktigt med hemmet för många. Jag tror inte att de tar så stor hänsyn 
till. Strävan efter pengar är det viktiga. Kanske inte bara det här men det känns som att 
arvodet påverkar. Jag tror att många mäklare är falska, de måste ju sälja oavsett vad de 
tycker så de har nog en väldigt bra känsla för ordval.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Ja, det är svårt att generalisera sådär. Det är nog inte alla som är falska men det får 
man ju känna av när man har träffat dem själv. Man för väl höra sig för och kolla upp 
mäklare lite innan också.  

  
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Jag har hört lite från en kompis som pluggar och deras version och media såklart.  
 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Jag är en sådan som tar det säkra före det osäkra och mäklare finns ju av en anledning. 
Det är de som är proffs, inte jag.  

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Även om man skulle få ut mer pengar med att anlita en mäklare så tror jag att det 
skulle gå jämt upp med arvodet. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nä. Man inser ju vad lite koll man har på mäklare efter den här intervjun.  
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Respondent 4 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Jag har inte hört någonting. 
 

Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 
-  
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
 
Är media en trovärdig källa? 
 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Kanske lite utav myglare. 
 

Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
- Ja. Det finns väl enskilda fall som är rötägg. 
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Jag tror inte att det är något som direkt har påverkat mig utan det är mer min egna 

tanke.  
 

Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 
- Nej, det tror jag faktiskt inte. 
 

Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Jag tror faktiskt inte att jag skulle anlita mäklare. Det är bättre för dem som ska köpa 

om det finns en mäklare inblandad. De ska bara ha en massa pengar och så trissar de 
upp priset.  

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Jag tror att jag skulle få ut lika mycket pengar själv.  
 

Har du något mer att tillägga? 
- Nej 
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Resopndent 5 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- De försöker tjäna så mycket pengar som möjligt. En kompis till mig jobbar som 
mäklare och för honom går det ut på att jobba arslet av sig och tjäna stålar. Helt 
plötsligt har de blivit en ny människa och tycker att de är värda mer än guld. Jag har 
sett någon reklam där mäklare försöker konkurrera ut varandra och det ser jag inte jag 
som någonting positivt.  

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- De skryter om sig själva och det är de som ger en dålig bild när de skryter. Flera 
mäklare i Stockholm ska skryta om sina grymma kosingar. Man vill faktiskt inte veta. 
Ja, de har en bra provision men man behöver ju inte skryta om det.  

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- I mindre städer har man bättre koll. I större städer så tror jag att man kan bli lurad på 
värdet om man inte har någon koll. Mäklaren kan kräva högre provision och om 
personen inte har någon koll och sen luras om vad den ska vara värd egentligen. De 
kanske säger 1,9 miljoner fast den egentligen är värd 1,4 miljoner. 

 
Är media en trovärdig källa? 

- Nej, det vrider och vänder. De är duktiga på att skriva det som säljer. En del kan vara 
sant men inte allt. De tar inte med hela historian. 

  
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Negativt. Det är många som svävar uppe i molnen, de tror att de är bättre än alla 
andra. Inte alla.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Det beror alldeles på. Kanske en av hundra i storstaden som är ärlig. 
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Dels mycket film och det ger en bild. Sen har jag även träffat en del mäklare när jag 

jobbade på krogen och jag fick ingen bra bild av dem. Jag har jobbat på Goya varje år 
när det varit mäklardagen och då har jag träffat en del. 

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Först skulle jag kolla upp vilka som finns och besöka dem för att försöka få en känsla 
över vem jag kan lita på. Kolla läget. De gör ju ett bättre jobb för de kan ju värdera på 
ett annat vis än vad jag skulle kunna göra. 

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Jag tror att jag får mer pengar om jag anlitar mäklare.  
 

Har du något mer att tillägga? 
- Man kan inte dra allt och alla över samma kant. Det är nog få som ger flera ett dåligt 

namn. Jag är på min vakt. Jag tycker inte att de ska tjäna på mig. Man kan bli lurad om 
man inte har någon aning. Sen ska de ju ha sin provision och man kan inte klandra 
dem heller.  
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Respondent 6 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Jag har mest sett inredningsprogram och det är ju bra och intressant. Om jag skulle ha 
hört något annat så har jag hört att man nästan kan bli lite lurad. Jag har inte hört så 
mycket. Jag kan ju tänka mig att en mäklare stressar på lite att genom att säga att det 
är fem personer med i budgivningen men sen så är det ingen där alls. Det är ju en 
metod som funkar, jag har själv gjort sådär när jag skulle hyra ut min lägenhet och 
ville ha ett snabbt besked.  

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Hysteri.  Bostadsrätternas popularitet och att priserna stigit så mycket och då måste ju 
nästan journalisterna hitta fel och brister. 

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Det är nog överallt men nog mer i Stockholm, i större städer. I mindre städer har de 
ryktet att tänka på.  

 
Är media en trovärdig källa? 

- Det är klart att man måste bilda sig en egen uppfattning, men så ska man samtidigt ha 
det man läst i åtanke. Några mäklare är ju falska.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- När du säger mäklare så tänker jag på en gång negativt. Visst är det är bra jobb men 
jag är rädd för att det finns de som luras.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Det finns både och men de brer nog på för att de vill sälja.  
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Media, eftersom jag inte själv har någon erfarenhet.  

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Jag skulle undvika det men om jag fick så mycket att jag var nöjd skulle jag sälja utan 
mäklare.  

 
Har du något mer att tillägga? 
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Till viss del så finns det väl rötägg inom alla branscher. Det är mäklarens jobb att sälja 
lägenheter och få ut så mycket pengar som möjligt. 

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Ja, det skulle ju vara det här med lockpriser och liknande och det är inte ok men jag 
kan förstå att de gör det. Det handlar om att få ut så mycket pengar som möjligt. 

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Först och främst i storstäder för att det är en hårdare marknad där men visst skulle det 
kunna hända i Sundsvall också. 

 
Är media en trovärdig källa? 

- Nej. Det kan ju bero på, men jag tror inte på medier allmänt. De framför en 
modifikation av sanningen. Visst kan det finnas någon sanning bakom men i det stora 
hela så måste man läsa mellan raderna. 

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Ja, mäklare är ju sådana här dryga människor som springer i kostym och kjolar och 
klackdojjor och mycket smink. Sådana här Lidingö och Danderyd-människor, de är 
snobbiga och så tycker de att de är mer värd än någon annan jävel. Det är ju en viss 
typ av människor som vill bli mäklare, sådana där karriärmedvetna, och det är väl 
positivt för de får ju lov att kämpa för att komma dit. Men idag har jag en lite annan 
uppfattning eftersom jag har en kompis som pluggar till mäklare och man inser lite 
grann att man inte kan dra alla över en kam. Alla är ju olika. Min kompis är inte den 
som passar in i den stereotypen.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Nej, det gör jag inte. Det är alltid så mycket tjafs. De ska brygga kaffe och det ska 
lukta så gott och så där. Jag jobbar ju själv inom bilbranschen så jag relatera till det. 
Man kan ändå känna sig trygg i köpet med tanke på att det finns doldafel-försäkring. 
Det viktigaste är ju personkemin när man träffar en person är det är lättare att lita och 
tro på dem beroende på ens egna intryck och magkänsla.  

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Det egna yrket. Jag vet hur det funkar. Min kompis som ska bli mäklare men också 
media. 

 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Ja, både positivt och negativt. Det är klart att det påverkar. Man tror kanske inte på allt 
men man påverkas. Det positiva är när mäklare ger tips i något heminredningsprogram 
och det negativa kan vara när man ser något i ”uppdrag granskning” eller i ”Insider”. 
Sen ser man ju det här med ”hemverket” där de erbjuder en komplett mäklartjänst för 
billigare pengar och det tycker inte jag är så trovärdigt. Ju mer jag brukar betala desto 
mer brukar jag få. Sen har de ju den här snubben bredvid den snygga bilen och då 
spelar de ju bara på folks osäkerhet.  

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
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- Det sista jag vill är att ta kontakt med mäklare. Det är väl lite skillnad om man jämför 
här och Stockholm. Jag kanske är lite mindre reserverad här i Gävle. Jag skulle in i det 
sista vänta med att dra in mäklare men jag känner mig själv och skulle till slut inte 
orka och ge med mig. Mäklare har ju faktiskt pluggat och kan ju det här med lagar och 
regler.  

 
Kan du tänka dig sälja på egen hand? 

- Vadå, ska man sälja på blocket då, eller!? Man skulle säkert få det man ville ha men 
man får ju jävligt mycket mer om man anlitar mäklare. Man får ju de där tipsen och 
trixen. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nej. 
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Men jag har inte hört så mycket. Det jag mest har följt är de här nya 
heminredningsprogrammen och liknande. Någonting har jag hört men jag kommer 
inte ens ihåg vad det var.  

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Det finns ju ändå sanning bakom. Som köpare kan man ju inte lägga allt på mäklaren. 
Man måste kolla upp saker själv. 

  
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Det finns nog mer i storstäder skulle jag tro. I mindre städer är man nog mer mån om 
ryktet.  

 
Är media en trovärdig källa? 

- Till en viss del är de väl trovärdiga men sen förstår man att det måste sälja också och 
då kan man tänka sig att det man läser är uppförstorat 500 000 gånger. 

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Det är ett snobbigt yrke men det är säkert kul. Man måste ju vara en karriärmänniska 
och vara social. Det är nog lite fritid och mycket jobb. 

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Ja, jag hoppas det men det finns nog mycket saker som de undanhåller. 
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Media, vänner som har berättat och en kompis pojkvän som jobbar som mäklare. 

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Jag har ju mitt radhus och jag har ju börjat och höra mig för lite vad mäklarna begär. 
Det är klart att det finns fördelar och nackdelar rent pappersmässigt och mäklaren kan 
få fram ett större utbud av köpare. Jag skulle kanske göra ett försök med att lägga ut 
det på Blocket, pappa har ju ändå lite koll på papper, men samtidigt så tror jag att det 
ser bättre ut med mäklare och köparen kan känna sig mer trygg då.  

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Jag tror inte att jag kan få ut lika mycket men jag tror att det kanske jämna ut sig med 
tanke på arvode. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Hur kan man ta så mycket betalt när det är så lite jobb!? 
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Jag har inte hört något om mäklare. 
 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Det vet jag inte, jag har inte hört något. 
 

Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
- Nej, inte hos alla. Ingen generalisering på alla orter, men det kan förekommen men det 

är nog inte speciellt vanligt. Det som det hörs någonting om blir väl uppblåst. När det 
händer så är det så pass illa och det tar mer plats i media. När det kommer fram blir 
folk upprörda. Folk tror väl att det är vanligare än det är bara för att det kommer ut i 
media. 

 
Är media en trovärdig källa? 

- Nej, aftonbladet skulle jag inte ens använda som toapapper ens. De har ju åkt på smäll 
efter smäll. Man lär ju kolla var det kommer ifrån, så är det ju. Då skulle jag ha ett 
större förtroende för DN. Man kan ju inte tro blint på det men jag skulle ha ett större 
förtroende. Man lär ju alltid tänka på vilka som tjänar på att skriva om mäklare. 
Lokala tidningar som mäklaren kanske har annonser i tror jag inte skriver någonting 
om den mäklaren. DN är så pass stora och inte beroende av en enskild aktör och därför 
har jag mer tillit till DN. Mindre tidningar på mindre orter är nog mer påverkbara. 

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Dubbelt, både att det inger trygghet, vilket är positivt. De fixar mycket, har koll på 
mer saker och tillhandahåller sådant som man själv inte kan. Däremot skulle jag nog 
vara försiktig i mitt val av mäklare. De jobbar ju ändå i ett vinstsyfte. Jag skulle nog 
kolla upp om det finns tidigare klagomål. Jag vill ha trygghet och skulle nog skaffa 
mig mer kött på benen innan jag valde mäklare. 

 
 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Jag har ingen erfarenhet så jag kan inte säga så mycket om det. Det är ju det här med 
trygghetsbiten men jag är ändå skeptisk och skulle vilja ha lite på fötterna innan jag 
skulle välja mäklare. Jag skulle nog titta på flera. Det är nog individuellt. Som grupp 
tror jag det inte men å andra sidan tror jag inte att det finns en enda yrkeskår som det 
inte förekommer sådant i. Jag litar inte på läkarkåren heller. Det gäller att vara noga i 
urvalet. Kanske att jag skulle få större förtroende för en enskild individ. Möter jag 
dem enskilt och om jag vet att den personen har gott rykte eller rekommendationer 
från bekanta så skulle jag ta det till mig. 

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Det är nog lite olika. Jag är ganska röd och tror inte på kapitalism eller vinstintresset i 
kapitalism. Jag har en naturlig skepsis. Det påverkar inte hur jag ser på enskilda 
mäklare men som grupp. Det enda jag har hört om mäklare är när mina farföräldrar 
sålde. Då gick allting jätte smidigt. En annan gång är när min svärfar och hans pappa 
bjöd över varandra i en budgivning. De kom på varandra till slut och det blev 
ingenting med det köpet.  Mäklaren sa att han inte visst om det men det tror jag inte 
på. Det beror ju även på politisk ideologi. Jag är för den delen en trygghetsnarkoman. 
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Jag är en sådan som måste ha stenkoll. Jag skulle behöva ha med någon som vet hur 
allting funkar, kan kolla huset och dessutom har koll på pappersarbetet. Jag tror att det 
är lättare att lita på liten firma har fått för mig att det blir mer personligt och inte till 
exempel Hemverket eller något på Internet. Det är viktigt med den personliga 
kontakten, särskilt när det handlar om så pass mycket pengar.  

 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Jag vet inte. Säkert. Det är ju mycket reklam för mäklare. Tidningsannonser påverkar, 
hur det ser ut och om det ser seriöst ut. Hemverket visar ju däremot en lite negativ bild 
och det kan nog påverka. Det känns lite oseriöst alltihop. Sånt finns i alla branscher 
och just nu har man väl valt att lägga mäklare under förstoringsglaset. 

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Om jag sålde idag skulle jag nog definitivt anlita mäklare. En lokal mäklare som kan 
trakten.  

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Jag tror absolut att det är en skillnad i vad man får ut om man anlitar en mäklare. Man 
får nog mer om man anlitar mäklare men man får ju betala för tryggheten också. Både 
köparen och säljaren blir tryggade.  

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nej. 
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Det är väl mest i Stockholm som det har varit saker. Media framställer ju mäklare som 
om att de luras, att det är lock priser m.m. De framställs inte i god dager precis. 

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Mäklare har ju haft ett himla uppsving . Det har sålts mycket och priserna har ökat. 
Det är en attraktiv bransch och det är klart att det granskas mer då. Nu har ju både 
köpare och säljare mer kontakt med mäklare än tidigare. Det är en bransch där fler vill 
ha en del av kakan och det har lockat oseriösa personer in i branschen. Precis som med 
allt annat. 

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Jag tror att det förekommer men vet inte i vilken utsträckning. Det är nog mer på 
större orter. På mindre orter värnar man nog mer om sina kunder. Det är dessutom inte 
lika många etablerade mäklarefirmor på mindre orter. 

 
Är media en trovärdig källa? 

- Man bör vara källkritisk men man vill ju samtidigt tro att det de säger är sant. Det 
finns ju rötägg bland yrkesfolk också. Sen är det väl en viss typ av människor som 
söker sådana jobb. Det finns nog en baktanke med jobbvalet. En del väljer jobb för att 
det innebär en maktposition, till exempel.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Jag har varit på lite husvisning men jag har inte haft någon större kontakt med 
mäklare. De vill väl tjäna så mycket pengar som möjligt. 

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Ja, generellt. Det är svårt att säga något utan erfarenhet. Samtidigt så finns det ju en 
bransch där de flesta anlita mäklare så man måste ju tro på det, annars skulle de ju inte 
anlitas. Det är svårt att säga vilken bild man ska tro på. 

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Media, annars skulle jag lita fullt ut på mäklare.  
 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Ja, det skulle jag. Det beror ju på om jag skulle sälja till någon inom familjen, då 
skulle jag nog inte anlita mäklare. Men om det handlar om att få ut så mycket pengar 
som möjligt så skulle jag anlita mäklare. Man slipper papper, får mer pengar och de 
kan ju branschen. 

 
Har du något mer att tillägga? 
- Nej. Det är upp till säljaren vem han ska sälja till och till vilket pris. 
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Jag har inte hört så mycket. Jag är inte alls insatt. Det jag hörde var om någon som 
rustade och sålde.  

 
Vad tror du att det beror på (allt negativt som tas upp i media)? 

- Det finns ju vissa som lurar en del att bostaden är i toppenskick men sen så finns det 
en massa fel som är dolda, som mäklaren visste men inte berättar för de får den ju såld 
i alla fall.  

 
Tror du att skumaffärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Det kan nog säkert hända i Gävle också. Ja, det händer redan.  
 

Är media en trovärdig källa? 
- Nä, det är de inte. Man kan inte lita på allt man läser.   
 

Vad är din åsikt om mäklare idag? 
- Den är nog ganska positiv. Jag tänker inte så mycket på det. Ja, de säljer lägenheter 

och hus.  
 

Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
- Det hoppas jag. Att man kan lita på dem. Man får väl leta runt lite själv och höra vad 

de säger.  
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Media och någon kompis.  

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- I området där jag bor är det väldigt lätt sålt och när jag köpte var det ingen mäklare 
inblandad. Under tiden jag har bott där har priset stigit så mycket att jag skulle kunna 
sälja och bli nöjd utan mäklares hjälp för det finns så många som vill köpa. Om inte 
det skulle funka så kanske jag skulle anlita mäklare. Det behövs ju liksom inte. Jag 
skulle bara vara lat om jag inte gjorde det själv. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Om jag bodde i Stockholm så skulle jag anlita mäklare.  
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Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Ja, både vid köp och försäljning. Det senaste som jag köpte, köpte jag på egen hand. 
Det var en kompis som skulle sälja sin lägenhet och jag hann köpa den innan den gick 
ut på annons. 

 
Hur valde du mäklaren som du anlitade? 

- Det var en kund som jag brukar klippa. Jag kollade aldrig upp någon annan mäklare. 
Jag hade tillräckligt förtroende för honom. Jag funderade på att sälja själv men jag 
insåg att det är mycket papper att hålla koll på. 

 
Minns du vad du tyckte om mäklare innan du hade med en att göra? 

- Jag trodde att det skulle vara dyrare än vad det var. Det kostade inte så mycket, tycker 
jag inte med tanke på den tid de lägger ner och hade jag gjort det här själv hade jag 
behövt lägga ner den tiden. Sen får man ju dra av arvodet på vinsten. 

 
Hur upplevde du mäklare under försäljningsprocessen? 

- Jag var förvånad över att de tar hela ansvaret. Det var så enkelt. Det enda jag i stort 
sätt behövde göra var att öppna dörren för honom.  

 
Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen? 

- Att han bara skulle sälja. Jag trodde att man skulle behöva göra mera själv. 
 

Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Nej, inte vad jag kan komma på sådär. 

 
Var det någonting som var överraskande bra? 

- Att han tog hela ansvaret. 
 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 
- Bra, hon var väldigt seriös och saklig. Hon förklarade väldigt noga och ordagrant vad 

allt betydde och innebar.  
 

Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
- Inga särskilda. Allt var bra. 
 

Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Nej, inget särskilt. 

 
Var det någonting som var överraskande bra? 

- Hon förklarade till och med om hur det funkar med försäkring. 
  
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 

- Det enda jag kan uttala mig om det här om lockpriser men mäklaren nu förklarade att 
de verkar ha dragit åt det där ganska rejält. Det finns papper nu på alla budgivare. 

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
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- Det är väl på de flesta orter. Det kanske är lättare i en större stad eftersom det är mer 
folk och kanske fler kryphål så det är lättare att komma undan. 

 
Är media en trovärdig källa? 

- Det beror på vad som sägs. Man kan ju lyssna och sen bilda sig en egen uppfattning. 
  

Vad är din åsikt om mäklare idag? 
- Jag skulle väl säga att den är positiv. 
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Mina egna erfarenheter. 

 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Media gjorde mig lite osäker. Jag fick för mig att arvodet var högre än det var. Och 
sen tänkte jag lite på allt skriveri om lurendrejeri runt allt men jag fick en ny seriös 
bild av allt med vår mäklare. 

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Ja, det skulle jag. Lägenheten kommer ut i fler ”kanaler” när man anlitar mäklare.  
 

Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 
- Nej. 
 

Har du något mer att tillägga? 
- Nej. 
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Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 
- Ja, inte vid försäljning bara när jag köpte.  
 
Hur kommer det sig att du avstod från att anlita mäklare vid försäljningen? 
- Jag hittade köpare själv och tog bara hjälp att skriva papper. 
 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 
- Jag har varit med om olika budgivningar, många samtidigt. Är det tidsbegränsat så är det 

bra så att man vet när det är klart. Mäklaren som var med vid huset jag köpte upplevde 
jag var väldigt noggrann. 

 
Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
- Jag förväntade mig bland annat att han skulle hjälpa mig med lagfarten och berätta om 

han kände till dolda fel. 
 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Inte vad jag kommer på. 
 
Var det någonting som var överraskande bra? 
- Jag var intresserad av ett fritidshus och uppskattar den tid mäklaren tog sig för att åka 

fyra mil med mig bara för att visa det för mig. 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Jag tror inte att jag har påverkats så mycket. Det här med lockpriser… Näe, man fattar ju 

att det kommer att stiga.  
 
Vad tror du att det beror på? 
- Vadå. Vad är det de tar upp? 
 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
- Ingen aning. Jag har ingen åsikt för jag vet ingenting om det. 
 
Är media en trovärdig källa? 
- All info, allt nyhetsflöde tycker jag att man bör granska kritiskt. Det kan finnas flera 

orsaker. Allt är ju påverkat, ifrån regeringen m.m. 
 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 
- Jag har bara positiva saker att säga. 
 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
- Ja, det tycker jag. 
 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Mina egna erfarenheter. 
 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 
- Nej, det tror jag inte. 
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Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Ja, om det inte var något byte med någon vän eller så. Jag tror faktiskt att det kan vara 

ganska skönt att slippa möta säljaren när man vill gå runt och kritisera bostaden. Ibland 
kan jag tycka att det kan vara skönt att slippa betala den där avgiften. 

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 
- Nej, jag tror nog att man tjänar mer på att anlita mäklare. 
 
Har du något mer att tillägga? 
– Nej. 
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Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Vid köp. När mammas lägenhet skulle säljas så hade vi ju mäklare men ingen av oss 
hade någon större kontakt med henne eftersom det fanns en godman. Det enda jag 
gjorde var att rekommendera Svensk Fastighetsförmedling. Tidigare var det ju de som 
var störst på marknaden och jag har hört bra saker om dem. Hon var proffsig när vi 
träffade henne. Hon försökte inte försköna lägenheten som var helt tömd på möbler. 
Jag upplevde inte att det här var en affär som hon ville tjäna sig en ”hacka” på. Det 
kändes jättebra. Jag har ju hört om en jätte knepig mäklare när min systers lägenhet 
skulle säljas. Mäklaren hade i förväg tagit betalt för sätta ut en annons i lokala 
morgontidningen men den annonsen såg jag aldrig. Hon verkade oproffsig och var 
dessutom svår att få tag på. När jag sålde min lägenheten hade vi ingen mäklare. 

 
Hur kommer det sig att du avstod från att anlita mäklare vid försäljningen? 

- Läget var som det var då, med räntebidrag och så. En del fick ge bort sin lägenhet. 
Föreningen hade ju bra ekonomi och läget höll ju på att vända men marknaden hade 
inte hunnit reagera på det ännu. Vi hade tur. Vi sålde och fick lite mer än vad vi gav. 

 
Minns du vad du tyckte om mäklare innan du hade med en att göra? 

- Jag hade fått höra lite av en kompis men hon var nog lite färgad av Stockholmstiden. 
Det var några som köpte, rustade och sålde svart m.m. Mycket var väl förknippat med 
Stockholm.  

 
Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen av din mammas lägenhet? 

- Inga direkt. Att det skulle gå smidigt och lätt. Det var ju mammas gode man som hade 
hand om affären. 

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Det tror jag inte. Hon kändes trygg så man kunde lämna allt det där åt henne. 
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Jag vet inte. Jag hade inte så mycket kontakt med henne. 

 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 

- När vi köpte huset så funkade det bra. Det kändes schysst. 
 

Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
- Även om han säger något så behöver man inte tro på allt. Det ligger ju på oss att kolla 

upp allting själva. 
  

Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Nä, allting gick bra. 
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Inte som jag vet. 
 

Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Ja, jag har tänkt på att det har blivit så eftertraktat att gå mäklarprogrammet men 

mäklarföretagen är väl måna om att det ska gå bra och anlitar därför bara folk som är 
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seriösa så jag är inte orolig för att branschen ska bli nerlusad. Om jag ska vara helt 
ärlig så har jag inte varit så intresserad av att följa den debatten. 

  
Vad tror du att det beror på? 

- Alla blir ju berörda eftersom det gäller ens boende. ”Varför ska de tjäna pengar på 
mitt?”. 

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Jag tror inte att det förekommer här utan mest i Stockholm. 
 

Är media en trovärdig källa? 
- Alltså, man får ju ta allt man läser med en nypa salt. Man kan inte tro på något rätt av, 

inte ens ett reportage om krig i mellanöstern. Oftast får man bara reda på en sida av 
historian. 

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Ja, det är en bra inrättning och en bra institution. Det är hemskt att behöva sälja och 
köpa och pruta på egen hand. Jag betalar gärna för det.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Jaa. Ja, generellt. 
 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Det ska väl vara kompisen från Stockholm men annars så har reflekterat över det. 
 

Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 
- Kanske förstärkts. 
 

Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Ja. Man slipper fixa allting själv. 

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du sålde själv? 

- Nej, det tror jag inte. Handlar det om att det är pengar man vill få ut så ska man nog 
anlita mäklare. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nej. 
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Respondenterna 15 och 16 
 
Har ni någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 
Han: - Ja, när vi köpte lägenheten. När vi sålde huset så gjorde vi det i egen regi. 
 
Hur kommer det sig att ni avstod från att anlita mäklare vid försäljningen? 
Han: - Jo, för att jag har sålt fyra hus själv förut och jag tycker att det är rätt roligt.  
 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 
Hon: - Ja, han var väl tillmötesgående och vänlig. 
Han: - Han verkade oengagerad. Det kändes som om han hade andra på kroken. Det kändes 
som om han ville klara av oss så fort som möjligt och det här var redan vid första kontakten 
på visningen. Vi fick intryck av att han tyckte att vi var fel köpare. Men… vi vann ju 
budgivningen. 
Hon: - Men han berättade ju om att det var kommande stambyte. Det hade han ju inte behövt 
göra.  
Han: - Man undrar ju om han trissade upp priset då han fick in bud per telefon mitt under 
auktionen, för den gick ju för mer än det dubbla. 
 
Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
Han: - Ja, man kunde ju ha förväntat sig att det var lite mer säljmässigt arrangerat. 
Hon: - Ja, han kunde ju åtminstone ha ställt upp dörren till trapphuset när vi kom på visning. 
 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
Han: - Skulle jag ha varit mäklaren så hade jag försökt göra något som visar att den här 
lägenheten är något för kunden. Ställt frågor för att kunna använda det som säljargument. Han 
var alldeles för passiv.   
 
Var det någonting som var överraskande bra? 
Han: - Det gick ju ganska fort och det var ju uppskattat.  
Hon: - Vi fick ju svar på det vi frågade om… 
Han: - Vi fick veta vad lägenheten hade kostat i ett tidigare led och det hade han ju inte någon 
skyldighet att berätta. 
 
Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
Hon: - Ja, de är ju lite svartmålade. Det stämmer ju in i en del fall och i en del fall inte allas 
men samtidigt är det såhär i alla arbetsgrupper.  
Han: - Det där är som med allt annan, ömsom vin ömsom vatten. Man får höra sig för lite 
först för att kunna hitta en bra mäklare.  
 
Vad tror du att det beror på? 
Hon: - Jo men det kan väl vara så att något fall där något misslyckats och sedan kommer till 
allmän kännedom, sen dras alla över en kam. Det kanske bara är något enstaka fall men 
samtidigt så finns det ju misslyckade mäklare. Det gäller ju alla yrkeskategorier.  
Han: - Ja, det handlar om människors boende och det är ett stort och intressant ämne. Det 
faller sig ganska naturligt att det rapporteras om det.  
 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
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Hon: - Det förekommer nog mer i större städer men säkert på mindre orter men inte lika ofta. 
Det känns som att det förekommer buffel och båg mer allmänt i samhället idag än vad det 
gjorde förr inom flera branscher.  
Han: - Generellt så tror jag inte att det förekommer några skumma affärer i någon större 
omfattning däremot så tror jag att de relativt få fall blåses upp. Den lurade parten har väl känt 
att han har behövt sprida ut att han blivit luggad. Men jag tror att det kan förekomma så väl i 
Gävle som i Stockholm.  
 
Är media en trovärdig källa? 
Han: - Vi vet alla att alla skjuter över målet. Det som är intressant att läsa är det som säljer. 
Journalisterna sitter och väntar på att redaktören ska säga att ”det där halvsmaskiga som du 
skrev, det sålde bra”. 
Hon: - Ja, men det baseras väl på någon fakta i alla fall. 
 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 
Han: - Man påverkas av den egna erfarenheten, vad man har hört och vad man har läst.  
Hon: - Jag har ingen större erfarenhet men jag har en allmänt positivt bild. De behövs, alla 
kan inte själv.  
 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
Han: - Det finns ju seriösa mäklare också. Man får ta hänsyn till sin egen erfarenhet. 
Hon: - Han vi köpte av var ju trovärdig. Men i vårt samhälle ska man nog vara lite 
misstänksam rent allmänt. 
 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
Han: - Jag respekterar mäklare som yrkesgrupp men jag har hittills inte haft behov av att 
anlita mäklare. Jag tycker nog som jag gör på grund av min ganska breda ekonomiska 
erfarenhet då detta har gett mig stor plattform att stå på.  
Hon: - Jag har ingen större erfarenhet så det måste vara allt möjligt. Folk, Erik och media.  
 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 
Han: - Nej, inte påverkat. Jag anser mig kunna göra en egen bedömning utifrån egna 
erfarenheter.  
Hon: - Lite i alla fall. Till någon del.  
 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
Hon: - Ja, om det bara var jag som bestämde så skulle jag väl anlita mäklare. 
Han: - Skulle det handla om idag så skulle jag nog göra det själv eftersom jag ser det lite som 
en sport, men vi är inte intresserade av att sälja. Skulle det handla om att man var så pass 
gammal att man inte orkar sälja själv så skulle jag anlita mäklare. I och för sig så får man ut 
det till en större marknad.  
 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 
Han: - Förr, absolut men idag har mäklare tillgång till kunder över hela landet. 
Hon: - Det kan ju vara tur eller otur beroende på situation och köpare. Det beror på. 
 
Har du något mer att tillägga? 
Han: - Jag tror att mycket kritik grundar sig i okunskap från köparens sida. Många gånger tror 
de att allt ska ingå och kan bli sura på mäklaren om det drar från fönstren.  
Hon: - Man ska vara ärlig. 
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Respondent 17 
 
Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Ja, när jag köpte hus. 
 
Hur kommer det sig att du avstod från att anlita mäklare vid försäljningen? 

- Av ren snålhet egentligen. Den lägenheten skulle vara värd 600 000 kr idag men då 
fick man ingenting för dem. Hade vi anlitat mäklare så hade vi gått back. Vi ville 
behålla provisionen. Nu fick vi det vi hade gett för den men man vet ju aldrig, vi 
kanske hade fått lite mer med mäklare men det är osäkert. Vi köpte den för under 
100 000 kr. 

 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 

- Ja, det är precis med mäklare som med en bankkontakt. De säger att man har fått den 
bästa räntan när man binder om lånen men hur ska man kunna veta det själv. Man vet 
inte om man kan lita på dem för de har ju tre eller fyra olika intressen; företaget, sig 
själva, köparen och säljaren, på så sätt så tror jag att det finns många möjligheter till 
jäv. Alltså så ska man vara ganska misstänksam, inte på ett negativt sätt. För den 
sakens skull menar jag inte att mäklaren inte är trevlig men den ena saken har inte med 
den andra att göra.  

 
Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 

- Mäklaren nämnde att en vägg behövde åtgärdas men jag tycker att han kunde ha varit 
tydligare i sin information. Det kändes som att han bara nämnde det för att ha ryggen 
fri men samtidigt förstår man ju att han inte vill svartmåla ett hus bara för att det är 
någonting som behöver fixas. Förstås så skulle han ju försöka sälja på en huset, det 
visste man ju. I övrigt så upplevde jag att det var bra service och han var väldigt 
flexibel. Ur en serviceyrkesaspekt så var det bra eftersom det inte bara är jag som ska 
övertygas utan det sen är det ju hela min familj som ska övertygas också. 

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Nej, inte direkt, men kanske det här med friskrivningsklausulen i kontraktet jag skrev 
på, det kunde han ju varit tydligare med vad som gällde. 

 
Var det någonting som var överraskande bra? 

- I mäklarrollen så var han korrekt och jag är i stort sätt nöjd. 
 

Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Det jag har hört är ju om falskbud och själv tycker jag att hålla budgivning över 

telefon är otryggt och att man lätt kan bli misstänksam. 
 

Vad tror du att det beror på? 
- Ingen rök utan eld. Drevet går ju. Alla stigande priser gör det ju också aktuellt för folk 

att diskutera. Det är priser som man kan baxna över. Det är en hysterisk marknad och 
det finns ju även en marknad för nyheter kring detta. Skvaller intresserar människor 
och man vet ju hur journalisterna funkar. De snackar om att ge folket vad de vill ha 
men det handlar ju om att skriva det som säljer lösnummer.  

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 
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- Nej. Alltså, det man har hört är att en del kanske mörkar i budgivningen, men det tror 
jag inte att alla gör.  

 
Är media en trovärdig källa? 

- Det beror på vilken typ av mediakanal. TV4 är kanske en mer trovärdig källa men sen 
finns det ju dem som tror på det som skrivs i ”Se & Hör”.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- De är kanske inte bluffmakare men de har ju ett speciellt intresse. Mycket är ju 
inbyggt i begreppet ”mäklare”. Folk kommer alltid att vara misstänksamma och det är 
bra, det innebär att man är noggrann. 

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Man VILL tro att de är det. Jag brukar utgå från det men ändå behålla en viss skepsis. 
Ska man köpa tror jag att det är sunt att vara lite skeptisk. Jag menar mäklaren kanske 
inte talar om allt han vet. Jag vet att jag hade uppskattat att mäklaren berättade om 
området dåligt rykte.   

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Man bildar sig nog en uppfattning utifrån sina vilda fantasier. Affären baseras ju på 
enorma belopp. Som sagt så har jag en viss skepsis. Jag har träffat några mäklare men 
det är inte många som jag känner. Jag har nog påverkats av dagspress, min egen 
erfarenhet och vilda fantasier. 

 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Nej. 
 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Kan tänka sig men jag är inte intresserad av att sälja. 
 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Det vet jag inte. 
 
Har du något mer att tillägga? 

- Jag upplever ett ”kan själv”-fenomen i samhället där det blir allt vanligare att folk 
ordnar saker själva. 
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Respondent 18 
 
Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Både och. När vi köpte så fanns det med en mäklare. Vi tänkte ha mäklare när vi 
sålde. Vi kontaktade en men ångrade oss i sista stund.  

 
Hur kommer det sig att du avstod från att anlita mäklare vid försäljningen? 

- Efter att hon värderat och visat vad hon skulle ha i arvode så bestämde vi oss för att 
sälja själva. De där pengarna ville vi ha själva. 

 
Hur valde du mäklaren som du anlitade? 

- De hade sålt flera objekt i området och vi träffade henne av en slump på parkeringen 
och började prata med henne.  

 
Minns du vad du tyckte om mäklare innan du hade med en att göra? 

- Jag hade en förutfattad mening om att mäklare bara skulle tjäna pengar, men de ska ju 
också överleva. Det kändes som att mycket handlade om deras vinning. Min 
förutfattade mening har nu bleknat. Det handlar ju om att mäklare ska hjälpa en att 
hitta ett nytt boende.  

 
Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen? 

- Ja, det skulle ju varit behändigt vid deklarationen och vi skulle slippa hålla visningar 
själva. Vi fick väga upp det, att sälja med mäklare eller att sälja själva. Vi tänkte att vi 
skulle försöka sälja själva först och det inte gick så skulle vi försöka med mäklare, 
men det gick ju smidigt.   

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Nä, det tror jag faktiskt inte. Det hade inte spelat någon roll.  
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Vi hade fullt förtroende för henne. Hon värderade ju lägenheten och det var inget 

lockpris men hon sa att man ska vara realistisk. Det var väldigt givande för oss att ha 
pratat med henne innan. Hon gjorde ett jättegott intryck. Hade vi anlitat mäklare så 
hade vi förmodligen valt henne. Vi fick rådet att inte ljuga, det lönar sig inte. Vi fick 
vägledning och det ökade vårt förtroende för dem. 

  
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 

- Positivt. Vi hade varit på andra visningar och fått en bra bild av dem innan.  
 

Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
- Mäklaren brydde sig om båda parterna. Hon var en riktig mellanman. Hon gav oss 

rådet att inte bjuda mer än vad huset var värt men hon tog samtidigt tillvara på 
säljarens intresse om att sälja till bästa pris.  

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Nej, det tycker jag inte.  
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Att hon sa åt oss att inte bjuda för mycket.  
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Alltså det är ju det här med lockpriser som man har hört någonting om. På TV har jag 

också sett ett program med falska köpare, och det är ju för jäkligt. Men sånt 
förekommer i flera branscher. Jag har aldrig varit med om något sådant själv. Jag tror 
att mäklare har oförtjänt dåligt rykte. Det är som med poliser, det finns ju en del som 
använder övervåld.  

 
Vad tror du att det beror på? 

- Det är väl för att bostadsmarknaden har varit så het. Priserna har stuckit i höjden och 
det kan väl även bero på den svenska avundsjukan. Det ska var så jämställt och så lika 
och ingen ska få någonting mer. Mäklaren är ju tråden emellan och då blir det lättare 
att smutskasta dem.  

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Det finns fler mäklare och fler objekt i stora städer men om man slår ut det så skulle 
det bli ganska jämt.  

 
Är media en trovärdig källa? 

- Nä, det är lite svårt det där. Jag tar ju åt mig och jag har med mig det men läser man 
något i Aftonbladet så tror man kanske inte på det. Samtidigt har media en enorm 
genomslagskraft. Ett tecken på det är ju att man tar det med sig till fikarummet och 
pratar om det med arbetskompisarna. Det slutar med att man hetsar varandra. Man tar 
ju upp det negativa, inte det positiva tyvärr. 

  
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Jag har inte haft med så många mäklare att göra. Jag hade nog inte valt någon som 
man hört någonting negativt om ryktesvägen. Har man en positiv bild av någon så går 
man ju tillbaka till dem. I övrigt har jag en allmänt positiv bild av mäklare.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Ja. Jag har upplevt att några inte har varit så pålästa om objektet. Då kan man ju säga 
att man inte vet istället för att bli ställd och kanske hitta på något. Det har känts lite 
suspekt vid någon visning. Det här handlar ju inte om mäklare i sig utan om en person.  

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Media och även det man hör i fikarummet. Som jag sagt tidigare så har jag ändå en 
positiv bild eftersom jag har en kompis som är mäklare och hon är bra. Jag upplever 
inte att det är en viss typ av människor som blir mäklare, på samma sätt som de som 
säljer tröjor på H & M inte är av samma typ. 

 
Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 

- Det skulle jag nog göra. Jag skulle inte orka göra det där igen om det inte fanns en 
köpare redan. 

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Jag tror det, det gick ju så bra förra gången. Vi hade till och med ett högre utgångspris, 
men det beror hela tiden på om man har rätt köpare och rätt pris. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nej, inget mer. 
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Respondent 19 
 
Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Ja, när jag köpte. 
 

Hur upplevde du mäklaren under köpet? 
- Väldigt trevlig, tillmötesgående och flexibel. Inte alls otrevlig på något sätt. 
 

Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 
- Mäklaren hade all info som jag behövde och jag förväntade mig att få den info jag 

behövde och det fick jag ju.  
 

Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Det var väldigt bra. Det var inte för strikt och inte för ”grabbigt”. Hon var alldeles 

lagom. Det gick superbra. 
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Jag hade ju egentligen inga förväntningar.  
 

Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Ja, de är ju lite så här affärsinriktade människor. Ja, det här med Hemverket, då, där 

framställs mäklare som att de blåser folk, det är klart att man reagerar på det. Det är 
klart att det inte är sant i alla lägen men det kanske handlar om att man inte ska nöja 
sig med första bästa. Människor vill ju ha det lägsta möjliga priset med kvalitet, sen 
får man se i mötet med dem hur de beter sig. De lockar ju dem som vill spara pengar. 
Mäklare har ju haft en stämpel på sig att vara lite som rävar, lite sluga och listiga. Man 
ska ha på sig på fötterna. Samtidigt är det arbetsmänniskor som alla andra och de ska 
ju ta betalt för det jobb de gör. Det är bra att de finns.  

 
Vad tror du att det beror på? 

- Ja, för att det upplevs så av vissa men det är också en jargong som går hem hos 
många. Det ska vara så billigt nu. Folk vill ha lyxtjänster till lägsta pris och det är så i 
många tjänstebranscher.  

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- De vet vad de ska svara och vad de ska undvika. Jag tycker att de sköter det bra. Det 
är klart att det är olika. Den äldre generationen är lite som bilhandlar men den yngre är 
lite mer proffsig.  

 
Är media en trovärdig källa? 

- Det beror ju på. Både ja och nej. Det är bra att folk är kritiska  
 

Vad är din åsikt om mäklare idag? 
- Det har varit lurendrejeri tidigare och det hänger kvar. Eftersom det handlar om stora 

pengar så blir ju folk griniga och försiktiga. Mäklare kommer inte undan på samma 
sätt som han som säljer choklad kanske gör. De ska göra det enkelt för mig. Jag tycker 
bra om mäklare i allmänhet, jag har en positiv bild av dem. Sen finns det en del rötägg 
som i alla branscher.  
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Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
- Man ska veta vad man ska fråga om.  
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Helt klar den mäklaren som var med när jag köpte, sen har jag kontakt med folk som 

är mäklare. Jag har inga dåliga erfarenheter och känner heller ingen annan som har 
det.  

 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Nej. 
 

Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Jag köpte en lägenhet, tidigare, utan mäklare och jag hade nog gärna haft en mäklare 

med, någon yrkeskunnig som kan inge trygghet. Om jag sålde i dag skulle jag 
definitivt anlita mäklare. Samma mäklare som tidigare. 

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Ja, nog skulle jag kunna ordna det själv. Skämt åsido, mäklare vet vad man ska 
värdera. De har koll på marknadsindex. Man kanske skulle sätt ut ett dumt pris själv. 
Äh, jag vet inte.  

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nä. 
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Respondent 20 
 
Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Ja, Jag har köpt och nu håller jag på att sälja. 
 
Hur valde du mäklaren som du anlitade? 

- Min första tanke var på HusmanHagberg eftersom jag kände igen dem men sen var jag 
och tittade på en lägenhet som var totalrustad och som de skulle ha närmare 500 000 
kr för. Jag resonerade att om den mäklaren fixar den affären så vill jag också ha 
honom.  

 
Hur upplevde du mäklare under försäljningsprocessen? 

- Jag fick en jättebra känsla direkt. Jag ringde först och kollade hur länge han hade 
jobbat och om han hade rutin. Det tycker jag är viktigt för då vet man. Han hade 
jobbat 4-5 år. 

 
Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen? 

- Det handlade mer om hur han resonerade när han värderade min lägenhet. 
 

Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Affären är ju inte klar än. 
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Mäklaren var väldigt positiv och noga med att lämna papper och annonser i tidningen. 

Han gav bra tips om att städa alla rummen och att aldrig dölja skador. Det var bra 
jobbat av honom.  

 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 

- Jag fick ett jättebra intryck. Det var två stycken från HusmanHagberg. En tjej visade 
och den andra avslutade affären. 

 
Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 

- Jag hade väl inga direkta förväntningar. Jag kände mig trygg och fick förtroende för 
dem. Jag har varit med på en del andra visningar där det fanns mäklare som jag tycker 
är värdelösa bland annat en äldre dam som var riktigt dålig. Hon försökte inte luras 
eller någonting men hon var ingen säljare. Hon var bara tyst och verkade inte vilja 
sälja. Henne skulle jag aldrig anlita. Större delen beror ju på priset, avgiften och läget 
men även mäklaren påverkar intresset.  

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Nej, de var väldigt trevliga och ärliga och jag fick ju ett väldigt bra intryck från början. 
De påpekade både positiva och negativa saker med lägenheten. Det upplevde jag som 
väldigt positivt.  

 
Var det någonting som var överraskande bra? 

- När jag skulle skriva på papper så bjöd de på fika, lokalerna var fräscha och en hade 
med sig sin hundvalp. De var lätta att snacka med och lätta att ha att göra med. Det 
kändes bra helt enkelt. 
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Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Med de regler som vi har i Sverige så kan det ändå vara någon polare eller någon som 

trissar upp priset utan att mäklaren ens vet om det eller medverkar i det. Det är möjligt 
att mäklare kan vara med på det i Stockholm, kanske. Mäklaren tar ju en stor risk om 
han är med på något sådant, han har ju mycket att förlora. 

 
Vad tror du att det beror på? 

- Jo, alltså att priserna har skenat iväg, framför allt i Stockholm och att mäklare mer 
eller mindre kanske använder sig av lockpriser. 

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Nä, mest i Stockholm. 
 

Är media en trovärdig källa? 
- Nä, snarare tvärtom. Jag läser mest Aftonbladet men jag ser inte det som en trovärdig 

källa. DN däremot skulle jag nog ha mer trovärde för.  
 

Vad är din åsikt om mäklare idag? 
- Jag är positiv. Det finns specifika mäklare som jag inte har varit nöjd med.  
 

Tycker du att mäklare är trovärdiga? 
- Innan tyckte jag inte att de var det och nu har jag, efter egen erfarenhet, ändrat åsikt. 

Folk som inte köpt eller sålt läser om fusk och bygger upp en negativ bild och dömer 
alla efter det.  

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Innan var det bara media men nu har jag träffat mäklare själv så nu är det egen 
erfarenhet.  

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Nä, jag tror att man får mer pengar om man anlita mäklare. 
 

Har du något mer att tillägga? 
- Nej. 
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Respondent 21 
 
Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Ja, både vid försäljning och köp. 
 
Hur valde du mäklaren som du anlitade? 

- Jag har varit på visning tidigare och tyckte att han var trevlig. Han gjord ett gott 
intryck. Jag ringde kontoret och frågade om de var intresserade av att förmedla mitt 
hus. De skickade en annan mäklare från samma kontor som också var jättebra. Andra 
mäklare jag träffade på under tidigare visningar jag varit på verkade inte bry sig så 
mycket. Jag upplevde att de tycket att det var jobbigt att visa huset. 

 
Minns du vad du tyckte om mäklare över lag när du innan du sålde? 

- Att de tjänar bra med pengar, för att de gör ett bra jobb. 
 
Hur upplevde du mäklare under försäljningsprocessen? 

- Hon gjorde ett gott intryck och verkade veta vad hon pratade om. Saklig och mån om 
att får det överstökat så fort som möjligt vilket var positivt. Det var ju semestertider 
och jag ville få det överstökat eftersom jag och min dåvarande sambo avslutade vårt 
förhållande. 

 
Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen? 

- Jaa, att få köparen intresserad. Få ut så mycket pengar som möjligt. Som köpare vill 
man betala så lite som möjligt och som säljare få ut så mycket som möjligt.  

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Nej, det var bra. Inget som jag kommer på. 
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Nej, det var bra. Allt flöt på bra. Hon var engagerad. Det gick fort och det var väl en 

önskan från både hennes och mitt håll. 
 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 

- Jag kommer inte ihåg. Man funderade väl på om det var sann information som man 
fick. Om säljaren talat sanning till mäklaren. 

 
Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 

- Inga särskilda. Jag visste hur det gick till. Men ibland är det svårt att lita på att säljaren 
är ärlig, t ex vitvaror; årtal och att det verkligen fungerar. Mäklaren litar ju på vad 
säljaren säger. Oftast så blir man först sur på mäklaren och det är något som inte 
fungerar och sen på säljaren. Uppgifterna kommer ju från säljaren men det är 
mäklaren som berättar dem.  

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Vet inte. 
 
Var det någonting som var överraskande bra? 

- Nej. 
 

Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
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- Vet inte. En del är sant, en del är falskt. Det är ofta överdrivet och ofta det negativa 
som framhävs. 

 
Vad tror du att det beror på? 

- Ja, de går väl ut i tidningar och sånt, sedan är det väl sånt som går till domstol också. 
 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Nej. Det är nog mest i storstäderna. 
 

Är media en trovärdig källa?  
- Man kan inte lita på allt som skrivs i tidningar. Får man information ifrån någon 

närstående så är det lättare att tro på. Tyvärr så tror ju många på att det som skrivs i 
tidningar är sant, men det är en sidan av sanningen… eller osanningen.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Cashing!!! Husförmedlare. De tjänar mycket pengar men det beror väl på var i landet 
de jobbar. 

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- En viss klick har väl misskött sig och drar ner alla i skiten. Jag tror att många köpare 
inte vet så mycket hur det funkar och vill sätta dit mäklare och detta kan bidra till det 
dåliga ryktet. 

 
Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 

- Vet inte. 
 
Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 

- Lite grann, kanske. 
 

Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Ja, en lägenhet är inte så svår att sälja, inte hus heller i och för sig. Man slipper 

utgiften. 
 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Nej, inte lika mycket som vid mäklare. Man får ju inte tillgång till www.hemnet.se 
och så det blir ju mest på blocket och annons i tidning. Samtidigt så känns det tryggt 
med mäklare för de har koll på alla papper och lagar och sådant. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Med tanke på arvode så blir det mycket pengar känns det som. Sen kanske det ligger 
mer arbete bakom än vad man är insatt i. Det beror ju även på den privata situationen.  
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Respondent 22 
 
Har du någonsin haft med en mäklare att göra, vid försäljning eller köp av bostad? 

- Ja, både och. 
 
Hur valde du mäklaren som du anlitade? 

- Jag har varit kund på Swedbank och därför kändes det naturligt att välja 
Fastighetsbyrån när jag skulle sälja. Det visade sig att den mäklaren var mesig. Det var 
många gånger som jag fick hålla visning själv. Huset blev inte sålt på tre månader. 
Efter fyra månader bytte jag mäklare. Det blev då Svensk Fastighetsförmedling, jag 
hade hört talas om en mäklare där. Han kändes helt rätt. Han var personlig och ingav 
förtroende. 

 
Minns du vad du tyckte om mäklare innan du hade med en att göra? 

- Då tyckte jag nog inget särskilt. Absolut inget negativt i alla fall. 
 

Hur upplevde du mäklare under försäljningsprocessen? 
- Proffsig. Han skötte allt. Jag var jättenöjd och fick till och med en bättre köpeskilling 

än utgångspriset.  
 

Vad hade du för förväntningar på mäklaren innan försäljningen? 
- Efter den första mäklaren så visste jag i alla fall vad jag inte ville ha.  
 

Var det något som kunde ha gjorts bättre? 
- Nej, det tror jag inte. Det är ju trots allt sex år sedan så jag minns inte om det skulle 

vara något. 
 

Var det någonting som var överraskande bra? 
- Det gick så fort, det var bättre pris och allt var bara smidigt och enkelt om man jämför 

med den första mäklaren. 
 
Hur upplevde du mäklaren under köpet? 

- Då var det ju en annan mäklare från Svensk Fastighetsförmedling och hon var jättebra. 
Jag ville ju verkligen ha den här lägenheten så jag ringde hela tiden och sen dagen vid 
budgivningen hade jag mycket jobb och mäklaren var väldigt hjälpsam. 

 
Vilka förväntningar hade du på mäklaren innan köpet? 

- Man får ju ta den mäklaren som är men jag kände direkt en trygghet hos henne och 
hon skötte det snyggt och det var inget lur. 

 
Var det något som kunde ha gjorts bättre? 

- Nej, men jag tyckte väl att de kanske var ett lite lågt satt pris för men i och för sig så är 
det ju inte mäklarens fel för det var ju vi som buda. 

 
Var det någonting som var överraskande bra? 

- Nej, men hon var ju så trevlig. Hon såg ju till att jag fick den haha.  
 

Vad tycker du om det som sägs om mäklare i media? 
- Ja, det här med upptrissandet av priser men det är väl mest i Stockholm.  
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Vad tror du att det beror på? 
- Det kan ju bero på dåliga erfarenheter sen handlar det ju om stora pengar så det kan ju 

ligga lite avundssjuka bakom men jag lägger inte så stor vikt vid det. Många tror väl 
säkert att mäklare ska luras och tjäna pengar på en. 

 
Tror du att skumma affärer förekommer hos alla mäklare i alla orter? 

- Ja, om det är ens är något så är det nog mest i Stockholm. 
 

Är media en trovärdig källa? 
- Nä, men det som man läser i kvällstidningen det tror jag inte alls på men är det en lite 

större tidning så kan det väl ligga någonting bakom. Jo, men det här med i Stockholm, 
det är klart att det måste finnas någon idiot precis som i alla branscher. Det gäller ju 
självklart inte alla mäklare.  

 
Vad är din åsikt om mäklare idag? 

- Jag har absolut inga onda tankar. Jag försökte till och med få min son att plugga till 
mäklare. Det är ju kul. De är ju duktiga och de hjälper ju folk. Och så är de seriösa, 
förhoppningsvis haha.  

 
Tycker du att mäklare är trovärdiga? 

- Det är klart att det finns någon som inte är det.  
 

Vad tror du har påverkat dig att tycka som du gör? 
- Ja, men det är väl egna erfarenheter.  
 

Tror du att media kan ha påverkat din syn på mäklare? 
- Jag tycker inte att det har påverkat. 
 

Om du sålde din bostad idag skulle du då anlita mäklare? 
- Det ligger ju en del jobb bakom och hade jag varit ensam så hade jag nog anlitat 

mäklare men min sambo kan ju en del om papper och sådär, men det skulle nog bli 
mäklare i alla fall. 

 
Tror du att du får ut lika mycket pengar som om du anlitade en mäklare? 

- Jag är ju säljare själv så det vette sjutton. Skämt åsido så tror jag inte det. Men kanske 
mer över själv till slut i och för sig. 

 
Har du något mer att tillägga? 

- Nej. 
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Bilaga 3 - Statistik erhållen från Allmänna reklamm ationsnämnden 
 

Ärendesammanställning 
1 Änr 2007-4251 
Ink.dat      2007-06-15 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
2 Änr 2007-7111 
Ink.dat      2007-10-10 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
3 Änr 2007-7158 
Ink.dat      2007-10-12 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
4 Änr 2007-7928 
Ink.dat      2007-11-08 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
5 Änr 2007-8089 
Ink.dat      2007-11-14 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
6 Änr 2007-8307 
Ink.dat      2007-11-21 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
7 Änr 2007-8724 
Ink.dat      2007-12-04 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
8 Änr 2007-8727 
Ink.dat      2007-12-04 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 

 
9 Änr 2007-8756 
Ink.dat      2007-12-05 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
10 Änr 2007-8881 
Ink.dat      2007-12-11 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
11 Änr 2007-9265 
Ink.dat      2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
12 Änr 2007-0318 
Beslut text  Avskrivet 
Uppklarat 
Ink.dat      2007-01-15 
Besl.dat     2007-03-06 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
13 Änr 2007-3150 
Beslut text  Avskrivet 
Uppklarat 
Ink.dat      2007-04-26 
Besl.dat     2007-05-29 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
14 Änr 2007-7031 
Beslut text  Avskrivet 
Uppklarat 
Ink.dat      2007-10-09 
Besl.dat     2007-12-04 
Vara/Tj.      
Fastighetsmäklartjänster 
 
15 Änr 2007-8260 
Beslut text  Avskrivet 
Uppklarat 
Ink.dat      2007-11-20 
Besl.dat     2008-02-14 

Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
16 Änr 2007-8388 
Beslut text  Avskrivet 
Uppklarat 
Ink.dat      2007-11-23 
Besl.dat     2008-01-24 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
17 Änr 2007-8723 
Beslut text  Avskrivet 
Uppklarat 
Ink.dat      2007-12-04 
Besl.dat     2008-01-09 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
18 Änr 2007-0186 
Beslut text  Avskrivet 
Återkallat 
Ink.dat      2007-01-09 
Besl.dat     2007-01-22 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
19 Änr 2007-2731 
Beslut text  Avskrivet 
Återkallat 
Ink.dat      2007-04-05 
Besl.dat     2007-04-24 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
20 Änr 2007-7399 
Beslut text  Avskrivet 
Återkallat 
Ink.dat      2007-10-22 
Besl.dat     2007-11-13 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
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21 Änr 2007-8203 
Beslut text  Avskrivet 
Återkallat 
Ink.dat      2007-11-19 
Besl.dat     2008-01-17 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
22 Änr 2007-0216 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-01-10 
Besl.dat     2007-03-05 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
23 Änr 2007-0245 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-01-11 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
24 Änr 2007-0796 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-12-27 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
25 Änr 2007-0876 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-02-02 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
26 Änr 2007-1515 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-02-23 
Besl.dat     2007-08-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
27 Änr 2007-1598 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-02-27 
Besl.dat     2007-10-03 

Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
28 Änr 2007-1978 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-03-12 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
29 Änr 2007-2980 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-04-19 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
30 Änr 2007-3007 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-04-20 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
31 Änr 2007-3319 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-05-04 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
32 Änr 2007-3478 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-05-10 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
 
33 Änr 2007-3583 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-05-15 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 

34 Änr 2007-3903 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-05-30 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
35 Änr 2007-4230 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-06-12 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
36 Änr 2007-4572 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-06-28 
Besl.dat     2007-08-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
37 Änr 2007-5269 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-07-30 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
38 Änr 2007-5324 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-08-01 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
39 Änr 2007-5660 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-08-17 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
40 Änr 2007-6184 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-09-07 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
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Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
41 Änr 2007-6522 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-09-20 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
42 Änr 2007-6585 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-09-24 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
43 Änr 2007-6699 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-09-27 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
44 Änr 2007-7814 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-11-05 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
45 Änr 2007-8430 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-11-26 
Besl.dat     2008-05-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
46 Änr 2007-8908 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-12-12 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
47 Änr 2007-9109 
Beslut text  Avslag 
Ink.dat      2007-12-19 
Besl.dat     2008-03-27 

Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
 
48 Änr 2007-3882 
Beslut text  Avvisat Ej 
konsumenttvist 
Ink.dat      2007-05-29 
Besl.dat     2007-06-11 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
49 Änr 2007-6772 
Beslut text  Avvisat Ej 
konsumenttvist 
Ink.dat      2007-10-01 
Besl.dat     2007-11-01 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
50 Änr 2007-7922 
Beslut text  Avvisat Ej 
konsumenttvist f.n. (FRN) 
Ink.dat      2007-11-06 
Besl.dat     2007-11-20 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
51 Änr 2007-8093 
Beslut text  Avvisat Ej 
konsumenttvist 
Ink.dat      2007-11-14 
Besl.dat     2007-11-22 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
52 Änr 2007-8990 
Beslut text  Avvisat Ej 
konsumenttvist 
Ink.dat      2007-12-14 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
53 Änr 2007-1675 
Beslut text  Avvisat 
Komplettering ej inkommen 
inom förelagd tid 

Ink.dat      2007-03-01 
Besl.dat     2007-04-02 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
54 Änr 2007-2157 
Beslut text  Avvisat Vara/tjänst 
som inte prövas av ARN 
Ink.dat      2007-03-19 
Besl.dat     2007-05-23 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
55 Änr 2007-2734 
Beslut text  Avvisat Vara/tjänst 
som inte prövas av ARN 
Ink.dat      2007-04-11 
Besl.dat     2007-12-20 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
56 Änr 2007-3073 
Beslut text  Avvisat Vara/tjänst 
som inte prövas av ARN 
Ink.dat      2007-04-24 
Besl.dat     2007-05-07 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
57 Änr 2007-9054 
Beslut text  Avvisat Vara/tjänst 
som inte prövas av ARN 
Ink.dat      2007-12-17 
Besl.dat     2008-01-17 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
58 Änr 2007-9104 
Beslut text  Avvisat Vara/tjänst 
som inte prövas av ARN - 
anhängiggjort i TR 
Ink.dat      2007-12-19 
Besl.dat     2007-12-20 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
59 Änr 2007-5827 
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Beslut text  Avvisat 
Värdegräns 
Ink.dat      2007-08-24 
Besl.dat     2007-08-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
60 Änr 2007-0390 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-01-17 
Besl.dat     2007-02-15 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
61 Änr 2007-1475 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-02-22 
Besl.dat     2007-03-07 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
62 Änr 2007-3214 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-04-30 
Besl.dat     2007-07-06 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
63 Änr 2007-3902 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-05-30 
Besl.dat     2007-07-06 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
64 Änr 2007-4477 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-06-25 
Besl.dat     2007-09-10 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
65 Änr 2007-4608 

Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-06-29 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
66 Änr 2007-4842 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-07-06 
Besl.dat     2007-10-12 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
67 Änr 2007-5045 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-07-17 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
68 Änr 2007-5873 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-08-27 
Besl.dat     2007-10-02 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
69 Änr 2007-6070 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-09-03 
Besl.dat     2007-10-16 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
70 Änr 2007-6079 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-09-04 
Besl.dat     2007-10-16 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
71 Änr 2007-6296 

Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-09-12 
Besl.dat     2007-11-26 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
72 Änr 2007-6332 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-09-13 
Besl.dat     2007-10-22 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
73 Änr 2007-6586 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-09-24 
Besl.dat     2007-11-09 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
74 Änr 2007-7695 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-10-31 
Besl.dat     2008-04-10 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
75 Änr 2007-8947 
Beslut text  Avvisat Ärendet ej 
lämpat för prövning av ARN 
Ink.dat      2007-12-13 
Besl.dat     2008-03-05 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
76 Änr 2007-0492 
Beslut text  Avvisat 6-
månaders regeln 
Ink.dat      2007-01-22 
Besl.dat     2007-02-12 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
77 Änr 2007-1947 
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Beslut text  Avvisat 6-
månaders regeln 
Ink.dat      2007-03-12 
Besl.dat     2007-03-21 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
78 Änr 2007-2124 
Beslut text  Avvisat 6-
månaders regeln 
Ink.dat      2007-03-16 
Besl.dat     2007-03-16 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
79 Änr 2007-4093 
Beslut text  Avvisat 6-
månaders regeln 
Ink.dat      2007-06-08 
Besl.dat     2007-06-20 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
80 Änr 2007-8689 
Beslut text  Avvisat 6-
månaders regeln 
Ink.dat      2007-12-03 
Besl.dat     2007-12-05 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
81 Änr 2007-9288 
Beslut text  Betalningsbefrielse 
Ink.dat      2007-12-28 
Besl.dat     2008-04-16 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
82 Änr 2007-0536 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-01-22 
Besl.dat     2007-01-25 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
83 Änr 2007-0627 

Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-01-25 
Besl.dat     2007-03-14 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
84 Änr 2007-0834 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-02-01 
Besl.dat     2007-02-09 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
85 Änr 2007-2575 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-04-03 
Besl.dat     2007-05-04 
Ärendemening Allmänna avd. - 
övrigt 
Vara/Tj.     Allmänna avd. - 
övrigt 
 
86 Änr 2007-4850 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-07-09 
Besl.dat     2007-08-17 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
87 Änr 2007-5927 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-08-28 
Besl.dat     2007-09-06 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
88 Änr 2007-7298 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-10-17 
Besl.dat     2007-11-21 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
89 Änr 2007-7541 

Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-10-19 
Besl.dat     2008-01-08 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
90 Änr 2007-8049 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-11-12 
Besl.dat     2008-01-17 
Ärendemening Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
91 Änr 2007-8945 
Beslut text  Omprövning ej 
beviljad 
Ink.dat      2007-12-12 
Besl.dat     2008-01-08 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
92 Änr 2007-6897 
Beslut text  Prisavdrag 
Ink.dat      2007-10-04 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
93 Änr 2007-8570 
Beslut text  Prisavdrag 
Ink.dat      2007-11-29 
Besl.dat     2008-03-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
94 Änr 2007-1346 
Beslut text  Skadestånd 
Ink.dat      2007-02-19 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
95 Änr 2007-2977 
Beslut text  Skadestånd 
Ink.dat      2007-04-19 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
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Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
96 Änr 2007-3006 
Beslut text  Skadestånd 
Ink.dat      2007-04-20 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 

 
97 Änr 2007-4233 
Beslut text  Skadestånd 
Ink.dat      2007-06-14 
Besl.dat     2007-10-03 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
 
98 Änr 2007-5384 

Beslut text  Skadestånd 
Ink.dat      2007-08-03 
Besl.dat     2007-12-27 
Ärendemening 
Fastighetsmäklartjänster 
Vara/Tj.     
Fastighetsmäklartjänster 
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